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de schop 

Geen wonder dat Rooms-
Katholieke gelovigen door 
alle schandalen van seksueel 
misbruik de kerk de rug toe-
keren. 

De Britse theoloog 
Alister McGrath, 

anglicaans priester, schreef een 
aantal jaren geleden over de 
opkomst en ondergang van het 
atheïsme. Hij ziet de historische 
oorsprong van het moderne athe-
isme allereerst in een toegeno-
men kritiek op de macht en sta-
tus van de kerk. Tijdens de Franse 
revolutie zagen de revolutionairen 
het christendom als volksvijand. 
Met een beroep op God steunde 
de kerk de machthebbers, die 
het volk onderdrukten. Met wan-
trouwen tegen de bevoorrechte 
kerk als machtsinstituut nam men 
afscheid van het geloof in God. 

opium
Karl Marx noemde godsdienst 
opium van het volk. God is een 
menselijke poging om in het reine 
te komen met de harde werke-
lijkheid van sociaal-economische 
achterstelling. Godsdienst ver-
dooft de pijn van een onrecht-
vaardige wereld, moedigt mensen 
aan zich bij de omstandigheden 
neer te leggen. 

god en lijden
Doordat wij God en menselijk 
lijden onmogelijk kunnen combi-
neren, ontstaat atheïsme. Ook 
uit woede over en kritiek op het 
onrecht in de wereld. Het is een 
protest tegen de maatschappelijke 
en persoonlijke onrechtvaardig-
heden die vaak met godsdienst 
en God verbonden zijn. Mensen 
spannen God voor hun karretje. 

Beroepen zich op God om eigen 
plannen uit te voeren. Menselijke 
meningen worden gepresenteerd 
als de wil van God. Minderheids-
groepen zoals homoseksuelen en 
vrouwen worden in hun waardig-
heid beknot door een bepaalde 
bijbeluitleg. Allerlei Godsvoor-
stellingen kan een atheïst sterken 
in zijn geloof dat er geen God is.  

dwang
Waar een kerk verplichte leef-
regels oplegt, oefent zij dwang. 
Macht lokt atheïsme uit. De kerk 
zelf ontkent God door gebrek 
aan naastenliefde. God is product 
van eigen denken, van eigenbelang 
en egoïsme. Een kerk die de kant 

kiest van machthebbers en geld, 
die geen plek inruimt voor lagere 
sociale klasse en geen rechtvaar-
dige samenleving nastreeft, voedt 
het atheïsme.

ruimte
Christenen kunnen atheïsme 
tegengaan door ruimte te schep-
pen voor mensen om zichzelf 
te zijn, door niet te heersen 
maar te dienen. Atheïsme wordt 
ongeloofwaardig wanneer de 
godsdienst het hart van mensen 
verovert. Gevoelig is voor hun 
behoeften en zorgen. Hen tot 
hun recht laat komen.  Een betere 
toekomst aanbiedt. Opkomt voor 
sociale gerechtigheid. Liefde en 

barmhartigheid uitstraalt. Niet 
heerst over hem of haar. Geen 
slachtoffer laat worden van 
andermans machtspositie. Het 
steekt nauw welk Godsbeeld wij 
er op na houden en elkaar leren.

aantrekkelijk
Of een wereld zonder God al of 
niet aantrekkelijk is, hangt ervan 
af of de aanwezigheid van God als 
een positieve zaak wordt gezien. 
Schieten mensen er mee op dat 
wij geloven in God? Alleen een 
geloofwaardige kerk is aantrekke-
lijk. Alleen wanneer wij waar kun-
nen maken wat het betekent een 
band met God te hebben, kunnen 
we atheïsme terugdringen.

Het antwoord op atheïsme?

Niet heersen maar dienen!

Gezamenlijk  zondaGsblad
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Nog geen abonnee?

Kille cijfers
Door ds.T.J.oldenhuis, Coevorden

Het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek komt met onthutsende cij-
fers. Minder dan de helft van de 
Nederlanders noemt zich niet meer 
religieus. In 2010 was dat nog 
meer dan de helft, 55 procent, nu 
is het percentage teruggelopen tot 
onder de vijftig procent. Toch moet 
er wel een aantekening bij deze cij-
fers worden gemaakt. 

Het CBS stelt een =teken tussen 
religieus en kerkelijke betrokken-
heid. Dat lijkt mij een kapitale ver-
gissing. Vele mensen die kerkelijk 
niet of niet meer betrokken zijn, 
zijn nog vaak wel religieus. Let 
maar eens op hoeveel volstrekt 
buitenkerkelijken de Mattheüspas-
sion bezoeken. En zeker niet alleen 
voor de prachtige muziek. En wat 
te denken van de Passion die wat 
de bezoekersaantallen betreft, zijn 
tienduizenden verslaat. 
Wijlen professor Kuitert schreef 
dat de mens onuitroeibaar religieus 
is. Ik geloof dat hij daarin volstrekt 
gelijk heeft. De mens zoekt hou-
vast en ontdekt maar al te vaak 
dat dat niet in hemzelf te vinden 
is, alle beweringen van moderne 
humanisten ten spijt. 

Overigens bevestigen deze cijfers 
wel hoe het instituut kerk steeds 
meer naar de rand van de samen-
leving schuift. De moderne mens 
laat zich niet of nauwelijks meer 
binden. In de tijd van de Meester 
zelf gingen velen weg op zoek naar 
iets anders. Slechts een handjevol 
bleef, met Petrus als voorman. Hij 
sloeg de spijker op de kop toen 
Jezus vroeg of ze ook niet wilden 
weggaan. Hij zei: “Here tot wie 
zullen we anders gaan, U hebt 
woorden van eeuwig leven.” 

Kille cijfers doen alleen maar ril-
len, we hebben de warmte van het 
Woord nodig!

Commentaar

Samenzang in  
Staphorst 

Twee verenigingen geven samen 
een uniek concert. Het orkest 
van Wilhelmina speelt stukken uit 
bekende musicals, zoals Elisabeth 
en Beauty and the Beast. Ook het 
jeugdorkest laat enkele nummers 
van zich horen. Muziekvereniging 
Oranje zal eveneens een gevarieerd 
programma uitvoeren samen met 
hun jeugdorkesten de ‘Orange Kids 
Band’ en de ‘Orange Youth Band’.

You’ve got a Friend is het thema 
van de jeugddienst die komende 
zondag plaatsvindt in Wierden. 

In deze dienst zal er ook bekende 
muziek te horen zijn, de nummers 
komen namelijk uit de Top 2000. 
De band Root7 uit Den Ham 
zorgt voor muzikale begeleiding.

Het Staphorster Mannenkoor 
begeleidt als gastkoor de zangavond 
in De Bron. Het koor (bas, bariton, 
2e en 1e tenor) is al sinds 1969 een 
begrip in Staphorst en deze avond 
staat onder leiding van dirigent San-
der van den Houten. Er staan chris-
telijke liederen en (bewerkingen 
van) Psalmen op het repertoire. 
Organist: Wilco Veldkamp, voor-
ganger: ds. W. van Vreeswijk.

Tijdens Alpha-Youth maken jon-
geren tien toffe vrijdagavonden 
mee en ontdekken ze wat het 
christelijk geloof inhoudt.  
Ze kunnen al hun vragen stellen 
en met andere deelnemers  
doorpraten over inspirerende 
onderwerpen, zoals: ‘Is er meer?’,  
‘Wie is Jezus?’. De avonden  
beginnen met een warme maal-
tijd.

Dubbelconcert  
Oranje & Wilhelmina 

Jeugddienst Wierden 
met Root7

Alpha–Youth start  
in Emmen

Zondag 4 november, 10.30 uur, Wierden,  
Gereformeerde Kerk, Spoorstraat

Vrijag 2 november. 17.30 u, Emmen, Opgang, info/opgave: 
jeugdwerker@pgemmen.nl of bel Jedidjah: 06-11817194

Zaterdag 3 november, 19.30 uur, Hoogeveen, Wilhelmina 
Muziek Centrum, Groenewegenstraat 27b, gratis 

Een kerk die de kant kiest van machthebbers en geld, die geen plek inruimt voor lagere sociale klasse en geen rechtvaardige samenleving nastreeft, 
voedt het atheïsme.

Door ds. a. hekman, 

assen

10 november, Staphorst, 19.00 uur, De Bron,  
Churchilllaan 2, € 5 (tot 12 jr gratis) 
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Een knaller van een 
uitspraak deed Joris 

Luyendijk in een radio-interview 
kortgeleden. “Als mensen niets 
geloven, kun je ze alles wijsma-
ken”, zei hij. Hij zal daarbij naar ik 
vermoed niet hebben gedacht aan 
geloof in God zozeer, maar het 
was voor mij wel een uitspraak 
die bleef hangen. Meestal gebeurt 
zoiets – dat ‘blijven hangen’ – bij 
onderwerpen die je herkent en bij 
meningen waar je het toch al mee 
eens bent. Zo van: wat zij of hij 
zegt of schrijft, vind ik ook maar 
kon ik niet onder woorden bren-
gen. De uitspraak van Luyendijk 
bracht mij terug bij de verbazing 
over de in mijn ogen lichtgelovig-

heid van de volgelingen van aller-
hande guru’s bijvoorbeeld. Wat 
men er niet voor over heeft om 
zo iemand te horen en te zien of 
door hem te worden aangeraakt. 
Als schapen die hopen een her-
der te hebben gevonden. En pas 
las ik in de krant een verhaal van 
een studente, die haar mentor 
vertelde dat zij er zo moe uitzag, 
omdat ze bezeten was. Elk week-
end bezocht ze een sjamaan, in de 
hoop dat deze haar zou kunnen 
bevrijden. Elk weekend maar weer.
Het is te gemakkelijk om in der-
gelijke situaties dan maar meteen 
te roepen dat men zich beter zou 
kunnen bekeren, omdat bij Jezus 
bevrijding en een zinvol leven te 
vinden is. Om het met Blaise Pas-
cal te zeggen: in ieder mens is een 
leegte geschapen, alleen te vullen 

door Jezus Christus. Ik ben dat 
volledig met hem eens, maar zijn 
wij er klaar voor om aan te bieden 
Wie en wat men zoekt? Neem 
bezetenheid. Na het overlijden 
van de hervormde dominee W.C. 
van Dam, die de gave van bevrij-
ding overduidelijk had gekregen en 
veel mensen heeft kunnen helpen, 
vrees ik dat wij dat spoor wat bijs-
ter zijn. En de mensen die zoeken 
naar een einde aan de leegte in 
hun bestaan, hoe bereiken we die? 
De Alpha-cursus doet prima werk 
wat dat betreft, maar bereikt nog 
lang niet iedere zoeker. 
Een andere uitspraak van Luyen-
dijk deed me haast vermoeden 
dat hij de Engelse schrijver C.S. 
Lewis kent. Hij zei namelijk, dat 
wij mensen de duivel geen groter 
plezier kunnen doen dan door 

zijn bestaan te ontkennen. Hoe 
waar is dat. En hoe verrassend 
om dat in zo’n gesprek te horen 
uit zijn mond. Wel is het zo, dat 
momenteel vooral uit de hoek 
van seculiere schrijvers en filmma-
kers gewezen wordt op wat dan 
vaak genoemd wordt ‘het mense-
lijk tekort’ – wij zouden zeggen: 
zonde. Om het nog maar niet te 
hebben over de grote aandacht 
in onze cultuur voor het kwaad, 
demonen en andere horror.
Naar het dreigen met ‘hel en 
verdoemenis’ zou ik niet graag 
terug willen. Maar wat meer aan-
dacht voor ‘de andere kant’, voor 
wat Paulus noemt ‘de strijd in de 
hemelse gewesten’, lijkt mij niet 
alleen wenselijk, maar noodza-
kelijk. Besef dat nog altijd Gods 
tegenstander - om het met Petrus 
te zeggen - rondgaat als ‘een brie-
sende leeuw, zoekend wie hij kan 
verslinden’, brengt ons christenen 
misschien wel meer bij de tijd en 
houdt ons alert.

Het is opmerkelijk 
hoe dankbaar Paulus is voor de 
gemeente in Filippi. Hij is eucha-
ristisch blij. Hij jubelt het uit.

niet vanzelfsprekend
Veel mensen vinden Paulus streng 
en dogmatisch. Ze vergeten daar-
bij hoe gepassioneerd hij was, 
een man die zowel kritisch kon 
zijn over de gemeente, maar 
ook dankbaar. Gelet op zijn per-
soonlijke omstandigheden is het 
bepaald niet vanzelfsprekend 
dat hij zo dankbaar is. Want hij 
schrijft de brief in de gevangenis, 
hij hoort van mensen die slecht 
over hem spreken, en hij is zo 

moe dat hij denkt dat hij niet 
lang meer zal leven. Kortom, zijn 
omstandigheden zijn niet zo dat 
hij zich automatisch uit in dank-
baarheid. 

leren van Jezus
Blijkbaar heeft Paulus geleerd 
van Jezus dat de omstandigheden 
zeker lastig kunnen zijn, maar dat 
ze niet bepalend zijn voor de staat 
van je ziel. Onder alle omstan-
digheden kun je dankbaar zijn. 
“Dankt onder alles”. Ondertussen 
weet Paulus echt wel dat lang niet 
alles goed gaat in de gemeente en 
daar schrijft hij regelmatig over. 
Maar met een toon van dank-
baarheid. Op die manier blijft 
de kritiek altijd gevat binnen de 
dankbaarheid. Dat lijkt een van-
zelfsprekendheid, maar dat is nu 
niet bepaald mijn ervaring.

geklaag 
Juist datgene wat er in onze ogen 
niet goed gaat in een kerk, loopt 

in de gaten. Er kan flink geklaagd 
worden over wat er allemaal niet 
deugt. Als predikant en gemeen-
teleden kun je blijven hangen in 
geklaag. Vooral 
geklaag dat de 
kerk niet is zoals 
jij graag zou zien. 
“Te weinig liedjes, 
teveel hiervan, 
teveel daarvan 
en, dominee, ik heb toch wel wat 
gemist in uw preek…”

Ook valt me op dat in kerkelijke 
bladen vaak wordt geschreven dat 
de kerk zoveel MOET. En als ik de 
schrijvers moet geloven, krijgen 
we op voorhand al een burnout 
van al dat moeten. Want we doen 
van alles te weinig. Nu is het altijd 
nuttig om kritische opmerkingen 
serieus te nemen, want als kerk 
kun je daar zeker van leren. Maar 
wat me bij Paulus zo treft is dat 
hij zijn kritiek vat in dankbaarheid. 
Dankbaar voor de Kerk die er is.

kleine en grote dingen 
Bonnhoeffer heeft ooit geschre-
ven: ‘Wee de predikant die zijn 
ideaal legt op de gemeente, die 

gaat voorbij aan 
de gang die God 
zelf wil gaan met 
die gemeente.’ 
Het kan zo bevrij-
dend zijn om 
onder elkaar en 

ook in een kerkenraad tijd te 
nemen elkaar te vertellen voor 
welke kleine en grote dingen in 
de gemeente je nu zo dankbaar 
bent. Je kunt bepaalde zaken op 
het spoor komen, waardoor je 
hart opbloeit, waardoor je kerk 
opbloeit. Je kunt kijken naar wat 
er allemaal niet is, maar het is 
zoveel vruchtbaarder om te zien 
waar Gods Geest aan het werk 
is in de gemeente. Immers daar 
bidden we toch om? Je gaat met 
andere ogen kijken als je  
dankbaar bent voor de Kerk die 
er is.

Strijd in de hemelse gewesten

Steeds als ik aan julie denk, 
dank ik mijn God … (BGT) 
Filippenzen 1: 1 – 11

BlijkBaar heeft Paulus geleerd 
van jezus dat de omstandigheden 

zeker lastig kunnen zijn, maar 
dat ze niet BePalend zijn voor de 

staat van je ziel.

even bomen 

Studieavond over 
koningsschap Israël

Ds. Kees van Velzen verzorgt 
een lezing over: Heer, herstelt 
U in deze tijd het koningschap 
voor Israël? Israël is verstrooid 
geweest onder alle volken en 
keert terug naar Israël. Het is 
het enige volk uit de oudheid dat 
nog steeds bestaat, inclusief taal 
en tradities. Een teken van Gods 
onveranderlijke trouw en Zijn 
almachtig handelen. Ds. Van Vel-
zen werkte bij de Evangelische 
Omroep jarenlang als hoofd van 
de afdeling Nazorg, was betrok-
ken bij de Nederland Zingt-avon-
den en diende als voorganger in 
Antwerpen en Lelystad. 

Vrijdag 9 november, 20.00 uur, Nijverdal, Het Centrum, 
Constantijnstraat 7A, toegang gratis

Het professionele, gemengde Cri-
mean Chamber Choir uit de Krim 
(voormalig Oekraïne) treedt 
samen op met het Chr. Mannen-
koor Steenwijk. Hiermee zamelt 
men geld in voor een kinderte-
huis in de Krim. Het Crimean 
Chamber Choir treedt regelma-
tig op in verschillende Europese 
landen en wordt beschouwd als 
één van de beste Europese koren. 
Kaarten koopt men bij Bloemiste-
rij of Steenwycks Boeckhuis.

Zaterdag 3 november, 20.00 uur, Steenwijk,  
Grote kerk, € 12,50 (t/m 12 jaar gratis)

Met het team van Together  
Worship trekt Remco Hakkert, 
vocals en band, door het land.  
De dienst bevat bijbellezing, 
woorddeling, gebed en (solo)
zang. Voor de kinderen is er een 
speciaal kinderblokje. Entree is 
vrij, er is een collecte voor de 
onkosten. 

Zondag 11 november, Westerbork, 10.30 uur, De Voorhof, 
Hoogeveenseweg 4, na de dienst zijn er cd’s te koop

Concert met  
internationaal tintje 

Remco Hakkert  
in Westerbork

Dankbaar voor de gemeente die er is

Door ds. P. boomsma, 

amsTerdam

drenthe

Jongerenweekend 
over ‘Eindtijd:  
horror of hoop?’
Jonge mensen tussen de 15 en 
28 jaar die geïnteresseerd zijn in 
Israël en de eindtijd kunnen hun 
hart ophalen tijdens het jongeren-
event van Christenen voor Israël: 
het Isrealityweekend. Een week-
end lang draait het om het thema: 
‘Eindtijd: Horror of Hoop?’ Met 
de Bijbel open denken de jonge-
ren samen na over Gods plan met 
Israël en de kerk in de eindtijd. 

Vrijdag 2 tot zondag 4 november, Lunteren, De Wildwal, 
Galgenbergweg 3, € 59, aanmelden: isreality.nl/weekend

Onder alle 
omstandigheden 
kun je dankbaar 

zijn. “Dankt 
onder alles.”

Door  

ds. a.a. van der sPek, 

ZwarTsluis

Ds. Kees van Velzen is als spreker verbonden 
aan Christenen voor Israël
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aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 4 nov.: GK Aalden 
10.00 ds. Cohen Stuart-Fens, 
Oosterhesselen. H.A. Organist: 
Irma Zuur. Knd. en oppas. 
Collecten: Avondmaalscollecte 
en kerk.

bovensmilde
Kerkdienst 4 nov.: 10.00 ds. 
G. v/d Werff. ZWO-dienst – 
Jeugdkerk. Organist: Wim Boer. 
Lied voor de dienst: NLB 1007: 
1 en 2. Paaskaars aansteken: 
Manon v/d Hoek. Collecten: 1. 
ZWO/Plaatselijk Werk. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: beheer. Oppas: 
aanwezig. Knd.: Leonie Blomsma.
Kerkdienst 7 nov.: 19.30 
ds. H. van Noord. Assen. 
Dankdagdienst. 19.30 ds. van 
Noord, Assen. Organist: Nico 
Meilof. Collecten: diaconie. Bij de 
uitgang: beheer.
Aanvangstijden kerkdiensten
ZWO-dienst en Jeugdkerk. 
Muren afbreken. Bij zending 
gaat het om communicatie: hoe 
communiceren we het Evangelie 
in de wereld? En deze keer 
willen we het hebben over wat 
communicatie belemmert. Dat 
zijn vooral de muren die mensen 
van elkaar scheiden: echte 
muren als grenzen om landen die 
steeds meer gesloten worden 
om migranten tegen te houden 
of onzichtbare grenzen als die 
tussen arm en rijk of de virtuele 
grens tussen informatiestromen 
via de media, waardoor mensen 
éénzijdig informatie ontvangen. 
Muren houden vooroordelen in 
stand en voeden een vijandbeeld 
van de ander. Op welke muren 
stuit ik in mijn eigen leven en in 
onze samenleving? Wat kan ik of 
kunnen wij samen eraan doen dat 
muren afgebroken worden? In 
Jezus hebben we het voorbeeld 
van een mens die muren tussen 
mensen heeft afgebroken en met 
elkaar verzoend. De tekst uit 
Efeziërs 2: 14-18 staat centraal: 
‘Want hij is onze vrede, hij die 
met zijn dood de twee werelden 
één heeft gemaakt…’ Over dit 
thema ga ik niet een interessant 
verhaal houden, maar gaan we 
met elkaar in gesprek, zoals we 
dat vorig jaar ook in de ZWO-
dienst hebben gedaan. Op de 
wijze van de jeugdkerk dus, die 
hier ook helemaal in mee doen. En 
we worden verder geïnformeerd 
over het project dat we sinds 
vorig jaar steunen: het Kiandutu 
Outreach Project (KOP), dat 
in een sloppenwijk van de stad 
Thika in Kenya onderwijs en 
gezondheidszorg ondersteunt. 
Zij hebben diverse initiatieven 
zoals moeder en kindzorg, 
tienermoederprogramma en 
onderwijs aan drop-outs. Mw. 
Jannie Meijer-Martens, bestuurslid 
van KOP Kenya, zal ons bijpraten 
over het verloop van hun 
activiteiten.
Na de dienst drinken we als 
gebruikelijk koffie/thee/limonade 
met elkaar en kunt u producten 

kopen ten behoeve van het 
project.
Voedselbank. 4 nov. is er 
inzameling van boodschappen voor 
de voedselbank.
Wel en wee. Dhr. H. Nieman, 
De Walhof 8a, ondergaat diverse 
onderzoeken in het UMCG i.v.m. 
ontsteking in zijn hoofd. Hij maakt 
het redelijk en we wensen hem 
veel sterkte toe.
Dhr. H. van der Velde, 
Witterzomer 28, werd in het 
WZA opgenomen nadat hij 
ongelukkig was geraakt door een 
van zijn paarden. We wensen hem 
beterschap.
Mw. H. Hoogeveen-Vos, 
Kanaalweg 98, wordt 5 nov. 
opgenomen in het WZA voor een 
operatie. Sterkte gewenst.
Jarig. 9 nov.: mw. A. Bodewits-
de Vries, H.P. Sickensstr. 44, 9421 
PM: 76 jaar.
Jubileum. Dhr. C. Noordhuis 
en mw. C. Noordhuis-Seubring, 
Kanaalweg 207, 9421 TC, die op 1 
nov. 25 jaar zijn getrouwd.
Dhr. J. Groenink en mw. L. 
Groenink-Middelbos, H.P. 
Sickensstr. 24, 9421 PM, die op 7 
nov. 50 jaar zijn getrouwd.
Dhr. W. Halsema en mw. W. 
Halsema-Korver, Rondgang 7, 
9408 MC Assen, die op 14 nov. 60 
jaar zijn getrouwd.
Wij wensen u allen een fijne dag 
en Gods zegen voor de toekomst!

Coevorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 4 nov.: HK 10.00 
ds. J. Lambers-Niers. Gez. dienst. 
Oppas: fam. Hamberg-Ahlers. 
Collecten: 1. Diaconie, bestemd 
voor hulp aan Sulawesi. 2. 
Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
kerkrentmeesters.
Kerkdienst 7 nov.: HK 19.00 
ds. E. Wisselink, Nieuw-A’dam. 
Gez. dienst. Collecten: 1. 
Diaconie, bestemd voor hulp aan 
Sulawesi. 2. Kerkrentmeesters. 
Deurcollecte: diaconie.

emmer-ComPasCuum
Kerkdienst 4 nov.: 9.30 ds. R. 
Wentink. Oogst- Dankdagdienst. 
M.m.v. Prins Hendrik. Tevens 
zullen ze de dienst begeleiden. 
Knd. en Jongerenkerk. Na de 
dienst koffiedrinken. O.v.d.: 
mw. H. Kiers en mw. R. Roffel. 
Diakenen: mw. E. Rendering en 
mw. T. Deuring. Oppas: Linie 
Moorman. Knd.: Inge. Beamer: 
Joran. Gastdames: mw. R. 
Heuving en mw. B. van Hoving. 
Autodienst: mw. R. Roffel: mw. 
Huizing; dhr. J. Bakker: dhr. de 
Groot en fam. Potze. Collecten: 
1. KiA/Najaarszendingswerk. 2. 
Spaarcollecte. 3. Kerk.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 4 nov.: 10.00 
dhr. B. Broers. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: Julian Strijker. 
O.v.d.: Simon Henk Luimstra. 
Organist: Hendrikus Vugteveen. 
Oppas: Femke Euving en Rosalie 

Jutstra. Collecten: 1. KiA/
Najaarszendingsweek. 2. Kerk. 
3. Onderhoud. Bloemengroet: 
mw. G. Koops. Kerkvervoer: 
fam. I. Wiedijk. Na de dienst is er 
koffiedrinken in de kerk.
Kerkdienst 7 nov.: 19.30 ds. 
J. Woltinge, Zwolle. Dankdag. 
O.v.d.: Gerrit Wolting. Organist: 
Harmke Elders. Collecte: 
Dorcas. Bloemengroet: fam. J. 
Kamman.

klaZienaveen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 4 nov.: 10.00 ds. H. 
Lageveen. H.A. O.v.d.: mw. M. 
Ellen-Wessels. Organist: mw. G. 
Fictorie-Smeman. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
onderhoud gebouwen. Welkom: 
B. Fictorie. Knd.: Grietje.

klaZienaveen-noord
Kerkdienst 4 nov.: 10.00 mw. 
J. Louissen, Emmen. Organist: 
Wessel Voorn. O.v.d.: Wieneke. 
Welkom: Albert. Beamer: Riet.

nieuw-amsTerdam/
veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 4 nov.: 10.00 pastor 
L. Broekman, Emmen. O.v.d.: 
dhr. A. Stevens. Organist: dhr. J. 
Kroon. Koster: dhr. P. Vermaas. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
Oppas: Annet Benus. Knd.: 
o.l.v. Liesan Masselink. Kaars 
aansteken: Dianaud Masselink. 
Bediening beamer: dhr. A. 
Kuik. Ontvangst: fam. Engberts. 
Bloemendienst: fam. Stevens. 
Autodienst: mw. F. Rabbers. 
Koffiedrinken na de dienst.

sChoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schippers-
Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 4 nov.: De 
Wijngaard 9.30 ds. Hordijk, 
Aalden. Collecten: 1. Zending, 
KerkinActie. 2. Kerk. Knd.: 
alle groepen. Autodienst: 
H. Bouwman en P. Hogeveen. 
Oppas: Jannie de Haan en Gea 
Habers. Bloemengroet: fam. J. 
Scholts.
Kerkdienst 7 nov.: 19.30 ds. T. 
Oldenhuis. Dankdag. Aansluitend 
wordt dan weer de jaarlijkse 
gemeentevergadering gehouden. 
Collecte: kerk. Autodienst:  
B. Eisses en H. Oving.

ZwarTemeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 4 nov.: 9.30 ds. 
van Breevoort, Nieuw A’dam. 
H.A. O.v.d.: dhr. H. Kramer. 
Diaken: mw. J. Hemel-Boertien. 
Organist: dhr. W. Kroon. 
Koster: fam. P. Vos. Collecten: 
1. Najaarszending. 2. KerkinAktie. 
Bij de uitgang: onderhoud 
kerkgebouw. Autodienst: mw. A. 
Reuver-de Jonge.

daarle
Contactpersoon: mw. W. 
Reefhuis, scriba, Watertorenweg 
15, 7688 PX Daarle

Kerkdiensten 4 nov.: 9.30 
ds. B. Heusinkveld. 15.00 ds. B. 
Heusinkveld. Organisten: dhr. H. 
Valk en dhr. G. Diepeveen. Knd.: 
Lian Wetering (1, 2) en Wilma 
Bosch (3, 4). Tnd.: Bert Dubbink 
(7, 8). Oppas: Mini Veldman, 
Jeanine Bosch, Anniek Immink. 
Collecten: kerk en onderhoud. 
Bloemen bezorgen: Jan Henk 
Valk.
Kerkdienst 7 nov.: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. Dankdienst. 
Gez. dienst van school en kerk. 
HK 19.30 ds. E. Prins, Gez. 
dienst. Organisten: dhr. L. v/d 
Schootbrugge. Oppas: Géranda 
Kamphuis en iemand van Herv. 
kerk. Collecten: kerk en NBG. 
Bloemen bezorgen: Henny 
Kamphuis.
Jarig. 4 nov.: br. Gerrit Jan Valk, 
Haarweg 4a, 1928: 90 jaar.
4 nov.: br. Henk van Lenthe, 
Piksenweg 26, 1936: 82 jaar.
13 nov.: zr. Janna Eshuis-Nagel, 
Piksenweg 10a, 1936: 82 jaar.
21 nov.: zr. Gerrie Kleinjan, 
Groeneweg 5, 1935: 83 jaar.
21 nov. zr. Martha Immink-Bartels, 
Opgangerweg 4, 1940: 78 jaar.
23 nov.: br. Cor Roepers, ‘n Tip 
21, 1931: 87 jaar.
Jubileum. 2 nov.: br. en zr. Jan en 
Miny Veldman, Kötterskamp 2: 45 
jaar.
18 nov.: br. en zr. Bert en 
Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 
24a: 25 jaar.
Loof de Heer, alle volken, prijs 
Hem alle naties; Zijn liefde voor 
ons is overstelpend, eeuwig duurt 
de trouw van de Heer. Halleluja! 
(psalm 117).

dedemsvaarT
Contactpersoon: dhr. W. 
Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 
7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 4 nov.: Van 
Dedemkerk 9.30 maj. 
W. Wubbema, Hoogeveen. 
O.v.d.: Leny Nijboer-Beukema. 
Organist: Jan Ferdinand 
Hooikammer. Lector: 
zendingscie. Koster: Henk 
Zomer. De Fontein 19.00 ds. L. 
van Rikxoort, Heemse. O.v.d.: 
Karin van Dijk. Organist: Freddy 
Bruins. Koster: Else de Ronde. 
Zendingszondag Thema: 
Delen in overvloed. M.m.v. het 
koor Saron uit Elburg o.l.v. Martine 
Dubois en de pianist van het koor 
Henk Takken.
Kerkdienst 7 nov.: 19.30 ds. G. 
Zijl, Lemele. Dankdag. O.v.d.: Piet 
van Kesteren. Organist: dhr. J. 
Plender. Koster: Henk Zomer.
Collecten 4 nov.: PKW. 
Bij de uitgang: zending. 
Kindercollecte: 4e kwartaal 
2018: Beroepsonderwijs voor 
straatmeisjes in Accra – Ghana.
Collecten 7 nov.: PKW. Bij de 
uitgang: uitgang: diaconie.
Oppas: Ivette Leemhuis en 
Hannah Brinkhuis. Knd.: groep 1 
t/m 8.
Van Dedem Marke 3 nov.: ds. 
de Bruine. Pianist: Arjan Hagels/
Zieken. Verpleeghuis De 
Regenboog, De Oost 55, 8255 AB 
Dronten: mw. Smits van der Wal, 
Rozenheim 49, dhr. R. Doldersum, 
Prins Bernhardstr.
Röpcke Zweers Ziekenhuis J. 
Weitkamplaan 4/a, 7772 SE 
Hardenberg: mw. A. de Jonge van 
Hummel, De Tjalk 37, k. 24.
Activiteiten. 6 nov. 18.45 
uur Zingen Taizéliederen (De 
Antenne).

8 nov. 9.45 uur Bijbelkring 
(consistorie van Dedemkerk).
10 nov. 19.30 uur Sallands 
Bachkoor (De Antenne).

den ham
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@
caiway.nl
Kerkdiensten 4 nov.: 10.00 
ds. H. de Haan. O.v.d.: groep C. 
Knd.: peuters: Leonie Dubbink; 
groep 1 t/m 6. Oppas: zaal 
6: Judy Minkjan, Dorien Dood 
en Rhodee Kroese. 16.30 
Andersdienst. GK 19.00 ds. 
G. Zijl, Lemele. Gez. dienst. 
Collecten: 1. Waypoint. 2. Alg. 
Kerkelijke Arbeid. Deurcollecte: 
kerk. HK 19.00 ds. J. van Ark, 
Wapenveld. Jongerendienst. 
M.m.v. Nathalie Booij met combo. 
Thema: ‘Blind Date’.
Kerkdienst 7 nov.: GK 9.30 ds. 
H. Klaassen. 19.30 ds. H. de Haan. 
Gez. diensten. O.v.d.: groep 
A/D. Collecten: 1. Kerk school 
en gezin. 2. Oudezijds 100. Bij de 
uitgang: plaatstelijke evangelisatie.
Zieken. Br. G. Willemsen 
(Hammerweg) is afgelopen week 
opgenomen in het ziekenhuis te 
Enschede vanwege hartklachten. 
In het weekend is hij gedotterd 
en er zijn enkele stents geplaast 
om herhaling van de problemen 
te voorkomen. Met Gods zegen 
hoopt hij nu thuis verder te mogen 
herstellen. We bidden en wensen 
hem beterschap toe.

hardenberg-heemse
Contactpersoon: mw. C. 
Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA 
Hardenberg, tel. 0523-272019
Wijk Centrum-Zuid en 
Noord. Overleden. 17 okt. 
is overleden mw. Cilia van der 
Velde-Schuldink, Kruserbrink 36. 
Ze was 71 jaar. We leven mee 
met haar man Henk, kinderen en 
kleinkinderen.
Overleden. 19 okt. is overleden 
mw. Henny Meier-Oldehinkel, 
Adm. Helffrichstr. 91. Henny 
Meier was 82 jaar. We leven mee 
met haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen die eerder 
dit jaar ook al hun vader, opa en 
overgrootvader verloren.
Overleden. 19 okt. is overleden 
in Coevorden mw. Hilly Moeken, 
die tot voor kort Parkweg 
129 woonde. We leven mee 
met haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, familie en 
vrienden. Hilly Moeken was 84 
jaar.
Overleden. 21 oktober is 
overleden mw. Aaltje Jantina 
Tallen-Horstink (Clara 
Feyoena Heem). Ze was 96 
jaar. Onze gedachten gaan uit 
naar haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en allen die 
haar zullen missen. 
Zieken. Dhr. H. Volkers, 
Salland 6, is na opnieuw een 
dotterbehandeling in Isala, weer in 
het RZZ.
Mw. Hilly Rijstenberg-
Kampherbeek, Pr.  Julianastr. 2, is 
opgenomen op de gesloten afd. in 
Oostloorn (Bellefleur 021).
Dhr. N. van Vliet, Salland, verblijft 
nog in Reactiveringscentrum 
‘Klimop’ K309, Wethouder 
Jansenlaan 90, 3844 DG  
Harderwijk.
Mw. Dasselaar, Vechtvoorde, is 
weer thuis.
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Mw. Klokkers-Pullen; Zwaluwstr., 
is voor revalidatie in het CFH: 
Revalidatie-unit 3.
Mw. Cramer (Koppellaan) is weer 
thuis na een tijd van revalidatie in 
Oostloorn.
Wijk Baalderveld. Hartelijk 
dank voor de bloemen uit de 
Baalderveld dienst en voor de 
kaartjes en belletjes tijdens mijn 
ziek zijn. Ik ben er nog lang niet 
maar meeleven doet goed. Een 
lieve groet ook namens mijn man. 
Bertha Nijeboer. (Herderstasje 
42).
Baaldervelddienst. 4 nov. is 
er de Kerk en school dienst met 
inzameling voedselbank. Dat doen 
we als wijkgemeente met de 
school vanwege de dankdag voor 
gewas en arbeid. De dienst begint 
om 10.30 uur en is in de Beek. 
We vragen u het volgende mee te 
nemen: bak- en braadproducten, 
pindakaas, jam, hagelslag, 
houdbare volle melk, groente in 
blik, aardappelpuree (droog).
Wijk Radewijk. Dhr. H. 
Waterink, Noordoosterweg 19, 
is opgenomen in het ziekenhuis te 
Hardenberg.
4 en 11 nov. organiseren wij 
weer de voedselactie in de kerk 
in Radewijk. Buiten het voedsel 
dat u kunt geven, hebben we 
ook een collectebus. Hier kunt u 
contant geld geven. Ook digitaal 
geld geven is mogelijk d.m.v. de 
app Givt op uw telefoon. Naast 
de nieuwsbrieven vindt u de 
voedsellijstjes. We hopen op een 
mooie opbrengst. Werkgroep 
Dorcas Radewijk, Fenneke en Ali.

luTTen/slagharen
Kerkdienst 4 nov.: Kruiskerk 
9.30 ds. J. Post, Wierden-Lutten. 
H.A. O.v.d.: mw. E. Soer-Venema. 
Organist: dhr. R. Kooiker. 
Flame: mw. A. Potgieter en 
mw. A. Niezink. Oppas: mej. 
N. Ekkel en mej. L. Wellink. 
Ontvangstcomité: mw. J. 
v/d Kamp en mw. B. Hamberg. 
Beamer: dhr. R. Soer. JOU: de 
Rank.
Kerkdienst 7 nov.: De 
Lantaarn 19.00 gez. 
dankdagdienst.
Jarig. Dhr. J. Vogelzang, 
Coevorderweg 143, 7781 PB de 
Krim, 29-10-1942
Dhr. L. Tuin, Pr. Irenelaan 8, 7776 
AZ Slagharen, 31-10-1933.
Mw. M. v/d Weide-van Dijk, 
Lijsterbesstr. 28, 7775 BB Lutten, 
02-11-1947.
Mw. J. Nijland-Hekman, Voorstr. 
2, 7783 AM Gramsbergen, 03-11-
1931.
Mw. A. van. Faassen-Kuiper, 
Anerweg Zuid 3A, 7775 AN 
Lutten, 04-11-1948.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit 
de Lantaarn naar de naar de 
fam. Kootstra, Anerweg Zuid 
1; vanuit de Kapel naar dhr. en 
mw. Kerkdijk, Pr. Irenelaan 12, 
Slagharen; vanuit de Kruiskerk 
naar van Sina van de Graaf en op 
haar verzoek worden ze naar de 
dhr. T Kremer, Anerweg Zuid 65 
gebracht.
Jubileum. Op D.V. 1 nov. zijn 
Johan en Hennie Nijmeijer, de 
Kerkdijk 15, 7775RA Lutten 55 
jaar getrouwd. Ondanks de zorgen 
die er soms zijn, voelen ze zich 
gezegend. Ze hopen dit te vieren 
met hun kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden.

Huwelijk. Huwelijksbevestiging 
is aangevraagd door Michelle 
Spijkerman en Erik Duinkerken, 
Schuineslootweg 98, 7777 RD 
Schuinesloot. De kerkelijke 
inzegening vindt plaats op D.V. 9 
nov. om 14.00 uur in de Kapel te 
Schuinesloot door ds. J. Post. We 
wensen Michelle en Erik een fijne 
dag toe, alle goeds en Gods zegen 
voor de toekomst.
Doopdienst. Volgende week 
zondag zal in de ochtenddienst 
Martijn Luuk Mulder gedoopt 
worden, z.v. van Martijn en Linda 
Mulder en broertje van Lynouk, 
Lars en Annelieke.
Dankdagcollecte. Dankdag is 
traditioneel een moment in het 
jaar om extra stil te staan bij alles 
wat God geeft.
Vanuit wat wij hebben ontvangen 
mogen we delen en zo kunnen 
we helpen bij het voortzetten en 
versterken van al onze kerkelijke 
activiteiten. De leden van de cie. 
zullen een dankdag-enveloppe met 
een begeleidende brief afgeven. 
De enveloppe met uw gift kun u in 
de speciale dankdagcollectedienst 
doen op 11 nov. Maar u mag 
de enveloppe ook direct weer 
teruggegeven aan het lid.
Gez. gemeente en thema-
avond ‘Je zult maar homo zijn’. 
Datum: 20 nov. Plaats: De Rank. 
Aanvang: 19.45 uur: Inloop met 
koffie/thee vanaf 19.30 uur. Het 
thema homoseksualiteit roept 
binnen de kerk uiteenlopende 
reacties op. Hoe kijken we als 
kerk aan tegen relaties die anders 
zijn dan man-vrouw? Mag je die 
inzegenen? De één zegt: ‘Waar 
doen we moeilijk over?’ en de 
ander: ‘Ik blijf er moeite mee 
houden!’ Vervolgens wordt de één 
uitgescholden voor ‘oppervlakkig’ 
en de ander voor ‘liefdeloos’. 
Op deze avond willen we eerlijk 
naar het onderwerp kijken, op 
een manier die ruimte laat voor 
verschil van mening. Vooral willen 
we op een liefdevolle manier 
kijken naar de homoseksuele 
broeder of zuster en ons afvragen: 
‘What Would Jesus Do?’ Dhr. 
Herman van Wijngaarden zal 
op een interactieve manier deze 
avond leiden. Iedereen van harte 
uitgenodigd!

mariËnberg
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. 
Wolfertstraat 35, 7692 AH 
Mariënberg, tel. 0523-235724, 
e-mail j.visser.hesselink@gmail.
com
Kerkdienst 4 nov.: 9.30 ds. 
L. van Rikxoort. H.A. 19.00 
ds. A. van Vliet, Leeuwarden. 
Jeugddienst. Het zal een 
interactieve dienst worden. 
Iedereen mag (moet) zijn mobiel 
meenemen en deze zal ook 
gebruikt worden in deze dienst. 
Thema: Hoe komt het met deze 
wereld? O.v.d.: dhr. R. Lennips. 
Diakenen: W. Wittenberg en A. 
Visser. Gastheer: B. Veltink. 
Collecten: KIA Najaar zending 
week, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 7 nov.: 8.45 ds. L. 
van Rikxoort. Dankdagdienst met 
de beide scholen, De Hoekstee en 
De Schakel. 19.30 ds. K. Jelsma, 
Ommen. Aansluitend vindt de 
gemeente thema-avond plaats. In 
het voorportaal ligt informatie ter 
voorbereiding.
Jarig. Op 9 nov. hoopt mw. H. 
Heine-Horstink, Beerzerhaar 21, 
7685 PR Beerzerveld, 82 jaar  

te worden.
Op 10 nov. hoopt mw. C. Nijboer-
van der Voort, Marsdijk 9, 7736 PL 
Beerze, 75 jaar te worden.
Meeleven: We leven mee met 
Dhr. H. Middag. Hij heeft in het 
ziekenhuis gelegen, maar hij is 
weer thuis. We bidden hem een 
voorspoedig herstel toe en veel 
sterkte. We denken ook aan Mw. 
J. Waterink. Zij zal twee weken 
opgenomen worden in een kliniek. 
Wanneer u haar een kaartje wilt 
sturen dan kan dat. Het adres: 
De Zevenheuvelenweg 48a, 6571 
CK Berg en Dal. We hopen dat 
de opname het gewenste effect 
mag hebben. Heel veel sterkte toe 
gebeden. 
Tekst. Zeker 10 mannen, 
marconisten, zitten in 
de wachtkamer van de 
telegraafmaatschappij. Ze komen 
solliciteren op een advertentie. 
Tussen 9 en 12 uur moeten ze 
zich melden op het kantoor van 
de maatschappij. Zo zitten ze te 
wachten, terwijl ze een praatje 
maken. De een vertelt, waar hij 
momenteel werkt; een ander 
maakt duidelijk, wat hij van 
de nieuwe baan verwacht. En 
iedereen pocht dat hij zo´n goede 
radiotelegrafist is. Als ze ruim 
anderhalf uur hebben gewacht 
en gewacht zonder dat iemand 
van hen was binnen geroepen, 
beginnen ze te mopperen: 
‘Een mooie boel hier: word 
je om negen uur uitgenodigd 
en ondertussen loopt het al 
tegen elven en er is niemand 
die naar ons omziet. Als het er 
hier zó aan toe gaat, wordt het 
voddenwerk… Zo zitten ze te 
praten en te mopperen. Om elf 
uur komt er nog een verlate – 
sollicitant binnen. Hij wordt met 
hoongelach ontvangen: ‘U zit hier 
vanavond om 7 uur nog, hoor!’ 
De man gaat rustig zitten; maar 
na enkele ogenblikken staat hij 
op en gaat zonder kloppen de 
directiekamer binnen. Iedereen 
kijkt verbaasd. Na korte tijd komt 
hij met een stralend gezicht naar 
buiten en zegt: ‘Mijne heren, u 
kunt wel naar huis gaan, want ik 
ben aangenomen.’ Geërgerd en 
verbaasd vragen de anderen hoe 
dat nu toch mogelijk is. ‘Wel, 
mijne heren, de zaak is heel 
eenvoudig: zodra ik binnen kwam, 
hoorde ik door de luidspreker in 
de hoek van deze wachtkamer 
heel zachtjes in morsetekens 
‘Indien u dit sein hebt vernomen, 
mag u binnen komen en wordt u 
aangenomen’. Dit bericht werd 
al vanaf negen uur vanmorgen 
over de luidspreker uitgezonden. 
Hebben jullie dat dan niet 
gehoord? Geen van de mannen 
had aandachtig geluisterd. 
leder was veel te veel vervuld 
geweest van zichzelf, om naar de 
boodschap te kunnen luisteren. 
En daarom ging de betrekking aan 
hen voorbij.
Zo gaat het ook met het kloppen 
van de Heere Jezus aan de deur 
van je hart. Misschien zeg ook 
jij: ‘ik heb de Heere Jezus nog 
nooit horen kloppen!’ Als je niet 
aandachtig luistert, hoor je Hem 
niet. Als je te druk met jezelf,  
je carrière, je hobby’s, enzovoorts 
bezig bent, hoor je Hem niet.

Misschien wil je Hem ook liever 
niet horen; want je moet dan 
wet al het andere loslaten; ja, je 
moet dan jezelf loslaten. ‘Zie, Ik 
sta aan de deur en Ik klop; indien 
iemand Mijn stem zal horen en 
de deur opendoen, Ik zal tot 
hem inkomen en Ik zal met hem 
avondmaal houden; en hij met Mij.’ 
(Openbaring 3 vers 20)

sibCulo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 4 nov.: 
Kloosterkerk Sibculo 9.30 ds. 
C. Elsinga, Almelo. Knd.: groep 1 
t/m 8. Oppas: Deborah Hakkers. 
Fredrikskerk Kloosterhaar 
10.30 dhr. K. Ytsma, familiedienst. 
Knd.: jongste groep. Oppas: 
Daphne Wind en Sabrina van Nuil. 
Collecten: KerkinActie, kerk en 
onderhoudsfonds.
Kerkdienst 7 nov.: 
Kloosterkerk Sibculo 19.30 ds. 
B. Heusinkveld, Daarle. Dankdag. 
Collecten: dankdagcollecte, 
diaconie en onderhoudsfonds.

sT. JanskloosTer
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 4 nov.: 10.00 
ds. T. Veenstra, Kampen. 
Zendingsdienst. Oppas: Alinda 
Apperlo en Manon Bosgraaf. 
Knd.: groep 1: Marijke en Nienke. 
Organist: Jan Pieter van Eerde. 
14.30 dhr. R. Pasterkamp, Urk. 
Organist: Hans Dunsbergen. 
Collecten: 1. Zending. 2. Kerk.
Kerkdienst 7 nov.: 19.30 dhr. 
R. Pasterkamp, Urk. Organist: 
Henk Teunis. Collecte: diaconie.
Zieken. We denken aan en leven 
mee met hen die te maken hebben 
met zorgen, ziekte en verdriet. 
We bidden voor kracht en bijstand 
en hopen dat Gods nabijheid 
ervaren mag worden. In tijden 
van zorgen hoeft het niet zo te 
zijn alsof we er alleen voor staan. 
God wil ons helpen om te leren 
op Hem te vertrouwen. Aan zijn 

hand mogen we ons veilig weten. 
Het kost soms moeite om dat 
te aanvaarden. Toch is het waar 
dat God ons zijn hand toesteekt 
en zegt: pak mijn hand maar vast 
dan zal ik je leiden door heel je 
leven heen. Moge een ieder daar 
op vertrouwen en het met Hem 
willen wagen in het leven van 
alledag.
We denken aan hen die wonen en 
verzorgd worden in verschillende 
tehuizen in de regio. Nieuw 
Clarenberg te Vollenhove, De 
Vierhoek te Blokzijl en De Schans 
te Zwartsluis. Maar ook met hen 
die thuis wonen en afhankelijk 
zijn van de zorg van trouwe 
mantelzorgers. Zonder dat we het 
misschien weten schuilt er meer 
eenzaamheid in mensen die niet 
meer zelf hun ding kunnen doen. 
Het is goed om daar ook bij stil te 
staan. Een kaartje of een bezoekje 
kan wonderen doen. Zo mogen en 
kunnen we er voor elkaar zijn en 
geven we handen en voeten aan 
het uitdragen van Gods liefde.
Nieuw leven. Bij br. en zr. Bertus 
en Heleen Slot-van de Beld is op 
20 okt. een zoon geboren die 
ze de namen Rens Jacob hebben 
gegeven. Rens is het broertje van 
Thijmen. Op het kaartje staat: 
Geboren uit liefde, kostbaarder 
dan goud. Uit Gods hand, aan ons 
toevertrouwd. Lieflijk en klein, 
een wonder waar wij dankbaar 
voor zijn. Met die gedachten in 
het hart maken Bertus en Heleen 
dit mooie nieuws bekend. We 
feliciteren hen van harte met de 
geboorte van dit Godsgeschenk 
en wensen hen veel geluk toe. Dat 
Rens nu en in de toekomst velen 
tot zegen mag zijn.
We gaan weer een nieuwe 
week in waarin we op woensdag 
Dankdag mogen houden. Dankdag 
om God te danken voor alle 
zegeningen in allerlei vorm die Hij 
ons in de afgelopen tijd heeft doen 
toekomen. Zo mogen we met 
dank in ons hart de week ingaan 
en we wensen u allen daarbij Gods 
onmisbare zegen toe.
Hartelijke groeten en een goede 
week toegewenst.

Vervolg van pagina 3

berichten uit de gemeente 

ProTesTanTse kerk
beroepen
te Zuidhorn (prot. gem. in 
wording), ds. H.J. Wouda te 
Buitenpost (tot voor kort 
doopsgezind predikant), die dit 
beroep heeft aangenomen
te Broek op Langedijk 
(herv.), ds. A. Baas te 
Amstelveen-Buitenveldert (herv. 
wijkgemeente Eben-Haëzer)
te Papendrecht (herv. wijk 
Oost), ds. A.L. van Zwet te 
Putten (herv. wijk 1)

aangenomen
naar Sommelsdijk (herv.), ds. 
M.K. de Wilde te Nijkerk (herv. 
wijk 3)
naar Dinteloord (herv.), ds. 
A. Vastenhoud te Den Haag 
(Bethlehemkerk missionair 
predikant IZB)
naar Noordhorn-Saaksum 
(herv.), prop. M. Krooneman te 
’t Harde
naar Nuenen, ds. M.J.A. Schulz 
te Breda (lutherse wijkgemeente)

gereF. kerken (vriJg.)
benoemd
te Tirana, Albanië (deeltijd 

30%, voor Groningen Mission/
Verre Naasten), ds. M. de Vries 
te Bedum, die deze benoeming 
heeft aanvaard en daarnaast als 
deeltijd-predikant verbonden 
blijft aan Bedum

Chr. gereF. kerken
bedankt
voor Urk (Ichthus), ds. A. 
Mak te Broeksterwoude 
(Petrusgemeente)

gereF. gemeenTen
beroepen
te Katwijk aan Zee, ds. C.A. 
van Dieren te Rijssen-Noord
te Oosterland, ds. G. van 
Manen te Elspeet

bedankt
voor Stolwijk, ds. A. Schot te 
Nunspeet
voor Drachten, ds. G.J.N. 
Moens te Lisse

gereF. gem. in 
nederland
bedankt
voor IJsselmuiden, ds. M. 
Krijgsman te Arnemuiden

komen en gaan

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuws voor heT gZ?
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Door bram rebergen, veenendaal

Er zijn mensen - gelovige mensen 
- die de kerk geheel of gedeelte-
lijk mijden. De gedachte erachter: 
geloven hoeft niet per se in de 
kerk. Ik vraag mij af of dat niet 
een beetje naïef is. Want wat men 
ook beweert, geloven en de kerk 
horen wel degelijk bij elkaar. 

ongemakkelijkheid
Vraag je vaders en moeders naar 
de onkerkelijkheid van hun kin-
deren, dan roept dat vaak een 
zekere ongemakkelijkheid bij hen 
op. Daar schreef ik in februari 
een column over. De titel luidde: 
Ongemakkelijk. Ik deelde deze 
column op Facebook, wat nogal 
wat reacties uit-
lokte. Op basis 
daarvan en alle 
gesprekken die ik 
er inmiddels over 
voerde, ga ik die-
per op dit onder-
werp in. Met 
enige verlegenheid 
weliswaar, want ik 
ben wel ervarings-
deskundige, maar geen weten-
schapper. Tegelijkertijd voel ik me 
genoodzaakt hierover te schrijven 
vanwege de heftigheid van veel 
reacties. En niet in het minst om 
mensen binnen en buiten de kerk 
aan te sporen meer aandacht te 
geven aan deze problematiek.

kern
Ik constateer een bepaalde gela-
tenheid en verlegenheid bij een 
deel van de ‘oudere’ generatie 
binnen de kerk als het gaat om 
de kerkgang van hun kinderen en 
kleinkinderen. Dat baseer ik op 
mijn ervaringen binnen de kerk 
en binnen mijn eigen familie- en 
vriendenkring. Wat ik onder 
andere zie is dat de generatie 16 
tot 45 nauwelijks meer aanwe-
zig is. Ik zie dat veel jongeren na 
hun 16e wegblijven bij zondagse 
diensten en dat ook een flink 
deel van hun ouders meer en 
meer afwezig zijn. Ik zie dat met 
name in de kring waarin ik zelf 
veel verkeer, binnen het kerk-
verband van de PKN. Ik zeg niet 

dat het alleen 
dit kerkverband 
betreft, maar 
ik zie het daar 
vooral. Nodig is 
ook te vermel-
den dat velen 
van die genera-
tie naar andere 
gemeenten zijn 
gegaan. Het is 

evident dat er kerken zijn die 
qua opzet, dynamiek en inhoud 
veel aantrekkelijker zijn voor 
veel mensen dan de wat meer 
formele, ingetogen en liturgische 
context van waaruit ik een en 
ander waarneem. Desondanks 
ben ik van mening dat ook deze 
gemeenten in de nabije toekomst 

te maken zullen krijgen met 
soortgelijke processen. 

Mijn zorg is dat ik een flink 
deel van een bepaalde genera-
tie afscheid zie nemen van kerk 
en kerkgang. De opvoedende 
generatie laat dat of heeft dat 
laten gebeuren, zonder daar-
bij een indringend gesprek op 
gang te brengen over mogelijke 
gevolgen. Ik rea-
liseer me dat ik 
hiermee men-
sen tekort doe 
die dit wel van 
harte en vol zorg 
en liefde steeds 
weer te berde hebben gebracht 
en met verdriet en lede ogen 
hun kinderen zagen vertrekken. 
Toch gaat het hier om de min-
derheid. En ja, het betreft hier 
kerkverlating en geen godverla-
ting. Daar kom ik later nog op 
terug.

kerk en samenleving
Op Facebook werd stevig gere-
ageerd. Met name op de ver-
meende relatie die ik zou heb-
ben gelegd tussen kerk(gang) 
en geloof. Een storm van kritiek 
met een aantal cruciale gedach-
ten:
 
• De kerk heeft veel te lang 
vastgehouden aan de noodzaak 
zichzelf in stand te willen hou-
den dan mee te bewegen op de 
golven van de tijd en de vraag 
van de mens in die tijd. 
• De kerk is veel meer dan het 
kerkelijk leven uitgaande van 
denominaties en gerelateerd aan 
(zondagse) vieringen, belijdenis-
sen, geschriften en bijbehorende 

activiteiten.
• De kerk als gemeenschap is 
per definitie niet nodig om als 
mens een relatie met GOD te 
kunnen onderhouden.
• De kerk houdt te krampach-
tig vast aan een belijdenis die 
er in de huidige tijd niet meer 
toe doet en eerder polariserend 
werkt dan verbindend.
• De kerk gaat veel te veel uit 

van de gedachte: 
kom naar mij toe, 
dan vanuit de 
houding: ik kom 
naar jou toe.
•De kerk ont-
houdt zich 

structureel van een open hou-
ding m.b.t. de thema’s die in 
de samenleving spelen en sluit 
daarmee mensen en groepen 
van mensen uit.
• De kerk gaat nog veel te veel 
uit van een absoluut waar-
heids- en godsbegrip waarmee 
een verbindende houding naar 
andersdenkenden en andersge-
lovigen nauwelijks mogelijk is en 
dat werkt vervreemdend.

Ik kan me bij elk genoemd punt 
wel iets voorstellen en vind 
met velen dat we daarover in 
gesprek moeten zijn en gaan en 
die zorg delen. Tegelijkertijd zie 
ik een beweging in de kerk die 
zich juist maatschappelijk ver-
taalt en juist haar relevantie in 
een weerbarstige samenleving 
inhoud en vorm geeft. Alleen 
al binnen de PKN is er een 
grote pioniersbeweging gaande 
die met name in grote steden 
proactief aansluiting zoekt bij 

Waar zijn de 16- tot 45-jarigen in onze kerken? We zijn maar verlegen 
met die vraag. Ze maken hun eigen keuzes, zeggen we dan. Maar is 
daar alles mee gezegd? Bram Rebergen vindt van niet. Om te beginnen 
doen ouders en ouderen er goed aan minder gelaten te reageren. En hun 
stilzwijgen te doorbreken. 

mijn zorg is dat ik een flink 
deel van een BePaalde generatie 

afscheid zie nemen van kerk 
en kerkgang. de oPvoedende 

generatie laat dat of heeft dat 
laten geBeuren, zonder daarBij 

een indringend gesPrek oP 
gang te Brengen over mogelijke 

gevolgen.

Wie de diaconale zorg en het 
maatschaPPelijk engagement van 

de kerk in verleden en heden niet 
ziet, heeft de ogen gesloten en 

de oren selectief oPengehouden.

Geloof in de kerk

column

“Mamma, wat is 
verdriet?” Het kin-

derstemmetje doorklieft de stilte 
in de treincoupé. Ik zie de moe-
der uiterst dubieus kijken en hoor 
haar ontwijkend antwoorden: 
“Hoe kom je daar nu bij?” Het 
kind gaat onverdroten verder: 
“Oma zei dat ze verdrietig was, 
want ze moest huilen. Als je huilt, 
ben je dan verdrietig?”

afluisteren
Natuurlijk heb ik thuis geleerd dat 
je gesprekken niet mag afluiste-
ren. Toch, zittend in die treincou-
pé, word ik ongewild betrokken 
in een filosofische vraagstelling. 
Ikzelf zou ook niet zo een twee 
drie raad weten hoe het kind 
begrijpelijk te antwoorden.

Inderdaad, wat is verdriet? 
Het is duidelijk dat de moeder zit 
te worstelen om een begrijpelijk 
antwoord te kunnen geven. Met 
belangstelling kijk ik toe en luis-
ter aandachtig hoe de moeder zal 
reageren. Spanningsvol kijkt ook 
het vol vertrouwen opgeheven 
kindergezichtje naar de nog jonge 
vrouw. 

Poes Pekeltje
Aarzelend begint ze te formule-
ren: “Ik vind dit een heel moei-
lijke vraag. Weet je nog toen poes 
Pekeltje onder een auto kwam?” 
Het gezichtje van het kind 
betrekt. Ze knikt. “Jij vond het 
heel naar voor de poes en voor 
jezelf. En je moest toen huilen. 
Dat is verdriet. Maar als je op de 
straattegels valt en je knietjes pijn 
doet, moet je ook huilen. Dat is 
geen verdriet. Dan huil je van pijn. 
Oma huilt van verdriet omdat 
tante Cootje heel erg ziek is. Ver-
driet is eigenlijk heel veel voelen.” 
En ik vul in gedachten aan: “Mis-
selijk zijn van missen, zielenpijn 
over een lege plek, pijn in je hart 
van verlangen naar wat er niet 
meer is of wat je graag zou willen, 
of over de domheid die je hebt 
begaan...”
De jonge vrouw zucht. Je ziet het 
voor je: hoe het kind begrijpelijk 
te antwoorden? Maar het kind 
heeft voorlopig genoeg om over 
te peinzen en valt stil.

noodkreet
Zelf blijf ik ook nadenkend zitten. 
Denk daarbij aan onze rooms-
katholieke broeders en zusters 
die net het gedenken van hun 
dierbaren bij Allerzielen en 
Allerheiligen achter de rug heb-
ben. Verdriet is eigenlijk heel 
veel voelen, volgens de moeder. 
Mooie definitie. Verdriet is de 
verzamelbenaming voor een 
scala aan gevoelens die ondefini-
eerbaar zijn, maar onmiskenbaar 
te maken hebben met alles wat 
het leven ten diepste aangaat. 
Een ongrijpbaar, veel emoties 
oproepend begrip. Emoties, in 
welke vorm dan ook, die het 
gevolg zijn van een confronta-
tie met de niet-heelheid van het 
bestaan. Verdriet is een stille 
noodkreet van de ziel die lijdt 
aan gebrokenheid.

Verdriet
Door ds. FoekJe diJk,

dalFsen

als er geen Plekken meer 
zijn Waar gezamenlijk geloof 

Wordt Beleden, inhoud en 
vorm Wordt gegeven aan de 

essentie van die Belijdenis en 
vast Wordt gehouden aan 

de grond van die Belijdenis, 
zal er oP termijn amPer meer 

sPrake zijn van een christelijke 
gemeente.

Lees verder op pagina 6

30%, voor Groningen Mission/
Verre Naasten), ds. M. de Vries 
te Bedum, die deze benoeming 
heeft aanvaard en daarnaast als 
deeltijd-predikant verbonden 
blijft aan Bedum

Chr. gereF. kerken
bedankt
voor Urk (Ichthus), ds. A. 
Mak te Broeksterwoude 
(Petrusgemeente)

gereF. gemeenTen
beroepen
te Katwijk aan Zee, ds. C.A. 
van Dieren te Rijssen-Noord
te Oosterland, ds. G. van 
Manen te Elspeet

bedankt
voor Stolwijk, ds. A. Schot te 
Nunspeet
voor Drachten, ds. G.J.N. 
Moens te Lisse

gereF. gem. in 
nederland
bedankt
voor IJsselmuiden, ds. M. 
Krijgsman te Arnemuiden
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Zaterdag 3 november
nTr | nPo2 | 21.20
andere Tijden
In de aflevering ‘Stille getuigen - 
100 jaar na de Eerste Wereldoor-
log’ reist Andere Tijden naar Ver-
dun, waar 100 jaar na het einde 
van de Eerste Wereldoorlog het 
gebied nog steeds bezaaid is met 
sporen van een gruwelijke strijd.

Zondag 4 november
nCrv | nPo2 | 08.25
de verwondering
Te gast is Kathleen Ferrier (1957). 
Ferriers inspiratietekst is de 
zegen t.g.v. 70 jaar Wereldraad 
van Kerken: ‘Moge God je zege-
nen met genoeg dwaasheid om 
te geloven dat jij een verschil kan 
maken in deze wereld’.

Zondag 4 november
eo | nPo2 | 09.55
de kapel
Een kijkje in de hemel, wie wil dat 
nou niet? Ds. Mirjam Kollenstaart 
vraag zich af, of we niet alleen 
toeschouwer van Johannes’ visi-
oen zijn, maar ook deelnemer.

maandag 5 november
kro-nCrv | nPo1 | 22.10
anita wordt opgenomen
In deze aflevering komen drugs-
honden op bezoek. Aan het eind 
van de dag laat Anita Witzier zich 
opsluiten in een cel om zelf te 
ervaren hoe het is om gevangen 
te zitten.

dinsdag 6 november
kro-nCrv | nPo1 | 22.20
de rijdende rechter
De 72-jarige Trees ondergaat 
vetbevriezings behandelingen bij 
het bedrijf Perfect You. Echter, er 
ontstaat verschil van mening over 
het betalen van het aantal behan-
delingen.

woensdag 7 november
avroTros | nPo1 | 20.35
Tussen kunst en kitsch
In deze uitzending vanuit het 
Frans Hals museum taxeert Wil-
lem Jan Hoogsteder twee schil-
derijen. Verder onderzoekt Jaap 
Polak een Ulos, een huwelijks-
kleed uit Sumatra.

donderdag 8 november
nTr | nPo2 | 21.25
voor de vorm
In deze uitzending onderzoekt 
Christien Meindertsma de kamer-
plant. Hoe zag hij er oorspron-
kelijk uit? Heeft de vorm van 
de kamerplant nog iets met de 
natuur te maken?

vrijdag 9 november
nTr | nPo2 | 21.05
80 jaar oorlog
Deze aflevering heet: Vrede. Het 
zijn de burgers en de kooplieden 
uit Holland, die bij de vrede van 
Münster in 1648 als winnaars uit 
de bus komen. Symbool daarvan 
is nog altijd het Paleis op de Dam.

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

   

Door ds. T. J . oldenhuis, 

Coevorden

Milieubewustwording is uitge-
roepen tot het nieuwe evangelie. 
Nu wil ik niet op voorhand alle 
dreigingen die er zijn bagatel-
liseren. De aarde warmt op, de 
zeespiegel stijgt, want het poolijs 
smelt. Als we geen maatregelen 
treffen moeten onze kinderen en 
kindskinderen zelfs weer terpen 
gaan bouwen. De extreem warme 
zomer was een teken dat er iets 
verandert. Mijn  rozen in de tuin 
bloeien al voor de derde keer dit 
jaar en half oktober heb ik nog 
weer verse bonen geplukt. 

Van drie tomatenplanten heb ik 
honderden tomaten geoogst. 
Komt het door de broeikasef-
fecten in de gewone buitenlucht? 
De grote vraag blijft natuurlijk of 
alleen de mens de veroorzaker 
is van al deze veranderingen en 
of vermindering van co2-uitstoot 

ons daadwerkelijk zal behoeden 
voor de grote veranderingen in 
het klimaat. 

Hoe kwamen in vroegere tijden 
met een nog te verwaarlozen 
co2-uitstoot klimatologische ver-
anderingen tot stand? Dat zijn 
vragen waar we geen antwoord 
op hebben, maar de opdracht 
die we als mens van hogerhand 
gekregen hebben om de aarde 
te bouwen en te bewaren, blijft 
natuurlijk onverkort van kracht. 
Dat betekent dat we fatsoenlijk 
met de dingen om 
moeten gaan. 

Vroeger kwam je 
bij bankjes in het 
bos bordjes tegen: 
“Laat niet als dank voor ’t aange-
naam verpozen, de eigenaar van 
’t bos de schillen en de dozen.” 
Ik geloof dat de ANWB het ooit 
bedacht heeft. In elk geval weet ik 
wie de eigenaar van het bos is en 
trouwens ook van elke plek waar 
wij onze voeten zetten. Deze 
bewustheid hoort een christen-
mens te hebben en daar hoort bij 

dat we omzichtig omgaan met  
het milieu. 

Daarom heb ik een paar zonne-
panelen laten plaatsen. De zon 
geeft haar warmte voor niets en 
voor de opgewekte stroom hoeft 
de elektriciteitscentrale niet te 
draaien. Dat is mooi, dacht ik zo. 
Ze lagen trouwens nog maar net 
op het dak, toen ik in de krant las 
dat de stroomprijs behoorlijk naar 
beneden zal gaan en de gasprijs 
omhoog. Ik kan er met mijn boe-
renverstand soms niet helemaal bij. 

Hoe wek je dan 
stroom op? Kost 
dat niks? Ja we 
moeten van gas 
af en dat moet zo 
duur mogelijk wor-

den gemaakt. Maar helaas overheid, 
de installateur wees mij erop dat 
een warmtepomp bij mij niet zal 
werken, dan kan ik beter de tent 
verkopen en een nieuw huis bou-
wen. Mijn vrouw is al een borstrok 
aan het breien en morgen ga ik een 
lange onderbroek aanschaffen van-
wege deze milieugekte. Ik kom er 
nog op terug…bbrrr... 

Doet u al mee om deze aarde 
te redden? Hebt u nog geen 
zonnepanelen en ook geen 
warmtepomp? Foei, dan 
moet u zich diep, ja heel 
diep schamen. We moeten de 
aarde redden en alles op alles 
zetten om onze planeet voor 
de ondergang te bewaren. 
Het milieu is al genoeg ver-
pest, de aarde hijgt, kreunt 

Milieugekte

bij de achterdeur 

mijn vrouW is al een Borstrok 
aan het Breien en morgen 

ga ik een lange onderBroek 
aanschaffen

en steunt om ons met onze 
vele onhebbelijkheden  nog 
te (ver)dragen. Bekeert u!

mensen in buurten en wijken. 
De ruimte die de kanteling van 
zorg naar lokale overheden heeft 
geboden, wordt door veel lokale 
kerkelijke gemeenten veelkleurig 
inhoud gegeven door vrijwilli-
gersinitiatieven, wijkactiviteiten, 
zorg voor vluchtelingen, voed-
sel- en kledingbanken, diaconale 
centra en noem maar op. Dat 
zie ik overigens de kerk in haar 
gehele breedte doen. Wie de 
diaconale zorg en het maatschap-
pelijk engagement van de kerk in 
het verleden en het heden niet 
ziet, heeft de ogen gesloten en 
de oren selectief opengehouden. 
Hoewel velen ons willen laten 
geloven dat de kerk slechts een 
antibeweging is voor de weten-
schap en alles wat hedendaags is, 
heeft een scherpe waarnemer al 
lang door dat dit eerder voort-
komt uit dwaasheid dan uit een 
doordachte overtuiging.

kerk en geloof
Punt blijft dat velen menen het 
instituut kerk (laat ik het zo maar 
noemen) niet nodig te hebben 
om te kunnen en willen geloven; 
er ontstaat opstand als ik die 
relatie wel leg. Tal van redenen 
zijn denkbaar die deze gedachte 
voeden, maar de feiten spreken 
helaas tegen. We moeten consta-
teren dat er met de kerkverlating 
tegelijkertijd een ‘godverlating’ 
plaatsvindt. In ons land neemt 
het aantal belijdende christenen 
immers ziender-
ogen af. Het zou 
naïef zijn als we 
daarin geen ver-
band zien met de 
kerkverlating, die 
daaraan veelal 
voorafgaat. Ster-
ker nog, ik geloof dat als er geen 
plekken meer zijn waar geza-
menlijk geloof wordt beleden, 
waar gezamenlijk inhoud en vorm 
wordt gegeven aan de essentie 
van die belijdenis en waar vast 
wordt gehouden aan de grond 
van die belijdenis, er op termijn 
amper meer sprake zal zijn van 

een christelijke gemeente. Wel-
licht zijn er dan nog een aantal 
lokale culturele, diaconale en 
sociaal maatschappelijke initia-
tieven, maar van een Christus-
belijdenis zal geen sprake meer 
zijn. Laten we eens kijken naar de 
oorsprong van veel christelijke 
zorg- en onderwijsinstellingen in 
ons land. Ik denk 
dat ik geen gekke 
dingen zeg dat 
er in de huidige 
tijd niets meer 
is terug te vin-
den van die oor-
spronkelijke en 
soms nog in statuten verwoorde 
identiteit. Dus ja, ik geloof in de 
noodzaak en de zegen van regel-
matige bijeenkomsten waar de 
Almachtige wordt geprezen, de 
Bijbel opengaat, het geloof wordt 
gedeeld, besproken, doordacht 
en beleden. En wat mij betreft 
zijn dan de aloude woorden van-
uit de Apostolische geloofsbelij-
denis de grond waarop we staan. 
Die kerk heeft een volwaardige 
plek in de samenleving. 

kerk en vorm
Hoe dat allemaal vorm krijgt, vind 
ik beduidend minder belangrijk. 
Juist diversiteit is rijkdom. De 
een wil graag dansen en springen 
en met vlaggen door de zaal ren-
nen en de ander zit graag verstild 
te staren naar een kaars en een 
icoon. Laten we ophouden elkaar 
daarover te verketteren. Ja er zit-
ten voordelen aan kleinschalige 

gemeenten waar de 
onderlinge verbon-
denheid groot, de 
flexibiliteit maximaal 
en de drempel laag 
is Maar we weten 
ook dat het gevaar 
dreigt van navel-

staarderij, gebrek aan kritische 
massa, waardoor de kans ont-
staat dat er een hoge mate van 
exclusiviteit en individualisme 
groeit. Er zitten ook voordelen 
aan grote gemeentes. Ze hebben 
een grote mate van zichtbaar-
heid en kunnen massa maken 
als dat nodig is, ze versterken 

de onderlinge beleving en het 
eigen ego. Maar ze kunnen tege-
lijkertijd een onuitgesproken 
druk leggen op een gezamenlijke 
beleving en ervaring die amper 
ruimte biedt voor persoonlijke 
kritiek en vragen. Met als gevolg 
een grote mate van vervlakking 
en oppervlakkigheid. Ja er is een 

groot verschil 
tussen een  klein-
schalige artistieke 
gemeenschap 
voor hoogop-
geleide creatie-
velingen en een 
migrantenkerk in 

Amsterdam Zuid. Dat maakt alle-
maal niet zoveel uit. Maar als we 
elkaar niet meer tegenkomen bij 
het kruis, zijn we de Weg com-
pleet kwijt. Hoe hipster, pinkster, 
hersteld of gereformeerd we ook 
denken te zijn.

Zorgen
Ik maak me terdege zorgen als 
er met name emotioneel wordt 
gereageerd. Als meningen wor-
den gevoed door dat onbedwing-
bare idee van maakbaarheid. Of 
door die hartgrondige wenselijk-
heid dat we vooral zelf kunnen 
beslissen over wat goed voor ons 
is. Ik maak me zorgen over die 
onverschillige gelatenheid als jon-
geren de kerk verlaten en de stilte 
die erop volgt als ze daarmee ook 
afscheid nemen van GOD. Er is 
ontegenzeggelijk een verband tus-
sen kerkverlating en godverlating. 

Ik wil niet leven bij dat platgesla-
gen adagium dat iedereen toch 
gewoon zijn of haar eigen weg 
gaat en dat daarbij persoonlijke 
keuzes horen, waarmee ik me 
niet mag bemoeien. Ik ben een 
volwassen mens en groepen om 
als ‘ouder’ verantwoordelijkheid 
te dragen en te nemen. Door 
het geloof in de levende God, die 
Zich in Jezus Christus onder ons 
heeft geopenbaard en die door 
Zijn Geest in ons hart leeft, wil 
Hij u en mij tot zegen stellen 
voor de wereld waarin we leven. 
Dichtbij en veraf. En dat kan en 
wil ik niet alleen.

hoe nu verder?
Ik heb geen pasklare antwoor-
den, wel kan ik op basis van eigen 
ervaringen, van mensen om me 
heen en vanuit mijn werk wat 
kleine handreikingen geven. Hoe 
houden we mensen erbij?

• Deel verantwoordelijkheden 
uit. Geef mensen dat broodnodi-
ge gevoel dat ze nodig zijn. En dat 
door hun inspanning en aanwezig-
heid er iets wezenlijks in uw kerk 
gebeurt.
• Ga relaties aan, zorg voor ver-
binding en voorkom anonimiteit.
• Zoek manieren om het leven 
daadwerkelijk met elkaar te delen 
en de thema’s te bespreken die 
leven in uw kring.
• Vertel waarom JIJ eigenlijk 
gelooft en wat het concreet 
inhoudt voor jouw leven.
• Ga twijfel niet uit de weg.
• Ga eerst eens in gesprek voor-
dat je überhaupt een oordeel velt 
over het leven van die ander.
• Wees bereid heilige huisjes neer 
te halen en opnieuw te bekijken.
•  Kijk om je heen. Hoe krijgt 
gemeenschapszin buiten de kerk 
vorm? Waarom sluiten mensen 
zich aan bij een bepaalde gemeen-
schap? Zoek gemeenschap. Beleef 
gemeenschap.
•  Vraag je af waarom mensen 
geen enkele motivatie vinden zich 
aan te sluiten bij een kerk.

De auteur is directeur van Youth for Christ Nederland

Dit artikel verscheen eerder in Maandblad Reveil.
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Door  

daan van der waals, 

gramsbergen 

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

naJaarsConCerT?

Afscheid Elvisdiensten

Door  

ds. a.a. van der sPek, 

ZwarTsluis
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Zaterdag 13 okto-
ber 2018. In veel opzichten een 
bijzondere dag. Op deze warme, 
om niet te zeggen hete, oktober-
dag sneuvelt het zoveelste weer-
record van dit jaar. Nog nooit is 
het in oktober zo warm geweest; 
op sommige plaatsen is het 28 
graden maar liefst. Ik heb deze 
middag broer Ad en schoonzus 
Rinny op bezoek. Misschien niet 
zó bijzonder: ze maakten wel 
vaker de tocht hierheen vanuit 
hun woonplaats Leiden, deels 
met de trein, deels op de fiets, 
want het zijn fietsfanaten. Dit 
keer spoorden ze tot Zwolle, 
om daarna peddelend door het 
mooie Vechtdal hun weg te ver-

volgen. Het fraaie nazomerweer 
stimuleerde hen tot hun tocht 
van west naar oost, maar dat is 
het niet alleen. “Wij zijn voor jou 
gekomen”, zegt Rinny, en die dub-
bele bodem begrijp ik helemaal. 
Het ontroert mij.

Eerder deze week heb ik mijn 
broers en zussen - vijf in getal - 
plus hun levensgezellen ingelicht 
over de stand van 
zaken rond mijn 
ziekte. Ik vind dat 
familieleden, hoe 
verschillend hun 
situatie ook mag 
zijn en hoe zelden zij misschien 
elkaar bezoeken, behoren mee te 
leven in elkaars wel en wee. Mijn 
‘parkinsonverhalen’ zijn mede 
voor hen bedoeld. Als er nieuws 
is op dat front, meld ik het. Nou, 

me dunkt…
Ik ben pas in het ziekenhuis 
geweest op het spreekuur van 
de neuroloog, en zij had geen 
prettige boodschap. Ik ben ver-
gevorderd als parkinsonpatiënt, 
constateerde zij na een aantal 
bewegingen met mij geoefend 
te hebben. Als ik een bewe-
ging moet maken, zet ik veel te 
veel spieren aan het werk, wat 
mijn vermoeidheid voor een 
groot deel verklaart. Intussen 
schrijdt de parkinson voort. Ik 
heb problemen met mijn benen, 

waardoor ik met 
wandelen ben 
gestopt, maar 
ook met mijn 
armen, die het 
strekken bemoei-

lijken. Nog verder ophogen van 
de dosis medicijnen heeft geen 
zin; het zou weer andere proble-
men veroorzaken. We moeten 
toe naar andere methoden. Zij 
zal voor mij een afspraak maken 

met het academisch ziekenhuis 
in Groningen om een ‘langeter-
mijnvisie’ te ontwikkelen. We 
zouden kunnen denken aan een 
pompje, de apomorfinepomp of 
de levodopapomp, twee varian-
ten op hetzelfde thema: noodza-
kelijke medicatie in een andere 
vorm direct het lichaam in pom-
pen, via een sonde of slangetje. 
Het komt erop neer dat je over-
dag een kastje met verwisselbare 
cassettes met je draagt, waaraan 
het slangetje is gekoppeld. Ver-
dere ins en outs krijg ik nog wel 
te horen, en dat geldt ook voor 
de mogelijkheid van een hersen-
operatie, de deep brains stimu-
lation. Een week later heb ik een 
afspraak met de parkinson-ver-
pleegkundige van het ziekenhuis, 
die zal het mij allemaal uitleggen 
en een informatiepakket bij mij 
achterlaten…

Prachtig, die gezondheidszorg in 
ons land. 

Langetermijnvisie
Daan

Door  

daan van der waals, 

gramsbergen 

ik Ben Pas in het ziekenhuis 
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Het balletje kwam 
tien jaar geleden aan het rollen 
met de vraag: Hoe zou het zijn 

als die oude gospels in een kerk 
zouden worden gezongen in de 
stijl van Elvis Presley? Gospels die 
iedereen kent, zoals He touched 
me, Welk een Vriend, Hoe groot 
zijt Gij enzovoort. Jan Getkate 
ging aan de slag. Hij schreef arran-

gementen, er werden muzikanten 
gezocht, zangers gevraagd en dat 
alles voor een paar diensten. 

overweldigend
De reacties waren overweldi-
gend. Mensen waren verrast door 
de kwaliteit van zang en muziek. 
Het geheel ademde professiona-
liteit. Er kwamen aanvragen voor 
nog veel meer diensten. En dit 
gaat al tien jaar 
lang zo. We zijn 
ondertussen vijf-
tig Elvisdiensten 
verder.
Maar er was 
nog iets aan de hand. Dat was 
een andere verrassing! Mensen 
waren geraakt door het geloof 
van die rock and roll-legende. 
Velen wisten niet dat hij geloofde. 
Of ze dachten dat hij alleen aan 
het begin van zijn carrière gos-
pel zong, dus voordat hij bekend 
werd. Weinigen wisten dat hij 
zelfs tot een paar dagen voor zijn 
overlijden nog gospelliederen 
zong. 

elvis en david
Elvis was omstreden tijdens 
zijn leven, hij was bepaald geen 
model-gelovige. Als gewone 
mensen zondigen, hoeft dat niet 
direct op te vallen. Maar als een 
bekende zanger, 
die zegt christen 
te zijn, zondigt, 
dan gebeurt dat in 
de schijnwerpers. 
Daar werden harde oordelen 
over uitgesproken. Presley werd 
in zijn tijd neergezet als schijnge-
lovige. Er waren vele tientallen 
jaren voor nodig om te kunnen 
zien dat zijn leven niet zo heel 
veel anders was dan het leven van 
koning David. David had Psalm 23 
al geschreven voordat hij overspel 
pleegde! We zingen alle liederen 
van koning David; toch ook geen 
schijngelovige? En wie zijn wij 
zelf dan? Wie dat beseft, luistert 
anders naar de gepassioneerdheid 
waarmee Elvis zingt over guilt and 
shame, schuld en schaamte. In de 
diensten hebben we er altijd eer-
lijk over verteld. Dat gaf zoveel 
herkenning. Iemand zei eens na 
een Elvisdienst: “Dominee, ik heb 
mezelf nooit zo’n echte gelovige 

gevonden, maar als iemand als 
Elvis weet van Peace in the Valley, 
vrede in zijn hart, dan is dat ook 
voor mij mogelijk, dank u wel.”  

Jumpsuits
De Elvisdiensten brachten ons 
in contact met mensen die we 
anders nooit hadden ontmoet, al 
was het maar de diensten in het 
huis van bewaring in Almelo, want 

ook daar hebben 
deze Elvisgos-
pels geklonken. 
In Winschoten 
stonden mensen 
in Elvisjumpsuits 

gasten welkom te heten. Wat ook 
gebeurde, de echte, pure Elvis-
fans kwamen ons keuren of we 
de erfenis van Elvis wel waardig 
brachten. Dat was het geval, want 
ze verspreiden de aankondigingen 
en kwamen uitgedost en in vol 
ornaat naar de diensten. En dan 
noem ik nog geeneens de ontroe-
rende pastorale gesprekken die 
na de diensten gevoerd werden.

Maar aan alles komt een einde. 
Gelukkig wordt het in dit geval 
wel een daverend einde. De 
mooiste nummers uit de verschil-
lende Elvisdiensten komen voorbij 
rondom het indringende nummer: 
‘He touched me’.  Dat zal ook het 

thema zijn van een 
(korte) preek. In 
veel gevallen kun-
nen de aanwezigen 
meezingen. Dus 

kom en breng vrienden mee. Of 
bezoek alle vier de diensten. De 
toegang is gratis, dus waarom zou 
je aarzelen?! 

mensen Waren geraakt door het 
geloof van die rock and roll-

legende. velen Wisten niet dat hij 
geloofde.

Afscheid Elvisdiensten

‘He touched me’ 

Door  

ds. a.a. van der sPek, 

ZwarTsluis

elvisdiensten 
‘he Touched me’ 
Zondag: 11 november,  
19.00 uur, Ommen,  
Gereformeerde Kerk  
25 november, 19.00 uur,  
Den Ham, Gereformeerde 
Kerk    
2 december, 19.00 uur, 
Zwartsluis, Gereformeerde 
Kerk
Zaterdag: 8 december,  
19.00 uur, Enter, RK Kerk

Na tien jaar en meer dan vijftig Elvisdiensten gaat de Elvisband nog 
vier keer knallen. Wie getuige wil zijn van een daverend slotstuk kan 
terecht in Ommen, Den Ham, Zwartsluis en Enter. Dominee Van der 
Spek, vanaf het begin betrokken, blikt terug.

Mantelzorgers in 
het zonnetje
Ook dit jaar wordt er weer een 
mantelzorgdienst georganiseerd. 
Het thema luidt: ‘Mantel van 
liefde’. De mantelzorger legt met 
zijn aandacht en inzet een mantel 
van liefde om de naaste heen. De 
mantelzorger mag op zijn beurt 
een mantel van liefde om zich 
heen voelen door de aandacht van 
anderen voor zijn situatie. Voor-
ganger is ds. Elly Wisselink. Deze 
dienst vindt plaats in samenwer-
king met de Stichting Contactpunt 
Mantelzorg Schoonebeek, afdeling 
Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Na 
de dienst is er koffiedrinken.

Zondag 4 november, 10.00 uur, Nieuw-Amsterdam,  
Zuiderkerk, Vaart Zuidzijde 86

Thema Talks  
over Israël
De organisatie Christenen voor 
Israël organiseert in de maanden 
november en december zes studie-
dagen voor iedereen die meer wil 
weten over Israël. Elke studiedag 
bestaat uit twee studies die tus-
sen 17.00-21.00 of zaterdags tussen 
10.30-14.30 plaatsvinden. De eerste 
studiedag heeft afgelopen donder-
dag al plaatsgevonden. Zie hieron-
der voor de overige data. Sprekers 
zijn onder andere Kay Wilson, Jay 
Nihom, Jaap Bönker, ds. René van 
Loon, Sondra Baras, ds. Henk Poot, 
rabbijn Shmuel Katz, ds. Oscar 
Lohuis en ds. W.J.J. Glashouwer.

dinsdag 6 nov., zaterdag 17 nov., dinsdag 27 nov., donder-
dag 6 dec., zaterdag 15 dec.; Israëlcentrum, Henri Nou-
wenstraat 34, Nijkerk; kosten € 10 per dag (incl. koffie, 
thee, soep); info en aanmelden: cvi.nl/thematalks

Mediteren en  
schilderen in Assen
Een cursus ‘Mediteren en Schil-
deren’. Wie creatief aan de slag 
wil, kan terecht in Assen. Stilte, 
muziek en een gedicht vormen het 
begin, zo ontspant men en komt 
de geest tot rust. Vervolgens gaat 
het schilderen van start. Men pro-
beert te ervaren wat de verhalen 
en teksten voor ieder persoonlijk 
betekenen en hoe dit verbeeld 
kan worden. Ervaring is niet nodig. 
Kom gewoon proberen! 

Di. 6 november, 10.00 - 12.00 uur, Assen, Opstandings-
kerk, Wilgenbeemd 2, €30, info: Marian Koster tel. 
0592-858353

Kunst in de Herberg 
in Hoogeveen
Het werk van een groot aantal kun-
stenaars zien? Dat kan bij Kunst in 
de Herberg. Het gaat om:
Sejo Slingenberg - Ruimtelijk werk 
Patty Aaldersberg - Schilderijen 
Tammy Westra - Fotografie
Paula Knol - Fotografie 
Erik de Vos - Schilderijen
Martin Corba - Schilderijen
Elise d’Hont - Beeldhouwerk
Manon de Roo - Schilderijen 
Niesje Metselaar - Schilderijen
Aly Hartman - Keramiek
Greet Scholten - Glaskunst 
Verder is er floraal werk van Gert 
Kuyper, Hilje Michel en Bernhardus 
Annen. De aankleding van de expo-
sitieruimte met natuurlijk schikkin-
gen is van Jan Wolting. 

Zo. 11 november, Hoogeveen, de Vredehorst, Zuidwoldi-

gerweg 32, kerkdienst 9.30 uur, Kunst in de Herberg open 

tot 17.00 uur

de elvisdiensten Brachten ons 
in contact met mensen die We 

anders nooit hadden ontmoet
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zondag  4 november 
Openbaring 4:1-11  

maandag 5 november 
Psalm 21 

dinsdag 6 november 
Marcus 11:27-33 

woensdag 7 november 
Marcus 12:1-12 

donderdag 8 november 
Marcus 12:13-17 

vrijdag 9 november 
Marcus 12:18-27 

zaterdag 10 november 
Marcus 12:28-34

Wie de geschiedenis ontkent, is 
gedoemd haar over te doen.
Cicero

Zondag 4 november 2018

Aalden 10.00 ds. H. Cohen Stuart
Alteveer GK 10.00 ds. Woltinge
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d 
Peppel JK 10.00 ds. R. Koopmans 
19.00 De Slingeborgh 10.30 ds. 
B. Urgert. H.A. OK 10.00 ds.Y. de 
Groot
Beilen PK 10.00 en 19.00 ds. J. 
Greving
Borger GH 10.00 past. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 9.30 ds. G. v/d 
Werff
Coevorden HK 10.00 gez. dienst
Diever GK 10.00 ds. B. van 
Werven 19.00 ds. T. Oldenhuis
Drijber GK 10.00 ds. 
Scheurwater
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 dhr. G. Visser
Elim HK 10.00 evang.-dienst
Emmen GrK 10.00 ds. Rappoldt 
Ichthus 10.00 mw. Keim Kapel 
10.00 ds. Wijnsma Opgang 10.00 
ds. Kajim SH 10.00 ds. de Korte. 
H.A.
Emmer-Compascuum Anker 
10.00 ds. R. Wentink
Gasselte 10.00 ds. R. v/d Kaap
Gasselternijveen 9.30 ds. F. de 
Boer
Gees 10.00 dhr. B. Broers
Gieten DK 9.30 ds. R. Fortuin
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. T. Braam
Hollandscheveld 10.00 ds. R. 
Biewinga 19.00 opendeurdienst
Hoogersmilde De Schakel 9.30 
ds. H. Jumelet. H.A.
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans 
GrK 9.30 ds. J. Snaterse 17.00 ds. 
W. Dekker HK 9.30 ds. G. Arends 
OK 9.30 ds. G. Ros VH 9.00 ds. 
W. Loosman Bethesda 10.30 ds. 
W. de Groot Weidesteyn 10.30 
ds. J. Bakker Olden Kinholt 10.15 
dhr. Kerssies
Klazienaveen KK 9.30 ds. H. 
Lageveen. H.A.
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Harmsen
Meppel MK 10.00 ds. C. Huisman 
Erfdeel 10.00 ds. F. Groen 14.00 
ds. K. Stroop
Nieuw-A’dam NK 10.00 dhr. L. 
Broekman
Nieuw-Balinge 10.00 ds. H. 
Westerhout 15.00 ds. W. van 
Vreeswijk
Nieuw-Weerdinge RW 9.30 ds. 
van Elten
Nijeveen 10.00 ds. R. 
Kloosterziek
Pesse KPK 10.00 ds. K. Kwint
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 da. M. Pranger
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
ds. J. Van Ark
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 da. Hordijk
Sleen OK 10.00 da. E. v/d Meulen
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. P. Vermeer 
15.00 ds. J. Viergever
Valthermond HS 10.00 ds. H. 

Jansen
Vries DK 10.30 dhr. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. M. 
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
HK 10.00 ds. C. Verspuij
Zuidwolde GK 9.30 da. B. Gras 
HG 10.00 ds. G. Gardenier
Zwartemeer GK 9.30 ds. J. van 
Breevoort

woensdag 7 november 2018
dankdag

Alteveer GK 19.00 ds. H. 
Hoogeveen
Beilen PK 19.30 ds. R. Veldman
Bovensmilde WK 19.30 ds. H. 
van Noord
Coevorden HK 19.00 n.b.
Diever GK 19.30 ds. B. van 
Werven
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Elim HK 19.30 dhr. A. Lowijs
Emmen Kapel 19.00 ds. R. 
Wentink
Gees 19.30 ds. J. Woltinge
Hijken/Hooghalen Kompas 
19.30 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 19.30 ds. L. 
Kramer
Hoogeveen GrK 9.30 en 19.30 
ds. J. Snaterse HK 19.30 ds. C. ‘t 
Lam VH 19.30 ds. W. Loosman 
GH 19.30 ds. J. Paans
Meppel OK 19.30 ds. S. Sijtsema
Nieuw-Balinge 19.30 prop. M. 
Krooneman
Nieuw-Weerdinge NW 19.30 
ds. van Elten
Nijeveen 19.30 n.b.
Pesse KPK 19.30 ds. P. de Vries
Ruinerwold/Koekange BH 
19.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. T. Oldenhuis
Sleen DK 19.30 dr. J. Borst
Tiendeveen 19.30 ds. H. v/d Pol 
Westerbork SK 19.30 ds. J. van 
Kempen
Zuidwolde HK 19.30 da. B. Gras

Zondag 4 november 2018

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer 19.00 
dhr. R. Pasterkamp
Kraggenburg 10.00 ds. H. ter 
Beek
Marknesse 9.30 jeugddienst
Nagele 9.30 ds. R. van Rheenen
Urk BK 10.00 ds. R. Kranen 
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00 ds. 
G. van Zanden 17.00 ds. T. Smink 
De Poort 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

woensdag 7 november 2018
dankdag

Ens GK 19.30 past. M. Schilder
Marknesse 19.30 ds. J. Bredehoff
Zeewolde 19.30 ds. E. Gruteke

Zondag 4 november 2018

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. M. Peschar. Voorber. H.A. 
19.00 vespers GrK 10.00 ds. E. 
van Houwelingen PK 9.30 ds. M. 
Montagne Noach 10.00 mw. H. 
Veenstra. Taizédienst Eugeria 
10.30 da. J. Vedders. H.A.
Beerzerveld 10.00 drs. J. Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld. H.A. 19.00 Sing-in
Bergentheim WK 9.30 da. G. 
Rohaan OK 19.00 da. G. Rohaan
Berkum HH 9.30 n.b. 19.00 sing-

in
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 Dijkhuis 10.00 
ds. G. Veening. H.A.
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle 9.30 en 15.00 ds. B. 
Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 ds. F. Schipper
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Tol 
15.00 ds. H. Schipper Oudleusen 
10.00 ds. H. Schipper
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K. 
van Staveren De Fontein 19.00 
ds. L. van Rikxoort
Delden 10.00 ds. Bergström
Den Ham GK 9.30 ds. H. de 
Haan 19.00 ds. G. Zijl 16.30 
anders-dienst HK 19.00 ds. J. van 
Ark. Jeugdd. DK 10.00 ds. G. de 
Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. A. 
Braakman
Enschede OK 10.00 ds. J. 
Zuurmond Lonneker 10.00 ds. G. 
Bouwmeester Usselo 10.00 ds. G. 
Lambers BK 10.00 ds. J. Wegerif 
ZP 10.30 ds. J. Bekhof HZ 10.00 
past. F. Beuger
Enter 9.30 ds. A. v/d Spek 19.00 
ds. van Hornsveld
Genemuiden GK 9.30 19.00 
GrK 9.30 ds. J. Olie 19.00 ds. E. de 
Mots HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg Baalderveld 10.00 
ds. P. Langbroek HK 10.30 ds. 
H. Dorgelo De Matrix 9.30 ds. 
W. v/d Wel Radewijk 10.00 ds. 
A. de Lange HöK 10.00 ds. P. 
Noordmans Oostloorn 10.30 
ds. W. v/d Wel SK 19.00 ds. H. 
Dorgelo
Hasselt Ichthus 9.30 ds. A. 
Geerling
Heino RK 10.00 Hans van 
Stolkema
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. J. Wassenaar 19.00 
ds. J. Wassenaar KW 10.00 drs. 
H. Kroeskop KZ 10.15 ds. W. 
Kaljouw
Holten DK 9.30 ds. A. de 
Bruin Kandelaar 9.30 ds. 
R. van Hornsveld 19.00 ds. S. 
Roozenboom
Kampen BWK 10.00 past. H. 
Schoorlemmer. Oec. dienst
Kuinre 10.00 ds. E. van Veen
Kamperveen 8.30 mw. Brugmans
Lemelerveld BK 9.30 ds. C. 
Benard
Lutten LK 9.30 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort 19.00 ds. A. van Vliet. 
Jeugdd.
Nieuwleusen GrK 19.15 ds. G. 
Trouwborst. Jeugdd. MK 10.00 
ds. G. Trouwborst OK 10.00 ds. 
G. Zijl
Nijverdal RB 9.30 da. B. v/d Weg. 
H.A. HC 9.30 ds. W. Broekema. 
H.A. 18.30 ds. A. v/d Spek
Oldemarkt HG 9.30 mw. H. 
Kramer GK 9.30 dr. J. Renkema
Rijssen GK 9.30 ds. F. den 
Oudsten 19.00 dhr. J. Eertink
Rouveen 9.30 ds. G. Oberink
Sibculo KK 9.30 ds. C. Elsinga FK 
10.30 ds. v/d Griend
Schuinesloot 11.00 ds. W. Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
T. Veenstra Kapel 14.30 ds. G. 
Trouwborst
Staphorst 11.00 ds. G. Oberink
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van 
’t Zand 19.00 ds. B. Haanstra OV 
9.30 en EV 10.45 ds. B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. B. van 
Dijke
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap 

MK 10.00 ds. H. Torenbeek 19.00 
da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. 
Oosterwijk 19.00 Taizé-viering
Vroomshoop Het Anker 19.00 
ds. A. v/d Griend 19.00 Irene 9.30 
drs. F. Schipper
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Menkveld. H.A.
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 ds. G. 
Gorissen 10.45 ds. T. Smink 15.00 
ds. H. Donken 18.45 ds. K. van 
Meijeren GK 10.30 jeugddienst 
19.00 ds. P. Dekker Kapel 10.00 
ds. P. Dekker Hoge Hexel 9.30 
ds. H. Donken 15.00 ds. H. Herwig
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 dhr. K. de 
Lange
Wilsum 9.30 da. J. de Kok. 
Voorber. H.A. 14.30 ds. G. Otter
Windesheim 10.00 ds. C. van ’t 
Hof 19.00 da. H. Pap
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. P. Hoogstrate
Zwartsluis GK 10.00 ds. T. 
Schutte 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. E. Urban GrK 
16.30 Michaëlsvespers JK 9.30 ds. 
J. Brussaard 17.00 ds. G. Codee LK 
14.30 ds. M. Jonker OK 10.00 ds. 
I. Epema Open Kring 9.30 ds. J. 
Tissink SiK 10.00 en 19.00 ds. H. 
Evers StK 9.30 ZWO
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Almelo De Ontmoeting 19.00 
ds. K. Borsje Noach 19.30 ds. D. 
van Bart
Beerzerveld 19.30 ds. J. 
Adriaanse
Bergentheim OK 10.30 ds. G. 
Rohaan WK 19.30 da. G. Rohaan
Blokzijl/Scheerwolde 
Wielewaal 19.30 ds. G. Keijzer
Bruchterveld 19.30 ds. G. 
Rohaan
Daarle GK 9.30 ds. B. 
Heusinkveld HK 19.30 dhr. E. Prins
Daarlerveen 19.00 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 19.00 ds. H. 
Schipper Oudleusen 9.30 ds. H. 
Schipper
Dedemsvaart VDK 19.30 ds. G. 
van Zijl
Den Ham GK 9.30 ds. H. 
Klaassen 19.30 ds. H. de Haan
Enschede BK 10.00 ds. M. 
Biewinga
Enter 9.30 en 19.30 ds. F. den 
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 mw. H. 
Groenwold 19.30 ds. I. Postma 
GrK 9.30 ds. J. Olie 19.30 ds. 
W. Hulsman HC 9.30 ds. G. 
Koppelman
Hardenberg HöK 19.30 ds. A. 
de Lange Witte Kerk 10.00 ds. 
W. Visscher
Hasselt Ichthus 19.30 ds. H. van 
Veldhuizen
Heino Wooldhuis 19.30 Lieke 
van Houten
Hellendoorn DK 9.30 en 19.30 
ds. J. Wassenaar KW 19.30 ds. 
Ruiter
Holten DK 19.00 ds. J. Wegerif
Kampen OH 19.30 ds. K. Jager
Kuinre 19.30 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 19.30 ds. Versteeg
Lemelerveld BK 19.30 ds. W. 
Piksen
Mariënberg SK 8.45 ds. L. van 
Rikxoort
Nieuwleusen GrK 19.30 ds. 
G. Trouwborst OK 19.30 ds. M. 
Develing
Nijverdal HC 9.30 ds. W. 

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 Lees verder op pagina 10

winkel blijft belangrijk
Niet iedereen koopt alles via inter-
net. Adformatie meldt dat nog 
geen 10% van de aankopen online 
wordt gedaan.

Hoe zit het eigenlijk met de 
impact van online op de retailsec-
tor? Volgens het CBS bedroeg de 
totale omzet van de Nederlandse 
detailhandel in 2017 ruim 130 mil-
jard euro. Een deel van die omzet 
- zo’n 12,7 miljard euro - werd 
door consumenten online gegene-
reerd. Daarmee ligt het webwin-

kelaandeel 
binnen 

de 

-
-
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agenda

Zaterdag 3 november
Sprankelende orgel- en trom-
petklanken met Sander van 
Marion (orgel) en Arjan & Edith 
Post (trompet), Willem Hendrik 
Zwarthal te Lemelerveld,  
20.00 uur, € 15

Concert Luid & Duidelijk met 
Gerald troost en Wim Hodde-
bagh, Enter, Gereformeerde kerk, 
Rijssenseweg 11, 20.00 uur, € 5, 
www.zingenindekerk.nl 

CD-presentatie en concert Laus 
Deo, Enschede, Noorderkerk, 
Lasondersingel 18, 20.00 uur,  
€ 12,50 (voorverkoop bij leden  
€ 10), kinderen t/m 15 jaar gratis; 
info@gzk-lausdeo.nl Mendels-
sohns Oratorium ‘Paulus’, Har-
denberg-Heemse, De Kandelaar-
kerk, 20.00 uur, € 19

vrijdag 9 november
Orgelconcert Arjan Wouters, 
Nijverdal, Regenboogkerk,  
Grotestraat 127, 20.00 uur,  
toegang vrij

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

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

vrijdag 9 november
Lezing ds. Kees van Velzen over 
‘Heer, herstelt u in onze tijd het 
koningschap voor Israël?’, Nijver-
dal, Het Centrum, Constantijn-
straat 1, 20.00 uur, toegang gratis

woensdag 14 november
Themabijeenkomst Rouwen in de 
tijd, Hellendoorn, De Leerkamer, 
Hoek Jac. Kapteijnstraat/Zuid 
Esweg, 20.00 uur 

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

winkel blijft belangrijk
Niet iedereen koopt alles via inter-
net. Adformatie meldt dat nog 
geen 10% van de aankopen online 
wordt gedaan.

Hoe zit het eigenlijk met de 
impact van online op de retailsec-
tor? Volgens het CBS bedroeg de 
totale omzet van de Nederlandse 
detailhandel in 2017 ruim 130 mil-
jard euro. Een deel van die omzet 
- zo’n 12,7 miljard euro - werd 
door consumenten online gegene-
reerd. Daarmee ligt het webwin-

kelaandeel 
binnen 

de 

gehele detailhandel op zo’n 10 
procent. Het overgrote deel van 
de verkopen - ook in elektronica 
- wordt nog steeds in fysieke win-
kels gedaan. 

media vooringenomen inzake 
kindermisbruik
In het Nederlands Dagblad 
beklaagt Patrick Chatelion Counet, 
secretaris-generaal van de Konferen-
tie van Nederlandse Religieuzen zich 
erover dat de Nederlandse pers, 
en het NRC in het bijzonder, wel 
erg vooringenomen en tendentieus 
berichten over de kindermisbruik- 
schandalen binnen de Rooms-katho-
lieke Kerk.

Op 15 september 2018 kopt de 
NRC op de voorpagina: ‘Ze wis-
ten het wél’. Volgens de krant had 
‘de helft van de bisschoppen een 
aandeel in het kindermisbruik’. 
Een schoolvoorbeeld van de 
onwelwillende houding waarmee 
de pers de Rooms-Katholieke 
Kerk benadert. Alle bisschoppen 
worden met naam en toenaam 
genoemd. Van vier bisschoppen 
wordt gezegd dat zij zelf kinderen 
hebben verkracht of misbruikt. 
Voor monseigneur Gijsen, bis-
schop van Roermond van 1972 tot 
1993, is een paginagroot portret 
ingeruimd. De NRC meldt als feit: 
“Gijsen pleegde tussen 1958 en 
1961 ontucht met twee jongens.” 
Daarmee negeert de krant een 
latere uitspraak van de Rechtbank 
Gelderland (18 april 2018) die dit 
‘feit’ van tafel veegt. De rechter 
verklaart dat herziening van het 
proces tegen Gijsen ‘onrechtma-
tig’ was, dat het bewijs ‘ontoerei-
kend’ was en dat het authentiek 
verklaren van de beschuldigingen’ 
van de klager ‘onbegrijpelijk’ was. 
Dat de krant met geen woord 
over deze uitspraak rept, dat ook 
andere kranten geen kritische 

vragen stellen bij zaken waarin 
klagers zonder tegenspraak of 
mogelijkheid van verweer worden 
geloofd, tekent de houding van de 
pers, in de afgelopen jaren. Het 
oordeel dat de Rechtbank Gelder-
land over de Klachten Commis-
sie van Beheer en Toezicht velt, 
geldt vrijwel een-op-een voor de 
landelijke pers: ‘vooringenomen-
heid ten gunste van de klagers en 
ten nadele van de aangeklaagden’. 
Aandacht voor de context en de 
tijd waarin men met de klachten 
omging, ontbreekt in het meren-
deel van de publicaties. Uiteraard 
bestaat er geen vergoelijking voor 
kindermisbruik. Dat is nu een 
misdrijf, dat was het toen. Maar 
men mag in de wijze waarop over 
dit onderwerp geschreven wordt 
nuances verwachten. De NRC, 
die zich als moraalridder opwerpt 
en de kerk de maat neemt met 
begrippen als ‘pedopriesters’ en 
‘doofpotbisschoppen‘. herinnert 
zich niet hoe zij in de jaren zestig 
en zeventig het podium gaf aan 
praktiserende pedofielen. In een 
interview uit 1973 (12 mei) kon 
Hedy d’Ancona, de latere minister 
voor Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur, ongestoord en probleem-
loos aan de krant vertellen dat zij 
seks met haar kinderen had: ‘Ik 
ben erg erotisch, ik vrij vaak met 
ze.’ In de jaren vijftig en zestig 
dacht men dat een misbruikt kind 
na een nachtje slapen de trauma-
tische ervaring achter zich kon 
laten. Een maatschappelijk mis-
verstand waardoor men verkeerd 
omging met misbruik. Ook over 
recidive werd fout gedacht. Bis-
schoppen en kerkleiders meenden 
door iemand te berispen en te 
verplaatsen het misbruik te stop-
pen. Met de kennis van nu een 
vergissing. Maar maakt het hen tot 
misdadigers, criminelen en doof-
potdaders?

geloof geeft mij richting
Andries Heidema werd deze zomer 
Commissaris van de Koning in Over-
ijssel. Dagblad Tubantia vroeg 
hem te reageren op de woorden 
geloof, hoop en liefde. Over ‘geloof’ 
zei hij het volgende.

“Heb je naaste lief zoals jezelf. 
Dat is mijn motto en het fun-
dament van mijn geloof. Ik ben 
opgegroeid in een christelijk 
gezin in Groningen. We lazen uit 
de kinderbijbel, zongen thuis bij 
het orgel, gingen naar de kerk. 
Het geloof was een belangrijk 
onderdeel van mijn jeugd. Mijn 
geloof geeft mij rust en energie 
in de omgang met mensen. Ik ben 
namens de ChristenUnie de poli-
tiek in gegaan, maar heb me nooit 
geprofileerd als ChristenUnie-
burgemeester en nu ook niet als 
ChristenUnie-commissaris. Ik ben 
er voor iedereen. Maar iedereen 
staat op een bepaalde manier 
in het leven en in mijn geval 
wordt dat ook door mijn geloof 
bepaald’. Het geloof geeft richting 
in hoe ik omga met mensen. Heb 
je naaste lief en heb respect voor 
elkaar. Het gaat niet om mij, ik wil 
weten wie jij bent. Ik ben niet het 
haantje. Ik ben lid van de gerefor-
meerde kerk in Deventer, daar 
voel ik mij thuis.”

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.

spirituele verkenning 
van de christenen in het 
midden-oosten. veraf of 
dichtbij? gabriel Quicke. 
Uitg. Gompel&Svacina,Oud-
Turnhout/’s Hertogenbosch 
2018, prijs € 17,90

Een rijk boek. De auteur, pries-
ter, is in Rome stafmedewerker 
in de Pauselijke Raad ter bevor-
dering van de Eenheid van de 
christenen, waar hij verantwoor-
delijk is voor de dialoog met de 
Oosters-Orthodoxe Kerken. 
Het boek biedt een spirituele 
verkenning van de christenen in 
het Midden-Oosten. Eerst een 
beschrijving van de geografische 
spreiding, met aandacht voor de 
golven van emigratie en immi-
gratie. Daarna een weergave 
van de diverse kerken in het 
Midden-Oosten. Bij de bespre-
king van het spirituele erfgoed 
van de Oosterse Traditie krijgen 
de Heilige Geest en het kloos-
terleven aandacht. De christenen 
in het Midden-Oosten kunnen 
de kerk van martelaren worden 
genoemd. Vervolgens komt aan 
de orde de rol van de christenen 

in het Midden-Oosten als brug-
genbouwers met de Arabische 
wereld. Tenslotte de verant-
woordelijkheid van het Westen: 
gastvrijheid, ruimte voor de rijk-
dom van de Oosterse liturgie, 
gebruiken en gewoonten, cultuur 
en geschiedenis,  en vormen van 
solidariteit. Een naslagwerk en 
studieboek. 

maarten luther band ii 
soteriologie. de christe-
lijke vrijheid in het geloof in 
Christus. markus matthia 
(red.) Uitg. Damon, Eindhoven 
2018, prijs € 59,90

In het kader van 500 jaar Refor-
matie verschijnen bij Uitgeverij 
Damon drie Latijn-Nederlandse 
uitgaven met teksten van en over 
Maarten Luther. Na Band I over 
Theologische antropologie ver-
scheen nu het tweede deel. Een 
derde band over de Ecclesiolo-
gie, Leven in de kerk, is in voor-
bereiding. Luther worstelde met 
de vraag wat christelijke vrijheid 
precies inhoudt en hoe deze vrij-
heid verkregen en ervaren kan 
worden. In deze tweede band 
staan geschriften van Luther 
over dat thema centraal. Hij pro-
beert uit te leggen hoe de chris-
telijke godsdienst de problemen 

kan oplossen die de menselijke 
situatie vanuit theologische per-
spectief met zich meebracht. 
Naast de 95 stellingen bevat 
deze band ook het ‘Traktaat over 
de christelijke vrijheid’ aan paus 
Leo X. Hierin maakt Luther dui-
delijk dat de christelijke vrijheid 
en de rechtvaardigheid voor God 
daar begint waar de mens God 
kan geloven dat hij alleen uit 
genade mag en kan leven. Ook 
deze uitgave draagt bij om ons 
theologisch te verdiepen in het 
gedachtegoed van Luther. Luther 
zelf is hier aan het woord.

iran. bakermat van de 
beschaving. v.T. van vilste-
ren en J. nokandeh (red.) 
Uitg. BOOKS Zwolle. ISBN 
9789462582675, 2018, prijs  
€ 24,95

Verschenen bij de gelijknamige 
tentoonstelling, die gehouden 
wordt in het Drents Museum in 
Assen, van 17 juni t/m 18 novem-
ber 2018. Een prachtige uitgave 
vol informatie, met foto’s en illu-
straties. De expositie is de eer-
ste tentoonstelling met schatten 
uit de collectie van het Nationaal 
Museum van Iran ooit op deze 
schaal in Nederland. Het laat een 
ongekende verscheidenheid aan 

de culturen en volken van Iran 
zien. Ook de belangrijke rol van 
Iran in de geschiedenis van de 
mensheid. Het verleden van het 
land gaat terug tot honderddui-
zend jaar en heeft een bescha-
ving van meer dan vijfduizend 
jaar. 

boekbesprekingen

Seminar over  
Christus’ komst
Het Zoeklicht organiseert in 
Steenwijk een seminar van vier 
studies over Mattheus 24 en 25. 
Thema: 'Wat gebeurt er bij de 
komst van Christus?’ De bijeen-
komsten zijn gepland op vier 
woensdagavonden in november. 
Spreker is Wim Zwitser. Het 
Zoeklicht werd in 1919 opgericht 
door Johannes de Heer. Deze 
deed veel onderzoek naar de pro-
fetieën, maar werd vooral bekend 
door zijn liederenbundel. Het 
Zoeklicht organiseert activiteiten 
in heel Nederland en meerdaagse 
conferenties in conferentiecen-
trum Het Brandpunt in Doorn. 
Het tweewekelijkse tijdschrift 
‘Het Zoeklicht’ besteedt veel 
aandacht aan de tekenen van de 
eindtijd en de Bijbelse profetieën. 
Ook het leven als christen in deze 
tijd komt ruim aan bod.

Wo 7, 14, 2I en 28 november; 20.00 uur;  
Gebouw Bethel, Gasthuislaan 109, Steenwijk;  
Toegang vrij; Tel: 0343-413300
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Koper in kerken 
is een toegankelijk geschreven 
boek van de hand van deskun-
dige auteurs. Deze uitgave van de 
Vereniging van Beheerders van 
Monumentale Kerkgebouwen in 
Nederland en de Stichting tot 
Behoud van het Oud Hollands 
Gietersambacht is een vervolg op 
De Kunst van het Geelgieten, dat 
in 2011 verscheen en geschre-
ven werd door Dorota Gazy en 
Jan Tolboom. Hun teksten zijn 
geactualiseerd en uitgebreid met 
onder andere pennenvruchten 
van drs. Marco Blokhuis, erfgoed-
specialist voor het protestantisme 
bij de afdeling Erfgoed in Kerken 
en Kloosters van Museum Catha-
rijneconvent in Utrecht.

geelkoper
In het eerste hoofdstuk van 
Koper in kerken gaat het over de 
opkomst, de neergang en de her-
leving van geelkoper in ons land. 
In de volgende 
hoofdstukken, 
waar het mij in 
deze bijdrage om 
te doen is, wordt 
aandacht besteed 
aan laatmiddel-
eeuws en katholiek koperwerk, 
protestants koperwerk, doop-
bogen en kroonluchters. In de 
laatste hoofdstukken wordt de 
blik gericht op de geelgieter als 
ambachtsman, de techniek van 
het geelkoper maken en gieten en 
het gebruik en het onderhoud van 
geelkoper.

voor de reformatie  
Bij het koperwerk van voor de 
Reformatie – eerst uitgevoerd in 
de stijl van de gotiek, later in die 
van de renaissance – moeten we 
denken aan koorhekken, doop-
vonten, koorlezenaars, grafplaten 
op zerken en tombes, kroon- en 
wandluchters, kandelaars en litur-
gisch gerei, zoals wasbekkens, 
altaarschellen, wierookvaten, 

wierookschepjes en godslampen. 
De vervaardiging van katholiek 
koperwerk stopte door de Refor-
matie, maar niet definitief. De 
productie werd na enige tijd her-
vat voor levering aan de kleinere 
schuilkerken, waar de katholieke 
vieringen werden voortgezet. In 
de negentiende eeuw werd in 
katholieke kerken in de stijl van 
de neogotiek teruggegrepen op 
die van de gotiek. Dat had direct 
te maken met de breuk die de 
Reformatie veroorzaakt had.

na de reformatie 
In de zeventiende en de achttien-
de eeuw werden talrijke kostbare 
voorwerpen van geelkoper ver-
vaardigd voor de inrichting van de 
‘gereformeerde’ kerkgebouwen, 
zowel voor de middeleeuwse 
stads- en dorpskerken die men 
van de katholieken ‘overgenomen’ 
had als voor de nieuw gebouwde 
kerken. Sommige nieuwe objec-
ten verschilden niet wezenlijk 
van die van voor de Reformatie. 
Zo zijn er ook in de zeventiende 
en de achttiende eeuw koorhek-
ken voor protestantse kerken 

gemaakt. Ook 
koperen graf-
platen kwamen 
na de Refor-
matie nog 
lange tijd voor, 
al werden nu 

vaker alleen de inscriptie en het 
familiewapen op de stenen zerk in 
koper uitgevoerd. De overleden 
persoon werd niet meer ‘afge-
beeld’. Veel geld werd besteed 
aan de aanschaf van kroonluch-
ters, ook aan koperwerk aan de 
preekstoel en het doophek, aan 
lezenaars en aan traphekken en 
leuningen.

doopboog
Een bijzonder onderdeel van 
het protestantse kerkinteri-
eur is de doopboog boven de 
toegangsdeur(en) tot de doop-
tuin, de ruimte die door het 
doophek omsloten wordt. Gedu-
rende de zeventiende en de acht-
tiende eeuw en ook nog daarna 
zijn er vele vervaardigd. In de 

database van Nederlands kerkelijk 
erfgoed, beheerd door Museum 
Catharijneconvent, zijn 152 kerken 
met doopbogen geregistreerd.

sober
In protestantse kerken uit de 
negentiende eeuw met een 
veelal sobere uitstraling is min-
der koperwerk te vinden, al is 
het nooit helemaal uit de gratie 
geraakt. Doopschalen zijn vaak 
van ander materiaal dan koper en 
zandlopers komen we ook niet 
meer tegen. Kronen uit die tijd 
zijn vaak van ijzer en hebben de 
vorm van een hoepel met olie-
lampjes, later werden het petro-
leumlampen. Pas na de introduc-
tie van gasverlichting werden ook 

weer koperen kronen gemaakt, 
die een beetje leken op de vroe-
gere kaarsenkronen.

Ook voor nieuw ontworpen ker-
kelijke voorwerpen is en wordt 
wel koper toegepast. In de sobere 
Thomaskerk in Amsterdam uit 
1966 staat een koperen kandelaar 
voor de paaskaars, een bewuste 
keuze voor een opvallend ele-
ment in het betonnen interieur. 
De liturgietafel in de Westerkerk 
in Amsterdam heeft een nieuwe 
voet, in de vorm van een geelko-
peren wereldbol, voor de oude 
lezenaar die vroeger op het doop-
hek stond, alsmede een strak 
belijnde kandelaar op bolvoeten, 
eveneens van glanzend geelkoper.

het boek
Het is wel duidelijk: koperwerk 
dateert niet alleen uit de katho-
lieke middeleeuwen. Ook na de 
Reformatie is er heel veel ver-
vaardigd, en dat gebeurt nog 
steeds. Het glanzende materiaal 
heeft zijn aantrekkingskracht ken-
nelijk nog steeds niet verloren. 
Het is goed dat Koper in kerken 
dat onder de aandacht brengt. 
De in A4-formaat uitgevoerde 
publicatie telt bijna 80 bladzijden 
en is voorzien van vele schit-
terende foto’s. Samen geven die 
een prachtig beeld van koper in 
Nederlandse kerkgebouwen. 

Bestellen? Dat kan bij het bureau van de VBMK,  

info@vbmk.nl.

Onder de titel ‘Het kerkinterieur op de schop’ bracht GZ een serie 
artikelen over de gevolgen van de Reformatie voor het kerkinterieur. 
Dit keer een nieuwe aflevering. Aanleiding is de verschijning van het 
boek Koper in kerken. Geelgieters en hun werk in Nederlandse kerkge-
bouwen. 

Het kerkinterieur op de schop 

Zeventiende-eeuwse kroonluchter in de Bovenkerk te Kampen. Het koorhek is van vóór de Reformatie. Foto: Arjan Bronkhorst.

Koperwerk 
in soorten en 

maten

Door dr. Jan dirk 

wassenaar, 

hellendoorn

veel geld Werd Besteed aan de 
aanschaf van kroonluchters, ook 

aan koPerWerk aan de Preekstoel en 
het dooPhek, aan lezenaars en aan 

traPhekken en leuningen.

Kaljouw
Oldemarkt GK 19.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 19.00 ds. A. 
Oosterwijk. H.A.
Sibculo KK 19.30 ds. B. 
Heusinkveld
Sint Jansklooster JK 19.30 br. 

R. Pasterkamp Kapel 19.00 ds. 
H. Pap
Staphorst 20.00 ds. G. van 
Zanden
Steenwijk GrK 19.30 ds. B. 
Haanstra
Vollenhove GrK 11.00 en 19.00 
ds. D. Wolters MK 19.30 da. J. 
Rohaan

Vriezenveen OK 19.00 ds. H. 
Paas
Vroomshoop Irene 19.30 ds. J. 
Droogendijk
Wanneperveen 19.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 10.45 scholendienst 
19.30 ds. W. den Braber
Wierden DK 9.30 ds. J. Smink 

19.30 ds. H. Donken GK 19.30 ds. 
P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. 
H. Donken 19.30 ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 en 19.30 ds. M. 
Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. den 
Dool
Wilsum 19.30 ds. J. de Kok
Windesheim 19.30 ds. J. van 

Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
19.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 19.30 ds. A. v/d 
Spek
Zwolle JK 15.00 kand. E. Jonker 
19.30 dr. P. Veerman SiK 19.30 ds. 
H. Evers StK 19.30 ds. J. van Osch

Vervolg van pagina 8
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Dienst zondag 4 nov. School 
& Kerk-dienst. Blokzijl Grote 
Kerk, 10.00 uur. Voorganger: ds. 
J. Vonk. Organist: mw. C. v.d. 
Berg. Collecte: 1e in de dienst: 
Stichting ‘Jij’ uit Vollenhove; 2e in 
de dienst: Kerk in Actie- najaars-
zendingsweek; 3e in de dienst: 
Eigen kerk.
Komende zondag. Is er een 
school & kerk - dienst in de grote 
kerk en dan zal voorgaan onze 
eigen predikant dominee Jelle 
Vonk. Organist is die zondag 
Corry van den Berg. Er is ont-
moeting met een zoals gebruike-
lijke kop koffie! Ieder een geze-
gende dienst toegewenst en wees 
hartelijk welkom! Kom gewoon 
en doe maar mee! 
Pastoraat. Froukje Woud, Zui-
derpolderweg 7 Blokzijl, is jongst-
leden woensdag de 24e oktober 
weer thuisgekomen uit `t zieken-
huis na een heupoperatie in Mep-
pel. Zij zal thuis verder moeten 
revalideren. We wensen haar een 
voorspoedig herstel toe.
Peter Roskam, Ettenlandseweg 
6a verblijft nog steeds in het 
Catharina ziekenhuis te Eindho-
ven. Heel veel kracht en vooral 
Gods zegen toegewenst jullie 
allen! Dat het toch maar weer de 
goede kant op mag gaan is wat we 
allen oprecht hopen! Z`n adres 
is: Catharina ziekenhuis p/a Peter 
Roskam, afd. 5 oost 54 postbus 
1350 5602ZA Eindhoven.
Jannes Koning, Schoolstraat 2 
Scheerwolde, ondergaat heel 
intensief de bestralingen wat toch 
wel zwaar valt! Hopelijk heeft dat 
alles het gehoopte resultaat! Heel 
veel kracht ook je vrouw Geesje!
Joost van Beek, Steenwijkerdiep-
zuid 14 Scheerwolde is afgelopen 
dinsdag opgenomen in ‘t zieken-
huis met heftige benauwdheids-
klachten. Er is ook met hem 
medeleven en hopelijk dat het 
wat beter zal gaan!
We leven mee 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 ervaren! 
Henk van Dalen

Hoor mij God, als ik tot U roep.
U ziet mijn verdriet, U kent de vra-
gen,
die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie tegen de dag 
van morgen.
Versterk in mij het geloof, dat ik mijn 
weg niet alleen ga.
Troost mij met Uw aanwezigheid, nu 
en in de dagen die komen.
Gebed van Sjoerd Zwaan bij lied 
847

Agenda. Zondag 04 novem-
ber ‘school& kerk’-dienst om 
10.00uur in de Grote Kerk. 
Zondag 04 november 10.00uur 
Jongeren aan zet in Nijeveen van-
uit de Jeugdkerk.
Dinsdag 06 november 20.15uur 
5e ronde tafel gesprek in de 
doopsgezinde kerk `t Lam.

Woensdag 19.30uur Dankdag-
dienst in de Wielewaal.
Zondag 11 november 10.00uur 
dienst in de wielewaal te Scheer-
wolde.
Bezoekdienstkalender. 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 KinderKerk en komen na de 
collecte weer terug in de dienst. 
De KinderKerk heeft een eigen 
collecte. Tijdens de diensten in 
Scheerwolde, speciale diensten 
of projecten worden de kinderen 
van groep 1-3 ook in de kerk ver-
wacht. 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 uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag 4 november gaat onze 
eigen predikant A. van Waard - 
Pieterse voor in de gezamenlijke 
dienst in de Doopsgezinde kerk in 
Zuid. Mevrouw M. Kruider is de 
dienstdoende ouderling. Tijdens 
de dienst zal er oppas aanwezig 
zijn voor de kleintjes. Kerkver-
voer: Hans Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag, 28 oktober: Kerk € 71,60 en 
Diaconie € 60,37. De uitgangs-
collecte bedroeg €73,90 en zal 
besteed worden aan de verwar-
mingskosten. De bloemengroet 
ging naar de heer W. Prinsen. 
Gezamenlijke dienst: ‘Toe-
komst’. Zondag 4 november 
houden wij een gezamenlijke 
kerkdienst van de Doopsgezinde- 
en Protestantse gemeente in de 
Doopsgezinde kerk. We kunnen 
als mensen niet in de toekomst 
kijken, maar wel toekomstplan-
nen of toekomstverwachtin-
gen hebben. We lezen van het 
Koninkrijk van God en horen hoe 
wij dat werkelijkheid kunnen laten 
worden in het hier en nu. Een 
dienst met perspectief.  

Komt allen. 
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 heb-
ben. 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. 
Catechisatie. Dinsdag 6 novem-
ber komt de groep van 12-16 
jaar bijeen bij Joran Smit thuis. 
We zullen het hebben over leven 
en dood. Samen maken we een 
gedenklichtje. De avond is van 
19.30-20.30 uur. Minie Kruider en 
ds. Astrid van Waard.
Bevestiging ambtsdragers. 
In de dienst van afgelopen zon-
dag zijn twee gemeenteleden 
bevestigd, waarbij Grieteke Kie-
kebos tot diaken is aangesteld en 
Petra van Wieringen ouderling is 
geworden. Wij, als gemeente en 
kerkenraad zijn hier erg blij mee. 
Het is altijd weer een bijzonder 
moment dat een nieuwe ambts-
drager ja zegt te midden van de 
gemeente om hun ambt te vervul-
len en zich dienstbaar te maken 
om het werk van God voort 
te zetten. Dat is om stil van te 
worden. Het bracht mezelf weer 
terug naar het moment dat ikzelf 
bevestigd werd tot diaken en later 
tot ouderling. Je werd gevraagd 
en je had ook twijfels: Ben ik hier 
wel geschikt voor? Kan ik dat wel 
aan? Ik heb ook ja gezegd, met 
het besef dat je het niet alleen 
doet. Het ambt en gemeente 
staan in wisselwerking met elkaar. 
We zijn immers samen kerk, 
waarin het vertrouwen vraagt, 
geloof - dat God zelf voor Zijn 
kerk zorgt, hoop op Zijn konink-
rijk en liefde voor mensen. Vol-
mondig heeft de gemeente de 
nieuwe ambtsdragers Grieteke 
en Petra verwelkomt als nieuwe 
leden van de kerkenraad. Aan het 
eind van de dienst heeft Petra, 
namens Grieteke en haarzelf het 
onderstaande gedicht voorgedra-
gen. Na de zegen kon de gemeen-
te de nieuwe ambtsdragers felici-
teren en werd er een bloemetje 
overhandigd.

voelbaar als een windvlaag 
door greet brokerhof-van 
der waa.

Voelbaar als een windvlaag
Soms, zomaar onverwacht,
voel je een hand op je schouder,
zie je ogen vol begrip,
terwijl je net gedacht had dat
niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht
achter een donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest….

Soms, als alles tegenzit
en je niet weet wat je moet,
word je getroffen door iets
wat speciaal op jou lijkt te slaan:
een opmerking, een regel, een lied
waarmee je verder kunt.
Het wijst een weg
die je nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest….

Soms weet je het zeker:
dat is geen toeval meer.

Maar veel vaker twijfel je:
was dat God nou of niet?
Want God is zo ongrijpbaar.
Voelbaar als een windvlaag
die de wolken uiteenblaast
en je lucht en licht geeft.
Hij geeft een beetje houvast.
Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van zijn Geest…

Hartelijke groeten van Marjolein 
Petter en voor u allen een liefde-
volle week.

Bloemen. Afgelopen zondag gin-
gen in Blankenham de bloemen 
naar Mevr.I.Kikstra, met felicita-
ties voor haar verjaardag.
A.s. zondag 4 november is er 
een gezamenlijke dienst in Kuinre 
om 10.00 uur. Voorganger is dan 
Ds.E.v.Veen uit Steenwijkerwold.
Op Dankdag woensdag 7 
november is er een gezamenlijke 
dienst om 19.30 uur in Kuinre. 
Waarvoor zou u willen danken? 
Voelt u zich vaak dankbaar of 
niet? Op Dankdag is er vóór de 
dienst ruimte om in een schrift 
op te schrijven waarvoor u wilt 
danken en waarvoor u wilt bid-
den. Het schrift ligt in de hal van 
de kerk. Uw gebedsintenties zul-
len worden genoemd in de gebe-
den tijdens de Dankdienst.
Bijbelkring. De eerstvolgende 
bijeenkomst van de bijbelkring 
is op maandag 5 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 betekenis van dit gebed, vroe-
ger en nu. Van harte welkom!
Gemeente-avond Blanken-
ham. Op vrijdag 16 november is 
er een gemeente-avond in Blan-
kenham. We beginnen de avond 
met een buffet in het Dorpshuis. 
Aansluitend zal ik een reisim-
pressie geven van de Israël-reis, 
die we deze zomer maakten, 
met foto´s van Galilea en Jeru-
zalem en de heilige plaatsen, die 
we bezochten. U bent van harte 
welkom. Nadere informatie ont-
vangt u via de uitnodiging, die 
alle gemeenteleden ontvangen. 
U kunt zich opgeven bij Mevr.
Appelo, tel.0527-202584.
Op vrijdag 2 november is het 

Allerzielen, de dag waarop in 
de r.k. traditie dierbaren die zijn 
overleden worden herdacht. Het 
programma Voor wie steek jij een 
kaarsje op? van KRO-NCRV staat 
stil bij bekende en onbekende 
Nederlanders die het afgelopen 
jaar zijn overleden. We vieren 
hun leven en laten ze voortle-
ven in verhalen en muziek van 
bekende Nederlandse artiesten. 
Voor wie steek jij een kaarsje op? 
wordt gepresenteerd door Anita 
Witzier en Joris Linssen en komt 
live vanaf Begraafplaats & Crema-
torium Westerveld in Driehuis. 
Je kunt op de website ´Voor wie 
steek jij een kaarsje op´ ook zelf 
een kaarsje opsteken voor een 
dierbare overledene. 
Laatste zondag kerkelijk jaar. 
Op zondag 25 november is het de 
laatste zondag van het kerkelijk 
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 zon-
dag van november 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 heengegaan en steken een 
lichtje aan. Ook kerkgangers wor-
den tijdens de dienst uitgenodigd 
om een waxinelichtje aan te ste-
ken en zo een dierbare te geden-
ken. 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 zie-
ken thuis en in een verpleeghuis. 
Ook bidden we voor hun familie 
en naasten.

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

Zondag 04 november. Aan-
vang: 09.30 uur. Voorganger: dhr. 
B. van Dijke (Buitenpost). Orga-
nist: Gerco Eggink. Ophaaldienst: 
dhr. J. Kraak. Kinderdienst: Hoog-
thij. Eindcollecte: Zending. 
De kerkdienst staat deze morgen 
in het teken van zending en dia-
conie. Wereldwijd is er veel hulp 
nodig als het gaat om gezondheid, 
woon- en leefklimaat en educa-
tie. De stichting Mensenkinderen 
zet zich in voor de medemens, en 
in het bijzonder voor kinderen. 
De stichting heeft zijn aandacht 
gericht op Oost Europa en werkt 
uitsluitend via kerken. De situatie 
in die gebieden is voor de men-
sen die daar wonen heel zorge-
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lijk en moeten leven onder zeer 
moeilijke omstandigheden. Hoge 
werkeloosheid en nauwelijks een 
fatsoenlijk dak boven het hoofd. 
De grootste zorg is “hoe komen 
we de winter door”. Omdat er 
via de kerken gewerkt wordt 
kan er doelgerichte hulp worden 
geboden en zijn de kosten van de 
stichting erg laag. Dhr. van Dijke 
is betrokken bij de stichting en 
kan veel vertellen over het werk 
en acties die door de stichting 
Mensenkinderen worden onder-
nomen. Door middel van o.a. 
foto’s en mogelijk een film leidt hij 
de kerkbezoeker door het werk 
van de stichting. De collecte in 
de dienst zal bestemd zijn voor 
de actie “warme winterkleren en 
schoenen” voor mensen in Arme-
nië en Moldavië. 
Na afloop van de dienst is er gele-
genheid tot ontmoeting onder 
het genot van een kop koffie of 
thee. Voor de kinderen is er een 
glas fris.
Inzameling Dorcas. Deze 
zondag houdt de Diaconie een 
inzamelingsactie voor de stich-
ting Dorcas. De inzameling is een 
landelijke actie en wij sluiten ons 
daar graag bij aan. Vóór het begin 
van de dienst nemen de diakenen 
uw gift graag in ontvangst. Helpt 
u mee? Om een pakket samen te 
kunnen stellen hebben de volgen-
de spullen voorkeur:
Zonnebloemolie (plastic fles), 
Liga koeken (geen Milkbreak), 
Theebiscuit, Limonadesiroop 
(voorkeur blikken), Witte/bruine 

bonen, Fruitcocktail, Rijst, Maca-
roni/spaghetti, Jam, Thee, Suiker, 
Tandenborstel, Tandpasta.
Kinderdienst. Deze zondag is 
er weer een Kinderdienst. Het 
thema van deze dienst is:“Snap 
jij het?” We vertellen het verhaal 
over de Toren van Babel. Een 
mooi verhaal met een nog mooie-
re betekenis. Hier gaan we samen 
over praten en vervolgens doen 
we daar een spannende opdracht 
bij. Tijdens de kerkdienst zal er 
aandacht geschonken worden aan 
de stichting “mensenkinderen”. 
Daarom gaan we, anders dan nor-
maal, toch ook weer terug naar 
de kerk om dit verhaal mee te 
krijgen. De kinderen kunnen deze 
morgen dan na afloop bij de kerk 
opgehaald worden. De dienst 
start om 9.25 uur in Hoogthij. 
Running Dinner. De Commissie 
Gemeenteopbouw organiseert 
weer een Running Dinner. Een 
Running Dinner wil zeggen dat 
u elke dinergang op een ander 
adres geserveerd krijgt. U eet uw 
voor,- hoofd- en nagerecht dus 
telkens bij iemand anders thuis. 
Het doel is gezellig eten met en 
bij mensen die je misschien min-
der goed kent. Lijkt het u leuk 
om aan dit “Running Dinner” mee 
te doen? Dat kan als deelnemer, 
maar ook als gastheer/gastvrouw. 
U kookt dan 3 gangen voor ver-
schillende gasten. De gezelligheid 
is het belangrijkste en niet het 
bereiden van culinaire hoogstand-
jes.
Deelname is fietsend of met de 
auto mogelijk en staat open voor 
iedereen. Indien gewenst kan u 

worden gehaald en gebracht door 
één van onze andere deelnemers, 
u kan dit aangeven bij opgave. 
We beginnen vrijdag 9 november 
om 18.00 uur met een hapje en 
drankje in de Protestantse Kerk. 
Hier hoort u op welk adres u uw 
1e gerecht geserveerd krijgt.  
De kosten zullen € 12,50 per per-
soon bedragen. Graag opgeven bij 
Roeli Boer tel. 58 75 70, mailen 
kan ook: roeliboer@home.nl
Giften. Mevr. Boer ontving  
€ 10,- voor het kerkkoor, en 
mevr. Martens ontving € 10,- 
voor de kerk. Hartelijk bedankt 
voor deze giften. 
Bloemen. Met een hartelijke 
groet en een bemoediging zijn de 
bloemen uit de dienst van zondag 
28 oktober gebracht bij dhr. E.J. 
Veurman, Oldemarktseweg, die 
weer thuis is gekomen.
Overleden. Dinsdag 23 oktober 
is Bertus Hetebrij overleden in 
het ziekenhuis te Meppel, waar hij 
maandag was opgenomen. Voor 
veel mensen komt zijn dood best 
wel onverwachts. Niet iedereen 
wist dat bij hem vorig jaar long-
kanker was ontdekt, niet ieder-
een had in de gaten dat hij de 
laatste maanden broos en kwets-
baar was geworden.
De manier waarop Bertus omging 
met zijn ziekte is tekenend voor 
hoe hij was. Bertus was iemand 
die graag de touwtjes in handen 
had, en toen vorig jaar bij hem 
longkanker was geconstateerd, 
heeft hij een aantal chemokuren 
gehad waar hij heel ziek van werd, 
voor hem reden om de laatste 
kuur niet meer te doen. Tegen 

de dood zag hij niet op, mede 
door zijn vertrouwen in God. 
Of er nog iets na de dood was 
wist hij niet, maar het was goed 
zo. Ook was hij zich er goed van 
bewust dat hij eerder zou ster-
ven dan zijn vrouw Mijntje, die in 
Zonnekamp vanwege dementie 
verblijft. De laatste jaren waren 
niet eenvoudig, zoals eerder een 
tijd was in het leven van Bertus 
en Mijntje die niet makkelijk was. 
Aan de andere kant kun je zeggen 
dat Bertus een mooi leven ach-
ter de rug heeft. Op 5 december 
1937 geboren op de Baars, waar 
hij één van 5 was, ging hij na de 
lagere school naar de ambachts-
school in Steenwijk. In 1961 
trouwde hij met Mijntje van Veen, 
die eveneens op de Baars woon-
de. Samen kregen zij 2 kinderen, 
Nettie en Jan. Na zijn trouwen 
kocht hij, mede op aandringen 
van zijn schoonvader, 3 woningen 
tegelijk, waaronder de woning, 
waar hij zelf woonde. In 1994, 
op 57-jarige leeftijd, kon Bertus 
stoppen met werken. Hij bleef 
echter wel bezig met zijn scha-
pen en kippen op zijn wei, en met 
de vogeltjes in de volière. Vorig 
jaar pas heeft hij alle vogels weg-
gedaan. In de Protestantse kerk 
van Steenwijkerwold, toen nog de 
Hervormde kerk, is Bertus jaren-
lang actief geweest. Zo is Bertus 
jarenlang, 16 jaar, eerst ouder-
ling en later kerkvoogd geweest 
in onze kerkelijk gemeente, waar 
hij zich o.a heeft ingezet bij de 
restauratie van de toren en het 
tot stand komen van een aula bij 
het toenmalige Centrum. Bertus 

was dan ook heel blij dat er ook 
in Hoogthij een aula is gekomen. 
Naast de kerk is hij ook actief 
geweest bij de Voetelinkschool, 
de begrafenisvereniging en de 
vogeltjesvereniging. Fijn vonden 
Bertus en Mijntje het ook dat zij 
opa en oma geworden zijn. Ze 
waren gek op hun kleinkinderen 
en sinds 3 maanden was Bertus 
ook overgrootvader. Bertus was 
een gelovige mens. Dat betekent 
niet dat hij geen oog zou heb-
ben voor de vragen van de tijd of 
de twijfels van de omgeving. Hij 
stond midden in het leven en de 
wereld. Maar door alles heen was 
er bij hem altijd het besef dat er 
meer is, dat er een lijntje is met 
God. Dit vinden we ook terug in 
de evangelielezing die we gelezen 
hebben bij zijn afscheid. Het huis 
van de Vader. Daarvan zegt Jezus: 
“Daar is ruimte voor velen.” 
Geen mens te min, te slecht of 
wat dan ook, voor iedere mens 
is er ruimte bij God. Zo gaat 
God ook met ons om. Aan die 
God hebben wij Bertus Hetebrij 
toevertrouwd. Na een afscheids-
dienst, gehouden op zaterdag 27 
oktober, in de aula van het cre-
matorium te Meppel. Moge God 
zijn met allen, die hem zullen mis-
sen.

Wij leven mee. Als u iets te 
melden heeft of door te geven 
wat betreft pastoraat, neem dan 
gerust contact op met één van 
de ouderlingen of met de pre-
dikant. Het leven van mensen is 

Lees verder op pagina 13

Vervolg van pagina 11

vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: ds. D. 
Wolters, Steiger 27, 8325 HB 
Vollenhove tel. 0527-239291 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
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Die grote bak met water is 

voor kleine kinderen, zegt 

mijn papa. Maar niet om 

je handen in te wassen.

www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd

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?

Advertenties

www.brouwertuk.nl
Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve o�  ine media
Topic Creatieve Communicatie
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vaak een weg van op en neer. Zo 
ook in onze gemeente. Sommige 
mensen hebben veel zorg nodig. 
Er zijn ook mensen voor wie 
de toekomst onzeker is of die 
wachten op spannende behande-
lingen 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 ver-
zorgers sterkte toegewenst! De 
laatste maanden is aangegeven 
dat, als u niet genoemd wilt wor-
den vanwege privacyredenen, u 
dit kon aangegeven bij ons ker-
kelijk bureau. Vanaf nu zullen wij 
in deze rubriek zo nodig namen 
noemen van hen die tijdelijk zijn 
opgenomen, hetzij in het zie-
kenhuis, hetzij in heen verpleeg-
huis. In Lindestede is opgeno-
men mevr. W.Verbeek-Wagter 
en in het ziekenhuis te Meppel 
mevrouw K.van Dijk-Lok, die in 
Zonnekamp verblijft. De heer 
E. J. Veurman, Oldemarktseweg, 
mocht na lange tijd weer naar 
huis terugkeren.

lied 926 uit het nieuwe lied-
boek

Als Gij niet zijt
de grond waarop ik ga
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga…
als Gij niet zijt
waar blijf ik dan
in tijd en eeuwigheid?

genieten van kleine dingen

Kijk maar naar de kleine dingen,
naar de glimlach van een kind.
Naar de mensen in jouw leven,
bij wie jij vriendschap vindt.

Kijk maar naar de mooie bloemen,
naar alles wat hier leeft.
De kleine dingen, zegeningen,
die God telkens geeft.

Het zit niet in het grote,
in bakken vol met geld.
God toont zich ook in ‘t kleine,
heeft jouw haren zelfs geteld.

Wanneer de grote dingen,
in jouw leven ooit vergaan,
zullen juist die kleine dingen
van waarde blijven staan.

Het schateren, het lachen,
dat ene compliment,
het schouderklopje, die handdruk

Met een hartelijke groet, 
ds. Eric van Veen

4 november om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. 
De organist is dhr. A. Kroeze en 
het lied voor de dienst is Lied 
932. Collectes: Collecte Kerk in 
Actie, instandhouding van de ere-
dienst, energiekosten. De auto-
dienst wordt verzorgd door Fam. 
H. de Lange, telefoon 246004. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Job Kwast en Dani-
que Roskam.
4 november om 14:30 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
Ds G A Trouwborst uit nieuw-
leusen voor te gaan. De orga-
nist is mevr. C. v.d. Berg en het 
lied voor de dienst is Lied 932. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. H. de Lange, telefoon 
246004.
4 november om 19:00 uur 
in de Mariakerk, in deze geza-
menlijke gezinsdienst hoopt Ds 
M Rohaan uit Vollenhove voor te 
gaan. De autodienst wordt ver-
zorgd door Fam. H. de Lange, 
telefoon 246004.
7 november om 11:00 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: diaconie, 
instandhouding van de eredienst.
7 november om 19:30 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te 
gaan. De organist is dhr. A. 
Kroeze en het lied voor de dienst 
is Lied 875. Collectes: diaconie, 
instandhouding van de eredienst, .
7 november om 19:30 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De 
organist is dhr. J. S. Wuite en het 
lied voor de dienst is Lied 875. 
Collectes: diaconie, instandhou-
ding van de eredienst.
Agenda. 5 november om 19:00 
uur, Verkoop collectebonnen van 
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
5 november om 19:30 uur, Doop-
zitting, Tilvoorde.
6 november om 20:00 uur, Cur-
sus oude testament, Tilvoorde.
11 november om 17:00 uur, Gast 
aan tafel, de Voorhof.
14 november om 19:15 uur, Ves-
per, Grote Kerk.
14 november om 20:00 uur, Heet 
hangijzer: voltooid leven, Johan-
neskerk.
20 november om 19:45 uur, Ver-
gadering KKV, Kapel.
21 november om 10:00 uur, bij-
belkring 60+ Stad, Tilvoorde.
21 november om 19:15 uur, Ves-
per, Grote Kerk.
Bij de ochtenddienst van zon-
dag 4 november. Het thema 
van de dienst is ‘Het nieuwste van 
het nieuwste’ n.a.v. een tekst uit 
Prediker 1:10. ‘Wanneer men van 
iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ dan 
is het altijd iets dat er sinds lang 
vervlogen tijden is geweest.’
Tijdens deze dienst willen we bij 
wijze van uitzondering een fiks 

fragment lezen uit het deutero-
canonieke bijbelboek Wijsheid. Je 
ziet in dit fragment dat bepaalde 
visies die momenteel uiterst 
modern lijke een hele geschiede-
nis achter de rug hebben. ‘De 
goddelozen echter wenken de 
dood en roepen hem bij zich. 
Doordat ze hem voor een vriend 
houden, kwijnen ze weg. Ze slui-
ten een verbond met hem, en ze 
verdienen het ook om bij hem te 
horen.
21 Ten onrechte houden ze zich-
zelf het volgende voor: Het leven 
is kort en vol moeite. Geen mens 
kan zijn einde ontlopen; er is nie-
mand die een uitweg kan bieden 
uit het dodenrijk. 2 Wij zijn bij 
toeval ontstaan en uiteindelijk 
zal het zijn of we nooit hebben 
bestaan. De adem in onze neus-
gaten is vluchtig als damp, het 
verstand niet meer dan een vonk 
in ons binnenste. 3 Als de vonk 
gedoofd is, vergaat het lichaam 
tot as en vervliegt de geest als ijle 
lucht. 4 Onze naam wordt op den 
duur vergeten, niemand herinnert 
zich onze daden nog. Ons leven 
verdwijnt als nevel, het lost op als 
mist die door de stralen van de 
zon wordt verjaagd en door haar 
warmte verdreven. 5 We leven 
niet langer dan een schaduw die 
voorbijgaat, en ons einde is onaf-
wendbaar: het ligt vast en nie-
mand kan het ongedaan maken.
6 Welaan dan, laten we genieten 
van al het goede dat er is. Laten 
we de schepping met gretigheid 
benutten, zorgeloos als de jeugd. 
7 We zullen ons te goed doen 
aan kostbare, geurige wijn. We 
laten geen lentebloesem aan ons 
voorbijgaan, 8 we vlechten kran-
sen van rozenknoppen, eer ze 
verwelken. 9 Elk veld zal ons zien 
dansen, overal laten we sporen 
van vrolijkheid achter. Dat is toch 
waarvoor we leven, dat is toch 
ons lot?
10 Laten we de rechtvaardige 
die in armoede leeft uitbuiten, 
laten we de weduwe niet ontzien 
en ons niet bekommeren om de 
grijze haren van iemand op hoge 
leeftijd. 11 Onze kracht zal bepa-
len wat gerechtigheid is, want iets 
dat zwak is heeft geen waarde. 
12 Laten we de rechtvaardige in 
het nauw drijven, want hij is ons 
alleen maar tot last. Hij dwars-
boomt ons in alles wat we doen, 
hij verwijt ons dat we de wet 
overtreden en houdt ons voor 
dat we verloochenen wat ons 
geleerd is. 13 Hij beweert over 
kennis van God te beschikken en 
noemt zich kind van de Heer. 14 
Hij is een levende aanklacht tegen 
onze opvattingen geworden. Zijn 
verschijning alleen al is ons een 
doorn in het oog, 15 omdat hij 
anders leeft dan anderen en zich 
afwijkend gedraagt. 16 Wij zijn 
in zijn ogen minderwaardig en hij 
mijdt onze levenswijze alsof die 
besmet is. Hij geeft hoog op van 
de bestemming van rechtvaardige 
mensen en beroemt zich erop dat 
God zijn vader is.
17 Laten we zien of hij gelijk heeft 
en afwachten wat er bij zijn dood 
gebeurt. 18 Als de rechtvaardige 
echt een zoon van God is, zal die 
hem toch te hulp komen en hem 
uit de greep van zijn vijanden red-
den? 19 Laten we hem aan geweld 
en marteling onderwerpen om 
zijn oprechtheid te leren kennen, 
laten we zijn uithoudingsvermo-
gen op de proef stellen. 20 We 
zullen hem veroordelen tot een 

vernederende dood, want hij 
beweert toch dat hij gered zal 
worden?
21 Aldus de gedachtegang van de 
goddelozen. Maar ze vergissen 
zich, verblind als ze zijn door hun 
slechtheid. Wijsheid 1:16-2:21.
Bij de diensten van Dankdag. 
Op 7 november komen we bij 
elkaar om God te danken voor 
gewas en arbeid. ’s Ochtends 
om elf uur doen we dat met de 
scholen. We staan dan stil bij het 
verhaal van de arme weduwe die 
al haar geld in de offerkist bij de 
tempel gooit. Thema is: ‘Alles 
geef ik U!’ ’s Avonds in de Grote 
Kerk lezen we verder uit Jeremia 
31: 10-14. In vers 12 lezen we: 
‘Zij komen juichend naar de Sion, 
stralend van vreugde om de gaven 
van de HEER: koren, wijn, olijfolie 
en geiten, schapen, koeien.’
Doopzitting. Op maandagavond 
5 november hebben we om 19.30 
uur doopzitting in Tilvoorde, ter 
voorbereiding op de doopdienst 
van 11 november. Beide doopou-
ders worden dan verwacht. We 
gaan met elkaar in gesprek over 
de betekenis van de doop: wat 
is de waarde hiervan en waarom 
willen jullie je kind laten dopen? 
Daarnaast kijken we naar de 
praktische invulling van de dienst. 
Dus als jullie nog liedsuggesties 
hebben, of een mooi gedicht: 
neem het maar mee!
Giften. Het College van 
Kerkrentmeesters ontving voor 
het orgelfonds Grote Kerk € 
10.00, via mevr. A. den Hartog 
en via bankrek.nr. L75RA-
BO0301801889 € 70.00 voor de 
Kerk. De Zendingscommissie 
ontving via Gerti Winter € 10.00. 
Hartelijk dank voor deze giften.
Bloemengroet. Er zijn afgelo-
pen week, als teken van medele-
ven en als groet van de gemeente, 
bloemen gebracht bij Mw. Bos 
- van Essen, het Franse Pad 1 ,bij 
Dhr. de Bruin, Wheeme 3, bij 
Dhr. en Mw. Zwemer - van der 
Linde, het Franse Pad 3 i.v.m. hun 
25 jarig huwelijksjubileum en bij 
Hr. en mw. Boxum - Winters, 
Clarenberglaan 5 i.v.m. hun 60 
jarig huwelijksjubileum. Ook zijn 
er bloemen gebracht bij René 
v.d.Cingel Kervel 212,bij Dhr. en 
Mw. Buiter-Vis Schaarweg 37 zij 
waren 15 okt 25 jr. getrouwd en 
bij Dhr. en Mw. Groeneveld Hal-
leweg 2 zij waren 21 okt 12 1/2 jr. 
getrouwd.
Nieuwe bankrekeningnum-
mers. Per 1 november a.s. wor-
den de rekeningnummers van 
de betaalrekeningen 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 tegenrekening 
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 novem-
ber a.s. dat deze overboeking is 
doorgestuurd naar de nieuwe 
rekening van onze gemeente via 
de ‘Overstapservice’. U moet dan 
het rekeningnummer in internet-
bankieren wijzigen.
• Heeft u nog acceptgiro’s van 
onze gemeente liggen met ons 
oude rekeningnummer? Via inter-
netbankieren kunt u deze nog 

gewoon blijven overmaken, maar 
vanaf 1 november a.s. kunt u deze 
acceptgiro’s niet meer fysiek inle-
veren 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 collectebonnen 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 zul-
len 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.
Collecte Najaarszending op 
4 november. Brazilië telt een 
groot aantal inheemse volken. 
Als minderheid hebben zij het 
moeilijk en lijden onder voor-
oordelen over hun specifieke 
leefwijze. COMIN, partner van 
Kerk in Actie, wil de dialoog tus-
sen inheemse en niet-inheemse 
bevolkingsgroepen op gang bren-
gen, zodat wederzijds respect 
wordt bevorderd. Deze kerke-
lijke organisatie ondersteunt 
inheemse volken op het gebied 
van gezondheid, onderwijs en 
landrechten. Door onderwijs 
en publicaties leert de inheemse 
en niet-inheemse bevolking van 
elkaars cultuur en levensvisie. 
COMIN vindt het van groot 
belang dat kerken, toekomstige 
predikanten, leraren en cateche-
ten bekend zijn met de waarden 
en opvattingen, de historie, cul-
tuur en eigen religie van inheem-
se bevolkingsgroepen. Sinds 
januari 2015 is Nienke Pruiksma 
door Kerk in Actie uitgezon-
den naar Brazilië en verbonden 
aan COMIN. Nienke draagt in 
haar werk bij aan deze dialoog. 
Ze verzorgt onder meer les-
sen en cursussen en denkt mee 
over de lesmaterialen. Zo kan 
ze haar steentje bijdragen aan 
de uitwisseling en begrip tussen 
bevolkingsgroepen, zodat men-
sen erkend worden, ook al leven 
ze anders. Als schakel tussen 
Brazilië en kerken in Nederland, 
kan Nienke hiermee de stem 
van de inheemse bevolking ook 
in Nederland laten horen. Met 
de opbrengst van de collecte 
steunt Kerk in Actie het werk 
van Nienke Pruiksma bij COMIN 
en andere zendingsprojecten. In 
onze kerk wordt er voor dit pro-
ject gecollecteerd op zondag 4 
november. Helpt u mee?
Cursus Leer me lezen; Oude 
testament. Op dinsdag 6 
november is er een vervolg op 
de cursus over het Oude Testa-
ment. Dit keer niet in de Kapel, 
maar in Tilvoorde, Bisschopstraat 
5 in Vollenhove.

Vervolg van pagina 12
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Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

Scriba: Dhr. 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
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Op woensdag 14 november 
een Heet Hangijzer over vol-
tooid leven: “Voltooid leven” 
houdt de gemoederen in Neder-
land sinds enkele jaren behoorlijk 
bezig. In de media, de politieke 
partijen, de regering en de medi-
sche wereld buitelen de menin-
gen over elkaar. Zouden we 
niet beter kunnen luisteren naar 
hoe God ons in de Bijbel laat 
zien hoe we met leven moeten 
omgaan?Vanavond luisteren we 
met name naar de Psalmen. In 
de Psalmen leer je anders te kij-
ken naar jezelf, je eigen leven, je 
angst en je liefde. We willen met 
elkaar het gesprek aan over dit 
moeilijke onderwerp. Sprekers 
over dit Heet Hangijzer zijn ds. 
Pap en dhr. Ruitenbeek, voorma-
lig huisarts in Vollenhove
Aanvang 20.00 uur in de Johan-
neskerk te St. Jansklooster.
Israël Producten. Vrijdag 9 
november zal er een grote uit-
staling en verkoop zijn van Israël 
Producten van 13.00 tot 18.00 
uur in het gebouw “Tilvoorde”, 
Vollenhove. U bent van harte 
welkom bij uw consulente Klaas-
je van der Heide.

Pastoraat. Dhr. Voerman, M. 
Kroezestraat 6, heeft een operatie 
ondergaan. We bidden hem een 
voorspoedig herstel toe.
Survival. De jaarlijkse run komt 
er weer aan! Overal rond Veno 
verschijnen hindernissen. Vele vrij-
willigers zijn in touw om duizenden 
deelnemers over het parcours 
heen te loodsen. Geweldig om te 
zien! Een paar maanden geleden 
was ik bij iemand die het leven 
vergeleek met een survivalrun. De 
ene hindernis volgt op de andere 
en je weet meestal niet wanneer 
de volgende komt en hoe zwaar hij 
zal zijn. Binnen de kerk willen we je 
trainen om met die obstakels om 
te gaan, zodat je zo goed mogelijk 
voorbereid bent wanneer iets je 
pad kruist. We willen je daarnaast 
wekelijks geestelijk voedsel geven, 
zodat je nieuwe energie opdoet. 
We willen je ook aanmoedigen, 
omdat we beseffen dat we samen 
sterker staan dan alleen. Maar 
bovenal willen we je op God wij-
zen, die door zijn Geest de kracht-
bron van je leven wil zijn!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Er zijn geen gemeenteberichten 
aangeleverd.

Diensten 4 november. Belt-
Schutsloot 09.30 uur - Voorgan-
ger: ds. W.J. Menkveld – H.A. 
(staande). Belt-Schutsloot 19.00 
uur – Sing In. Wanneperveen 
11.00 uur - Voorganger: ds. W.J. 
Menkveld – H.A. De avond-
maalcollecte in beide diensten is 
bestemd voor stichting Doe een 
Wens.
Dienst 7 november – Dank-
dag. Gezamenlijke dienst in 
Wanneperveen om 19.30 uur. 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld. 
De extra collecte is de zgn. dank-
dagcollecte. 
Avondmaalscollecte zondag 
4 november Wanneperveen en 
Belt-Schutsloot voor ‘Make a 
Wish’ (St. doe een wens). “Als 
een kind kan geloven dat zijn 

wens uitkomt, dan kan hij ook 
geloven dat hij beter wordt”. Dat 
is de kracht van een Wish Jour-
ney. Onderzoek toont aan dat 
het realiseren van een allerlief-
ste wens jonge patiënten en hun 
omgeving weer hoop en kracht 
geeft, en blijvend impact heeft. 
Een wensvervulling ontstaat 
niet vanzelf. Het is een zorg-
vuldig geplande Wish Journey. 
Een bijzonder traject waar een 
grote groep mensen maanden 
mee bezig is en dat van A tot 
Z maatwerk is. En dat impact 
heeft vanaf het moment van ken-
nismaken tot lang na de wens-
vervulling. Zo maken wij met 
elkaar herinneringen die een 
leven lang mee gaan. Wij zetten 
alles op alles om zo veel moge-
lijk wensen te vervullen. Dat 
doen wij niet alleen. Dat kun-
nen wij niet alleen. Ons verhaal 
is niet zomaar een verhaal. Het 
is een verhaal van alle verhalen 
van kinderen met een ernstige, 
soms zelfs levensbedreigende 
ziekte. Van zorgzame vrijwil-
ligers, ouders, ziekenhuizen en 
business partners die samen alles 
uit de kast halen om het onmo-
gelijke onvergetelijk te maken. 
Van maanden van voorbereiden, 
het verheugen op, zorgeloze 
momenten met familie en van 
herinneringen. Door onderdeel 
te zijn van een onvergetelijke 
Wish Journey krijgt het kind een 
positieve boost. Zo vinden kin-
deren én de mensen eromheen 
weer nieuwe kracht om sterker 
de toekomst in te gaan. Namens 
de diaconie van harte bij u aan-

bevolen.
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 doorbrengen. 
Maar soms behoort thuis sterven 
niet meer tot de mogelijkheden, 
terwijl een vertrouwde omgeving 
dan juist zo belangrijk is, zowel 
voor de patiënt als voor de fami-
lie. Bijvoorbeeld 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 sub-
sidie van de overheid, maar is 
grotendeels afhankelijk van dona-
ties en giften. Namens de diaco-
nie van harte bij u aanbevolen.
Diensten 11 november. Belt-
Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. W.J. Menkveld – Dienst 
met de basisschool. Er is een 
extra collecte voor een project 
van de basisschool. Na de dienst 
is er voor iedereen koffie.
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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
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 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

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

 Vollenhove  STAD

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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Uw duurzame vakinstallateur

Vredenburg Installatietechniek
Dolderweg 29 | 8331 LL Steenwijk

Sanitair

Verwarming & Koeling

Renovatie

Huisautomatisering

Beveiliging

Zonnepanelen

0521 - 588224 
www.vredenburgsteenwijk.nl

"Omdat we 
de wereld niet 

van onze 
ouders hebben 

geërfd, 
maar geleend 

van onze 
kinderen"

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

Advertenties

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 
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Wanneperveen 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld – 
Kerk en schooldienst. In Wanne-
perveen is deze week de collecte 
voor de najaarszending.
Oppas W’veen en BS: Zie 
www.pknwanneperveenbelt-
schutsloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 04/11 – Bloemen-
dienstcommissie. 11/11 – Fam. E. 
Westerman en fam. B. Stummel.
Bloemen. De bloemen van 
afgelopen zondag in BS gingen 
met hartelijke felicitaties naar 
mw. G. Stam-van de Belt. Zij 
mocht haar verjaardag vieren. In 
W’veen gingen de bloemen naar 
mw. De Vries-Polhuis en naar de 
heer H. van de Brink.
Verantwoording. De collecte 
voor het Nederlands Bijbelge-
nootschap heeft in Wanneper-
veen € 90,75 opgeleverd en in 
Belt-Schutsloot € 130,85.
Collectemunten. Maandag 
5 november tussen 18.45 en 
19.45 uur kunt u hiervoor weer 
terecht bij Gerrit Knobbe.
Concert Excelsior. Op vrijdag-
avond 9 november geeft christe-
lijke muziekvereniging Excelsior 
een concert in de kerk te Belt-
Schutsloot. Aanvang 19.30 uur. 
Aan de uitgang zal een collecte 
worden gehouden.
Vanuit de gemeente. Dhr. C. 
Heidema onderging in de afgelo-
pen weken een operatie in Maas-
tricht. De ingreep is voorspoedig 
verlopen. Hij is inmiddels weer 
thuis om verder te herstellen. 
Zijn vrouw ging voor de nodige 
zorg naar Zonnekamp en daar 
is zij nog. Wij wensen beiden 
sterkte en hopen op een voor-
spoedig herstel.
Dhr. G. Stam woont bij zijn 
vrouw Harmpje in Zonnewiede 
in Giethoorn. Op dezelfde gang 
als waar Harmpje eerst alleen 
woonde hebben zij nu gezamen-
lijk woonruimte. We hopen dat 
Geert zich daar thuis zal voelen 
al zal hij ongetwijfeld de Belt 
missen. Dhr J. Waas is opgeno-
men in Reggersoord, hij maakt 
een moeilijke tijd door en heeft 
veel hulp nodig. We hopen en 
bidden dat hij mag herstellen.
Vanuit de Pastorie. Geloof 
is misschien wel het bekendste 
woord met de meest onduidelijk 
betekenis. Bijna iedereen gelooft 
wel in iets. Wat dat iets is of wat 
je er aan hebt lijkt soms voor 
iedereen verschillend te zijn. 
Natuurlijk heeft iedereen recht 
op een eigen mening zelfs over 
geloof. Maar, de spannende vraag 
is, kan geloof in iets, terwijl een 
ander gelooft in iets anders, wel 
geloof zijn. Het woord geloof 
heeft te maken met dat waar 

je vertrouwen in hebt. Waar je 
stevigheid vind als andere dingen 
wegvallen. Dat geldt voor het 
leven hier en nu. Waar houd je 
je aan vast als gezondheid, wel-
vaart, werk, familie en/of vrien-
den wegvallen. Maar ook voor 
het leven straks. Waar houd je 
je aan vast als je afscheid neemt. 
Waar ga je dan heen? Wat blijft 
er van je over? Als iemand mid-
den op zee overboord van een 
schip valt en houvast heeft aan 
een reddingsboei, dan kan dat 
alleen maar als er ook echt 
een reddingsboei is. Een eigen 
mening over de reddingboei die 
er zou moeten zijn of denken dat 
er iets is waarmee je blijft drij-
ven helpt je geen steek verder. 
De reddingsboei is er wel, of hij 
is er niet. Je blijft ermee drij-
ven of niet. Daarom wil ik graag 
iedereen die gelooft in ‘iets’ 
oproepen om eens eerlijk onder 
ogen te zin wat dat iets is. Is het 
je eigen mening, je eigen idee 
over wat er zou moeten of kun-
nen zijn of weet je zeker dat je 
er mee blijft drijven als het erop 
aankomt? Dat is geloof!

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 4 november. In deze 
dienst hoopt de heer. K. de 
Lange uit Marknesse voor te 
gaan. Ouderling van dienst is 
Feikje Kloosterman en het orgel 
wordt bespeeld door Theun 
Hoen. De uitgangscollecte is 
voor Kerk in actie. De ontvangst 
is door Feikje Kloosterman en 
de bloemen worden bezorgd 
door Jansje Otten. De zorg voor 
de kinderen is in handen van Hil-
dagard Ruiter. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door Adrie Win-
ters (0521-588515) en de opna-
me van de dienst wordt rondge-
bracht door David Raggers. Het 
lied voor de dienst is lied 274.
Woensdag 7 november. 
Dankdag 19.30 uur. In deze 
dienst hoopt onze eigen predi-

kant Gerrit van den Dool voor 
te gaan. Ouderling van dienst 
is Martinus Berger en het orgel 
wordt bespeeld door Menno van 
der Vinne. De uitgangscollecte 
is voor het plaatselijk pastoraat. 
De ontvangst is door Roel Log-
chies. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door David Raggers 
(0521-589515). Het lied voor de 
dienst is lied 274.
Bij de diensten. Zondag 4 
november is het weer de eerste 
zondag van de maand. De koster 
rekent na de dienst weer op u 
allen. Na de dienst kunt u napra-
ten onder het genot van een 
kopje thee, koffie of limonade.

Woensdag 7 november staat 
in het teken van dankdag voor 
gewas en arbeid. Eigenlijk een 
logisch vervolg op de gebeds-
viering die we in maart hebben 
gevierd. We mogen dankbaar zijn 
voor alle wat we in het afgelo-
pen seizoen mochten oogsten in 
gewas en arbeid. 

Zorg voor elkaar, zorg voor de 
natuur,
zorg voor een goed product,
zorg voor eerlijke verdeling,
dat is wat ons bindt
en wat ons gaande houdt.
Ons leven is méér dan geld verdie-
nen
en wie we ten diepste zijn
valt niet af te lezen aan wat we 
bezitten.
Menszijn is brekend en delend, in 
het leven staan
en bijdragen aan waardig leven
voor al wat leeft en ademhaalt.

Collecten Diaconie. € 27,37 
Kerkrentmeesters: € 27,50 De 
uitgangscollecte voor het plaat-
selijk pastoraat bedroeg € 32,00. 
Allen hartelijk dank voor uw 
gaven.
Bloemen. Vanwege Bloemzon-
dag waren er vele boeketten met 
diverse bestemmingen.
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak 
het eerste dat vervolgde chris-
tenen vragen. Zij kennen het 
belang van gebed uit eigen erva-
ring. Iedere week geef ik u een 
gebedspunt door: In Centraal-
Azië lopen Hasan en zijn moeder 
gevaar nadat Hasan zijn overle-
den vader een christelijke begra-
fenis gaf. Ze worden in de gaten 
gehouden en anderen worden 
over hen ondervraagd. De laat-
ste tijd komt vervolging na chris-
telijke begrafenissen steeds meer 
voor in Centraal-Azië.
Vakantie scriba. Henrike en ik 
zijn op vakantie. We maken een 
rondreis over Java en Bali. Vanuit 
de drukke hoofdstad Jakarta zijn 

we door de bergen via prachtige 
natuurgebieden en tussen de 
theevelden door, gereden naar 
Bandung. In deze plaats is nog 
veel te zien van de koloniale tijd. 
Vandaar gaan we naar Yogyakar-
ta, het culturele hart van Java. 
Hier zijn veel oude hindoetem-
pels. Voor dringende zaken kunt 
u in mijn afwezigheid terecht 
bij onze predikant, één van de 
andere ouderlingen of bij uw 
PGD-contactpersoon.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 4 
november 12.00 uur bij ds. Ger-
rit van den Dool. 
Ik wil u een bewerkte Francis-
caanse zegenbede meegeven 
voor de komende week.

Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden, 
halve waarheden en oppervlakkige 
relaties, 
zodat er diepgang moge zijn in 
onze harten. 
Moge God ons zegenen met boos-
heid 
over onrechtvaardigheid, onder-
drukking en de uitbuiting van 
mensen, 
zodat we mogen werken voor 
rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
Moge God ons zegenen met tra-
nen 
te plengen voor hen die lijden door 
pijn, verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uit-
strekken tot troost 
om pijn in vreugde te veranderen. 
Moge God ons zegenen met vol-
doende dwaasheid 
om te geloven dat we verschil kun-
nen maken in deze wereld, 
zodat we kunnen doen waarvan 
anderen zeggen dat het onmoge-
lijk is. 
En moge God ons zegenen met 
honger en dorst, 
honger en dorst naar Christus zelf, 
zodat we niet zullen rusten, 
totdat we onze rust gevonden heb-
ben in Hem alleen. Amen. 

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. 
Het is verheugend dat de Bij-
belgesprekskring vaste voet 
begint te krijgen in ons gemeen-
televen. Het aantal deelnemers 
laat een aanzienlijke groei zien. 
We begonnen met de bespre-
king van het Onze Vader en de 
Joodse achtergronden van dit 
gebed dat Jezus ons leert. Op 
deze manier krijgen we meer 
zicht op de bedding waarin hij 
optrad. Ook ontdekken we 
allerlei lijnen naar het heden. Er 
is veel ruimte voor persoonlijke 
geloofsvragen. De volgende bij-
eenkomst zal nog nader worden 
aangekondigd.
Aanstaande maandag 5 novem-
ber beginnen we met de 
zangroep voor de Kerst-
morgendienst. Verschillende 
deelnemers hebben zich al 
opgegeven. Wie eerst eens wil 
zien of het iets is voor hem of 
haar, is ook van harte welkom! 
Tijd: van 20 – 21 uur.
Op woensdag 7 november hou-
den we weer onze jaarlijkse 
Dankstond voor Gewas en 
Arbeid. We lezen dan uit Deu-
teronomium 26, met daarin de 
opdracht de eerstelingen van 
de oogst in de tempel aan de 
Eeuwige op te dragen. Daarbij 
moet een credo, een geloofsbe-
lijdenis worden uitgesproken: 
‘Mijn vader was een zwervende 
Arameeër…..’ Waarschijnlijk 
doelen deze woorden op aarts-
vader Jacob en zijn lotgevallen. 
Vervolgens komt het verhaal 
van slavernij, uittocht en intocht 
aan de orde, uitlopend op de 
woorden ‘HEER, hierbij breng ik 
u de eerste opbrengst van het 
land dat u me gegeven hebt…’ 
En er klinkt een opdracht om 
een feestmaal te houden. Let-
terlijk: ‘en jij zult je verheugen 
over al het goede dat de HEER, 
jouw God, jou en je huis gege-
ven heeft, jij, de Leviet (die zeg 
maar staat voor de kerk) en de 
vreemdeling die in jullie midden 
is (!)’. Een rijke tekst om  
op Dankdag te overdenken! 

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

Sien, regio Ommen, organiseert 
een kerkdienst voor iedereen, 
maar speciaal voor mensen met 
een verstandelijke beperking. De 
titel van deze bijeenkomst is “Een 
domme professor”. 
Voorganger tijdens deze aange-
paste dienst is ds. H. Schipper uit 
Dalfsen. Jan en Sietske Kramer 
uit Dalfsen verlenen muzikale 
medewerking. Op het programma 
staan veel bekende liederen en 
ook zijn er voldoende muziek-

instrumenten om zelf muziek te 
maken. Na de dienst is iedereen 
welkom om te blijven voor koffie, 
thee of fris.

bezoekers diensten
Sien komt op voor belangen 
van mensen met een verstande-
lijke beperking en hun directe 
omgeving. Ook zet deze belan-
genvereniging zich in voor een 
samenleving waar mensen met 
een verstandelijke beperking kun-

nen meedoen, net als ieder ander. 
Ook mensen uit Hellendoorn, 
Nijverdal, Twenterand, Ommen, 
Dalfsen, Dedemsvaart, Harden-
berg en Gramsbergen weten de 
weg naar Siens speciale kerkdien-
sten steeds meer te vinden.  
Sien Regionale Commissie 
Ommen e.o.

Speciale dienst van Sien in Dalfsen

Zondag 4 november, 15.00 uur, Dalfsen,  
Grote Kerk, Kerkplein 22, info: www.sien.nl
Sien is ook te volgen op www.facebook.com

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

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

inTeressanTe leZing?
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mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl
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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:

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

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

verbouw 

nieuwbouw 

onderhoud 

        

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

SAMEN VERDER
Sinds 1986

Vrijblijvend contact opnemen?   Bel: 088-1303400    Voor Friesland: 0519-346056

Samen verder
Deskundig en discreet

Wij komen
bij u op bezoek

Wij bemiddelen
voor alle gezindtes

Meer dan
6500 pro�elen

www.samen-verder.nl

30 jaar ervaring

Vrijblijvend contact opnemen? Bel: 088-1303400 GRATIS BROCHURE

Vind een gelovige Partner

SAMEN VERDER
30 jaar ervaring

www.samen-verder.nl
Al 30 jaar deskundige en

persoonlijke bemiddeling
Tel: 088-130 34 00

Gratis brochure

Vind een Christelijke Partner

www.samen-verder.nl
Al 30 jaar deskundige  

en persoonlijke 
bemiddeling

Tel: 088-130 34 00
Gratis brochure

Ook adverteren in het GZ?
Neem contact op met het Gezamenlijk Zondagsblad via 

geke@topic-cc.nl of bel 0546 - 577475.


