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2 5 6 9 10Onze 
dagen 
tellen

Ik denk dat 
God mij op 
de orgelkruk 
heeft getild

Ruimte 
voor goede 
verhalen en 
ontmoeting

Hoe kom je 
armoede op 
het spoor?

Alleen 
Datheen…?

God woont in een ontoe-
gankelijk licht, dat zo sterk 
is dat we daar niet naar kun-
nen kijken. Sterker nog, wie 
God ziet, kan niet verder 
leven, zo althans was de over-
tuiging die we kunnen lezen 
in de Bijbel. 

Als Mozes een ont-
moeting heeft gehad met God, 
dan moet hij een doek over zijn 
gezicht doen, omdat het zo sterk 
straalt, dat het volk er niet naar 
kan kijken. 

Zichtbaar
Maar met Kerst is alles anders 
geworden. God heeft zich laten 
zien in een Kind. Het Kind. 
Later zal Jezus toelichten wat die 
zichtbaarheid betekent. Hij zegt 
dan: ‘Wat je gedaan hebt voor de 
minste van mijn naasten, dat heb 
je voor Mij gedaan, want je had 
Mij kunnen zien in de gevangenis, 
of hongerig of naakt.’ 
Als God zichtbaar wordt in Jezus, 
die zich kennen laat in kwetsbare 
mensen, dan kunnen we Hem dus 
op heel veel plekken ontmoeten. 
In de confrontatie met ernstig 
kwetsbare mensen kan je dat 
zomaar overkomen. 

In Polen
Twee maanden geleden was 
ik met een groep jongeren uit 
Zwartsluis in een kindertehuis in 
Polen, waar kinderen uit kwetsba-
re gezinnen worden opgevangen. 
Velen kunnen ook in het weekend 
of de vakanties niet naar huis. En 
nu waren daar Nederlandse jon-

geren die naar hen omkeken en 
lieten zien dat ze er toe doen. Bij 
het afscheid kregen we knuffels 
van de kinderen en kwamen de 
tranen los. Op dat moment besef-
te ik dat we de Heer daar ont-
moetten in kwetsbare kinderen. 
In een ‘Hulploos Kind’. Ook voor 
onze Nederlandse jongeren was 
dit een geestelijke ervaring die ze 
nooit meer zullen vergeten. 

In Roemenië
Een andere ervaring speelde 
zich af in de winter. Het was tij-
dens een kennismakingsbezoek 
in Roemenië in een Roma-wijk. 
We mochten in een piepklein 
huisje naar binnen, waar teveel 
mensen woonden. Naast een 
wandkleed aan de muur met de 
geboorte van Jezus, poseerde het 
gezin voor de foto boven. Het 
beeld kon haast niet treffender. 
Het leek een mooi plaatje, maar 
het kind dat ook ik even in mijn 

armen kreeg, was drijfnat. Lui-
ers zijn duur en de was buiten 
droogt niet. En als je even naar 
buiten stapte, zag je de grauwe 
werkelijkheid van de wijk. 

God tegenkomen
Zomaar een paar plekken waar je 
de Heer kunt tegenkomen. Maar 
daarvoor hoef je dus echt niet 
helemaal naar Polen of Roemenië. 
Want als we geloven in Immanuël 
God met ons  -  God zichtbaar in 
een mens -  dan kunnen we Hem 
op zoveel plekken tegenkomen. 

Kijken met andere ogen
God wilde zich in Jezus laten zien 
in een kwetsbaar mens. Maar je 
ziet het pas, als je kijkt met andere 
ogen. Het gaat om die andere blik, 
maar daar hoeven we niet voor 
naar Bethlehem. De kwetsbare 
medemens, die we zien in het Kind 
van Bethlehem, ligt veel dichterbij 
dan we soms denken. We kunnen 
allemaal ons eigen Bethlehem vin-
den. Een goede gedachte om mee 
te nemen in dit nieuwe jaar.

Ik wens u een gezegend 2019.

God 
zien
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Nog geen abonnee?

Doop-
gedachtenis
DOOR DS. WOUTER BAKKER, 

NOORDSCHESCHUT

Het begon met een dooprol. We 
wilden de namen van de dopelin-
gen opschrijven. We dachten aan 
Psalm 87: ‘God zal hen beves-
tigen en schragen en op zijn 
rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions 
kinderen dragen.’ Er werd door 
een gemeentelid een prachtige 
dooprol gemaakt en we vonden 
een toepasselijke zondag voor de 
ingebruikname: de zondag van de 
Doop van de Heer. 

We bereidden de dienst samen 
voor met ouders die in het vori-
ge jaar hun kind hadden laten 
dopen. Het werd een bijzon-
dere dienst - die op herhaling 
is gegaan. Het bleek een blijde 
tegenhanger van die andere 
zondag, waarop namen gele-
zen worden van hen die ons zijn 
voorgegaan. Tegelijk ligt het ook 
zo mooi in het verlengde van die 
dienst op Eeuwigheidszondag. 
‘Doopgedachtenisdienst’ noemen 
we het. 

Het voelt aan als een klein Pasen 
nog midden in de winter. Tegen 
tijdgeest en twijfel in belijden we 
rond het doopvont de naam van 
Christus, die ons leven spaarde in 
zijn dood: het geloof van de kerk 
van alle tijden en plaatsen. 
Ook aanstaande zondag, 13 janu-
ari, verheugen we ons dat God 
doorgaat met zijn kerk, en ook 
in Drenthe leden aan zijn kerk 
wilde toevoegen. Vier baby’s, 
één volwassene, in het afgelopen 
jaar. Nu weet u met welk besef 
wij zondag in Noordscheschut 
opstaan uit ons bed en in Gods 
huis. Gedoopt, vol hoop. Een 
nieuwe week. Nieuw leven. 

Commentaar

Gemeenteleden en mensen die 
professioneel betrokken zijn bij 
de kerk zijn van harte welkom 
op het Missionair Event in Assen. 
Een bijeenkomst met inspirerende 
lokale sprekers, maar ook met 
verhalen uit de praktijk. Tussen-
door is er ruimte voor onderling 
gesprek en vragen. De bijeen-
komst word afgesloten met een 
hapje en drankje.

Tijdens de Literatuurkring in Hen-
gelo leest men nu ‘De avond is 
ongemak’ van Marieke Lukas Rij-
neveld. Het is een open kring; alle 
geïnteresseerden mogen aansluiten. 
Gespreksleider Herman Koetsveld 
stelt vragen als: wat drijft de hoofd-
personen, welke plek hebben twijfel 
en geloof in het boek, welke vragen 
roept het bij u als lezer op; etc.

Inspirerend Missio-
nair Event Assen

Praten over ‘De 
avond is ongemak’

De 39-jarige José Weijers ver-
ruilt Nederland voor het Zuid-
Afrikaanse Port Elizabeth, waar 
ze als zendingswerker aan de slag 
gaat voor stichting Kimon. Maar 
voor het zover is, wordt José door 
haar familie, vrienden en kerkelijke 
gemeente uitgezwaaid. Dit gebeurt 
tijdens een uitzenddienst in haar 
thuisgemeente waarin dominee 
H.J. Donken zal voorgaan.

De avonddienst in De Antenne 
is een gebedsviering in de stijl en 
sfeer van Taizé. Het wordt een 
meditatieve dienst waarin liederen, 
gebed en stilte centraal staan.Het 
thema is: ‘Wat hoor jij?’ n.a.v.Lucas 
3:15-22. Marthilde Visscher geeft 
graag meer informatie over Taizé in 
Frankrijk en Dedemsvaart: 0523 - 
616 815.

 Uitzending José 
Weijers Zuid-Afrika

Taizé gebedsviering 
in Dedemsvaart

Zondag 13 januari, 17.00 uur, Wierden, Dorpskerk, 
Burgemeester J.C. van den Bergplein 3 

Zondag 13 januari, De Antenne, Wilhelminastraat 3, 
Dedemsvaart, 19.00 uur (kerk open 18.30 u.)
meer info: taizededemsvaart.nl 

Maandag 21 januari, 20.00 uur, Hengelo, Waterstaats-
kerk, Deldenerstraat 18, info: hkoetsveld@pkn-hengelo.
nl; tel. 074-278320

Donderdag 24 januari, 19.30 uur, Assen, De Bron, gratis 
toegang. Opgeven: b.olde@protestantsekerk.nl 

DOOR 

DS. A.A. VAN DER SPEK, 

ZWARTSLUIS

Roma-gezin in Roemenië, de baby is drijfnat 
omdat de familie geen luiers kan betalen.

Inzet: Zo ziet de ruimte om het huis eruit.
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Alle drukte over 
het begin van een 

nieuw jaar, hoe zinnig is het, 
het is toch eigenlijk niet meer 
dan een nieuw getal. Waar ik de 
grootste hekel aan heb, dat zijn 
de lijstjes bij de afl oop van een 
jaar. Wie was de beste? Politi-
cus, voetballer, oliebollenbakker 
en ga zo maar door. 

Wat die politicus betreft, was 
er al kritiek. Het zou gaan om 
degene die het meest in het 
nieuws was, meestal met proef-
ballonnetjes of andere onuit-
voerbare ideeën. Men gaat zelfs 
zo ver dat er moties van wan-
trouwen worden ingediend die 
haast alleen door het eigen club-

je worden gesteund. Zo kwamen 
Dijkhoff, Wilders en Baudet op 
het lijstje van mogelijke politicus 
van het jaar. De eerste is van de 
proefballonnen – en de andere 
twee? Wat mij 
stoort is, naar ik 
vermoed, vooral 
dat de serieuze 
hardwerkende 
politici, die hun 
werk zo goed mogelijk doen, 
niet in de schijnwerpers komen 
en dat waarschijnlijk ook niet 
willen. Want wat stelt het voor? 
Als de oliebollen op zijn, is 
ook de glamour van de verkie-
zing voorbij. 

Waarom doen we zoiets en zo 
veel daarvan? Of het nu gaat om 
‘de beste van het jaar’ of om een 
boer die een vrouw zoekt dan 

wel het baksel van ‘heel Holland’ 
en vul maar aan. Kennelijk hou-
den we van competitie en ach, 
wat is daar mis mee. Toch…, 
zou het niet een aardig experi-
ment zijn om bijvoorbeeld zo nu 
en dan de laatste, of de afvaller, 
de glorie te gunnen? Maar ja, zo 

werkt het – zo 
werken wij – niet.

Des te 
opvallender is het 
en des te meer 

uitnodigend om eens goed over 
na te denken, dat in de Bijbel 
juist de afvallers en de laatsten 
naar voren worden gehaald en 
op de eerste plaats gezet. In 
Gods Koninkrijk zijn de laatsten 
de eersten en wie niet mee 
kan, komt voorop. Wie zwak 
is, wie afhankelijk is, wie niet 
op haar strepen kan gaan staan, 
lijkt de voorkeur te hebben van 
de Heer. 

Het lijkt me niet heel erg lastig 
om daarvoor een verklaring te 
vinden. De groep ‘verliezers’, de 
mensen die zich niet sterk kun-
nen maken, zij zijn degenen, die 
geneigd zullen zijn om hulp te 
vragen: Heer, ontferm U. En wie 
iets dergelijks roept zit op het 
goede, het veelbelovende spoor 
en wordt gehoord.

Waar in onze tijd zelfs een wel-
vaartsevangelie wordt verkon-
digd – zo van: bid veel en word 
rijk – is het nodig om goed te 
beseffen dat het Evangelie gaat 
over een gekruisigde Heer en 
dat vreemdeling, weduwe en 
wees kunnen rekenen op God.

Dus wat mij betreft mogen al 
die competities op de schop. Er 
mogen best winnaars zijn, maar 
laten zij dan beseffen dat hun 
talent een geschenk is en liefst 
de Gever hartelijk danken.

Psalm 90 is de 
oudejaarspsalm 

bij uitstek. Maar uit deze psalm 
spreekt ook een wens, een gebed 
voor de toekomst. 

Vertrouwen
Deze psalm is geschreven door 
Mozes. U kent zijn verhaal wel 
en kunt vast de woorden in dat 
perspectief plaatsen. De verzen 
1 en 2 zijn een blijk van vertrou-
wen: God wordt ervaren als een 
eeuwige toevlucht. Dat klinkt 
positief, toch? Maar in de verzen 

3 – 11 wordt een beeld geschetst 
van een woedende God, die de 
zondigheid en eindigheid van een 
mensenleven benadrukt. Niet 
heel hoopgevend. Maar dan, in 
vers 12, lijkt er een omslag te 
komen: leer ons zo onze dagen 
te tellen, dat wijsheid ons hart 
vervult. Als je dagen zijn geteld, 
voorspelt dat niet veel goeds. 
Dan heb je niet lang meer te 
leven. Maar die kant wil Mozes 
niet op. In de tweede helft van 
de psalm benadrukt Mozes posi-
tieve eigenschappen van God: 
liefde, vreugde, glorie en genade. 
Er spreekt een groot vertrouwen 
uit. En dat heeft alles te maken 
met de kern, vers 12. 

Ontzag – eerbied – vrees
Wijsheid vervult ons hart. Maar 
hoe dan precies en wat is wijs-
heid eigenlijk? Om dat te ontdek-
ken maken we een sprongetje 

naar het boek Spreuken: ‘Wijs-
heid begint met ontzag voor de 
HEER, inzicht is vertrouwdheid 
met de Heilige’ (9:10). Nieu-
were vertalingen gebruiken voor 
‘ontzag’ vaak het 
woordje ‘eer-
bied’; ook het 
woord ‘vrees’ 
betekent het-
zelfde. Dat wil niet zeggen dat 
je bang voor God moet zijn. De 
betekenis van deze drie woorden 
is een gevoel voor iemand die je 
waardeert en bewondert. 

Wijsheid
De bedoeling van God is niet 
dat vrees leidt tot angst, maar 
dat vrees zich positief zal ont-
wikkelen tot aanbidding en eer 
aan God. De Bijbel zegt steeds 
weer dat vrees - ontzag - eer-
bied het begin van de wijsheid 
is. Echt wijs word je als je ont-
zag hebt voor God. Dan laat 
je in je dagelijks leven zien dat 
God de belangrijkste plaats in je 
leven inneemt.

Respect
Eerbied voor God is: diep van bin-
nen respect voor hem voelen en op 
Hem vertrouwen. Daarbij hoort 
dat je je houdt aan Gods regels, die 

Jezus samenvatte: 
De Heer is je God. 
Je moet van hem 
houden met je 
hele hart, je hele 

ziel, en je hele verstand. Maar de 
tweede regel is net zo belangrijk: 
van de mensen om je heen moet je 
evenveel houden als van jezelf.

Jezus
Jezus is de meest wijze persoon 
in de Bijbel. Door naar Hem te 
luisteren en te kijken, leer je wat 
wijs is. Wie zich aan zijn regels 
houdt, belooft God een goed en 
lang leven. En is dat niet wat we 
allemaal willen? Mozes in elk geval 
wel, dat laat hij zien in vers 12. 
Als wij ook zo onze dagen leren 
tellen in het jaar dat voor ons ligt, 
zal ook ons hart gevuld worden 
met wijsheid. Dat wens en bid ik 
u toe voor het nieuwe jaar.

De laatsten het eerst 

Als wij ook zo onze dagen 
leren tellen in het jaar dat 
voor ons ligt, zal ook ons 
hart gevuld worden met 
wijsheid. Psalm 90: 12

EERBIED VOOR GOD IS: DIEP VAN 
BINNEN RESPECT VOOR HEM VOELEN 

EN OP HEM VERTROUWEN.

even bomen 

Onze dagen tellen

DOOR DS. P. BOOMSMA, 

AMSTERDAM

Drenthe

� ema-avond Rolde 
over werk
Werk is een zeer belangrijk 
onderdeel van ons leven. Betaald 
of onbetaald; het kan zin en 
invulling aan ons bestaan geven. 
Maar het kan ons ook op de nek 
zitten. In vier bijeenkomsten 
gaat ds. Jan Bos uit Rolde in 
gesprek met een dorpsgenoot 
over het werk dat hij of zij 
doet. Wat houdt het in, wat is 
de mooiste kant, wat zijn de 
moeilijke aspecten? In dit publieke 
interview wordt de gast ook 
gevraagd naar onderliggende 
drijfveren en eventuele idealen 
die een rol spelen. 

Maandag 14 januari, 20.00 – 21.00 uur, Rolde, De Boer-
hoorn, Zuides 6A

Vakantie en 
religieuze kunst
Maakt u ook graag foto’s op 
vakantie van mooie religieuze 
kunst, kerken, synagogen, mos-
keeën, voorwerpen in musea et 
cetera? En wilt u dit wel eens 
delen met anderen? In Vries wordt 
voor geïnteresseerden een avond 
georganiseerd over vakantie en 

religieuze 
kunst. 
Het geven 
van een 
korte 
presenta-
tie (tien 
minuten) 
behoort 
tot de 
mogelijk-
heden. 

Donderdag 17 januari, 20.00 uur, Vries, Dorpskerk, 
Oude Rijksweg 2 

Bijbels Culinair 
in Raalte
De Protestantse kerk in Raalte 
organiseert een Bijbels Culinaire 
workshop op dinsdag 22 janu-

ari in Raalte en 
vrijdag 25 janu-
ari in Wijhe. 
Eerst wordt er 
samen bijbels 
gekookt, daar-
na is het tijd 
om te eten. 

Dinsdag 22 januari, 17.45 uur, Raalte, Landstede, 
Zwolsestraat 63A, vrijdag 25 januari, 17.45 uur, Wijhe, 
’t Langhuus, Langstraat 29, € 15, opgave: Hettie Nijhuis, 
activiteiten@pknraalte.nl

Welkom op nieuw-
jaarsontmoeting PKN
Het begin van een nieuw jaar is 
een moment om elkaar te ont-
moeten, vooruit te kijken en 
elkaar te inspireren. Ambts- en 
taakdragers van de Protestantse 
Kerk zijn van harte welkom op de 
nieuwjaarsontmoeting. Bezoekers 
kunnen materialen bekijken, over-
leggen met medewerkers van de 
dienstenorganisatie en samen 
met andere gemeenten vieren en 
gezellig eten. Thema van de ont-
moeting is: Een goed verhaal. 

Donderdag 17 januari, 17.00 - 19.00 uur, Utrecht, 
dienstenorganisatie PKN, Joseph Haydnlaan 2a, 
aanmelden: www.protestantsekerk.nl/actueel/
evenementen/nieuwjaarsontmoeting (zie ook pag. 6)

DOOR DS. E. DE VEGT, 

HOOGEVEEN

HET EVANGELIE GAAT OVER

EEN GEKRUISIGDE HEER EN 
VREEMDELING, WEDUWE EN WEES 

KUNNEN REKENEN OP GOD
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 13 jan.: GK Aal-
den 10.00 ds. B. Breunesse. H.A. 
Oppas: aanwezig.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 13 jan.: 10.00 ds. 
G. van der Werff. Organist: 
Rinke Bodewits. Lied voor de 
dienst: NLB 522: 1 en 2. Paas-
kaars aansteken: Maria Koning. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: beheer. Oppas: 
aanwezig. Knd.: Stijntje de Ruiter.
Wel en wee. Dhr. L. Daling, 
Schoolstr. 24, verbleef voor de 
Kerst enkele dagen in het WZA 
voor onderzoek. Half januari 
krijgt hij te horen wanneer er een 
operatie volgt. We wensen hem 
en zijn vrouw veel sterkte toe.
Mededeling Diaconie. 15 dec. 
is er weer de halfjaarlijkse inza-
meling geweest voor de voed-
selbank Midden Drenthe. De 
Voedselbank Hart van Drenthe 
voorziet wekelijks ca. 450 huis-
houdens in de gemeente Aa en 
Hunze, Assen, Midden Drenthe 
en Tynaarlo van voedselpakket-
ten. Op 7 uitgiftepunten in Aa en 
Hunze, Assen, Midden Drenthe 
en Tynaarlo met 10 uitgiftemo-
menten, kunnen de deelnemers 
wekelijks hun pakketten ophalen. 
Met meer dan 130 enthousiaste 
vrijwilligers zet de Voedselbank 
zich in voor mensen, die zelf 
onvoldoende geld hebben om 
eten te kopen. Aan het einde van 
de dag mochten wij 50 dozen met 
voedingsmiddelen en bijna € 80 
aan contant geld overdragen aan 
de medewerkers van de voed-
selbank. Iedereen die heeft mee 
geholpen en gedoneerd, hartelijk 
bedankt voor uw inzet. Zo heb-
ben we weer kunnen laten zien 
dat het omzien naar elkaar ook 
leeft in Bovensmilde.
Dienstenmarkt 2018. De col-
lecte voor de dienstenmarkt 
2018 tijdens de Kerstnachtdienst 
heeft € 466,63 opgebracht voor 
de Stichting KOP. Samen met 
de € 1.771,65 die in 2018 al was 
ingezameld komt het totaal op € 
2.238,40. Dit bedrag zal binnen-
kort overgemaakt worden. Ieder-
een die heeft mee geholpen om 
dit mooie resultaat te bereiken 
hartelijk bedankt.
Jarig. 13-01: dhr. J. Hoogeveen, 
Kanaalweg 98, 9422 BH Smilde: 
84 jaar.
16-01: mw. A. Hopman-Koops, 
Witterweg 3, 9421 PE: 78 jaar.
19-01: mw. T.A.J.M. Bouman-van 
Strien, Zonnedauw 31, 9421 NS: 
76 jaar.
23-01: dhr. J. de Jong, H.P. Sic-
kensstr. 9-b, 9421 PJ: 76 jaar.
Wij wensen u allen een fi jne dag 
en Gods zegen voor de toe-
komst!

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 13 jan.: HK 
10.00 ds. E. de Vries-Baarlink. 

H.A. Organist: Ronald IJmker. 
Oppas: Roelinda Kruit. Collec-
ten: 1. Diaconie bestemd voor de 
Leprazending. 2. Kerkrentmees-
ters. Deurcollecte: Kerkrent-
meesters.
Aleida Kramer 10.30 mw. I. 
Bouwers.
De Schutse 19.00 ds. H. Kauff-
mann-Schaap.

DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdienst 13 jan.: 10.00 ds. B. 
van Werven. Knd.: groep 1 t/m 
8. 19.15 ds. B. van Werven.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 13 jan.: 9.30 ds. 
G. Kajim, Emmen. Knd. en jon-
gerenkerk. O.v.d.: mw. R. Rof-
fel en mw. G. Smit. Diakenen: 
dhr. H. Buursema en mw. I. Boer. 
Organist: Nelleke v/d Leest. 
Oppas: Astrid Loots. Knd.: Inge. 
Beamer: Ruben Gastdames: 
mw. G. Wieringa en mw. C. Leen-
man. Autodienst: dhr. B. Bap-
tist: mw. Huizing en fam. Potze; 
fam. B. Wiebing: dhr. De Groot. 
Collecten: 1. Oecumene. 2. 
Spaarcollecte. 3. A.K.A.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boe-
keloo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 13 jan.: 10.00 ds. 
H. Klaassens en past. A. Buter. 
Oec. dienst.
De gezamenlijke dienst met de 
Rooms- Katholieke kerk is dit jaar 
in de RK-kerk aan de Kerkweg te 
Erica. De gezamenlijke koren van 
beide kerken vormen één koor en 
werken mee aan de dienst. Het 
thema over gerechtigheid en een-
heid in de wereld is: Recht voor 
ogen. Laat zien dat de eenheid je 
ter harte gaat en kom mee vieren. 
Collecte: Moldavië en pastoraat.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 13 jan.: 10.00 ds. T. 
Oldenhuis, Coevorden. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Julian Strijker. 
O.v.d.: Harry Euving. Organist: 
Hendrikus Vugteveen. Oppas: 
Astrid Euving en Anika Pijpstra. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
3. Onderhoud. Bloemengroet: 
mw. J. Bosscher. Kerkvervoer: 
mw. E. Wolting. Na de dienst is 
er koffi edrinken.
Jarig. 16 jan.: dhr. A. Tipping: 
92 jaar. Adres: De Etgaarde 1, C 
010, 7861 BT Oosterhesselen Van 
harte gefeliciteerd en Gods zegen 
toegewenst voor het nieuwe 
levensjaar.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 13 jan.: 10.00 
ds. H. Nagelhout, Coevorden. 
O.v.d.: dhr. H. Vos. Organist: 
dhr. A. Stulp. Koster: dhr. H. 
Schuring. Collecten: 1. Diaconie. 

2. Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
Oppas: Linda Pals. Jeugdkerk: 
o.l.v. Liesan Masselink. Knd.: 
Alexandra Mensing. Kaars aan-
steken: Anna Mennik. Bedie-
ning beamer: Peter Vermaas. 
Ontvangst: fam. Van Noort. 
Bloemendienst: mw. A. Drok. 
Autodienst: A. Visser.

KLAZIENAVEEN-Noord
Kerkdienst 13 jan.: Veen-
kerk 10.00 dhr. Marc Bruine-
woud. Organist: Wessel Voorn. 
O.v.d.: Albert. Welkom: Ali. 
Beamer: Lucie.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 13 jan.: 10.00 
ds. H. Nagelhout, Coevorden. 
O.v.d.: dhr. H. Vos. Organist: 
dhr. A. Stulp. Koster: dhr. H. 
Schuring. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
Oppas: Linda Pals. Jeugdkerk: 
o.l.v. Liesan Masselink. Knd.: 
Alexandra Mensing. Kaars aan-
steken: Anna Mennik. Bedie-
ning beamer: Peter Vermaas. 
Ontvangst: fam. Van Noort. 
Bloemendienst: mw. A. Drok. 
Autodienst: A. Visser.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 13 jan.: 10.00 dr. 
H. Nobel. Organist: mw. W. 
Misker. Collecten: 1. Diaconie 
.2. Eigen gemeente. Uitgangscol-
lecte: gebouwen. Autodienst: 
mw. M. Meijer en mw. J. Jacobs: 
H. Lensink; mw. G. Horstman: 
dhr. E. Bobbink. Lector: Janny 
Meijerink. O.v.d.: Aly Winkel. 
Bloemen: mw. Groothuis. Kos-
ter: J. Lanjouw. Koffi e: Aly Win-
kel en Henny Holwarda. Ont-
vangst en Nieuwsbrief: Jan en 
Trijn Hoogeveen.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 13 jan.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. A. Hekman, 
Assen. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk. Knd.: alle groepen. Auto-
dienst: J. Reinink en A. Hajes. 
Oppas: Anouk Zwiers en Evelien 
Vos. Bloemengroet: fam. B. 
Schans.
15 jan. start de eerste avond van 
een serie van 3 avonden over het 
gebed. De avond begint om 19.30 
en duurt tot 21.15 uur. Dit zijn 
3 avonden van gesprek, stilte en 
samenzijn en oefenen met stil zijn 
voor God. De volgende avonden 
zijn 22 januari en 29 januari. Meer 
kunt u lezen in De Zandloper.
De kerkenraad vergadert don-
derdagavond 17 januari a.s. in De 
Rank. Aanvang 20.00 uur 

ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen

Kerkdienst 13 jan.: 9.30 ds. 
Linthout, Dedemsvaart. O.v.d.: 
dhr. J. Batterink. Collectant: 
mw. E. Wanders-Reuver. Orga-
nist: dhr. W. Voorn. Koster: 
fam. P. Vos. Collecten: onder-
houd kerkgebouw.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 13 jan.: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. Bevestiging ambts-
dragers. 15.00 ds. J. Oosterwijk, 
Rijssen. Organisten: dhr. A. 
Kristiaans en dhr. L. v/d Schoot-
brugge. Knd.: Anja Valk (1, 2) 
en Lian Wetering (3, 4). Oppas: 
Mini Veldman, Francisca Willems 
en Anne-Will Plaggenmars. Col-
lecten: kKerk en diaconie. Bloe-
men bezorgen: Erna Immink.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 13 jan.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. K. van 
Staveren. O.v.d.: Ellen Kok. Lec-
tor: Dickjan Doornbos. Kos-
ter: Henk Zomer. De Antenne 
10.30 in deze EigenwijzZ dienst 
treedt de chr. cabaretier Kees 
Versteeg op. Tijdens de dienst 
gaat Kees op zoek naar wegen 
om zonder al te veel inspanning 
wijs te worden. Wie wil dat nu 
niet? Na heel wat omzwervingen, 
liedjes, grappen, gedachten en 
vertwijfeling wordt er uiteinde-
lijk een diepe bron van wijsheid 
aangeboord. Je bent dwaas als je 
deze voorstelling niet wilt zien. 
De show ‘Wie wat wijs?’ wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Salomo. Vanaf 10.00 uur staat 
de koffi e klaar. O.v.d.: Karin 
van Dijk. Lector: werkgroep 
EigenwijzZ dienst. Gastper-
sonen: werkgroep EigenwijzZ 
dienst. Koster: Grietje Visser. 
19.00 ds. K. van Staveren. Taizé-
dienst. Organist: Nico Aalberts. 
Kosters: Sicco van der Graaf 
en Arjen Schollaardt. De Fon-
tein 19.00 ds. H. Paas, Nijver-
dal. O.v.d.: Henny Logtenberg. 
Organist: Freddy Bruins. Kos-
ter: Janny/Koert Naber. Collec-
ten: PKW. Bij de uitgang: doel 
kindercollecte. Kindercollecte: 1e 
kwartaal 2019: Mensenkinderen, 
voor mensen in nood. Actie: Een 
jaar lang groente en aardappels! 
Voor een gemiddeld gezin met 
twee kinderen kost het jaarlijks 
zo’n € 2.000 om elke dag aardap-
pels en groente op tafel te kun-
nen zetten. Dat is heel veel geld, 
vooral als je straatarm bent en in 
een land woont als bijvoorbeeld 
Armenië of Moldavië. Want de 
voedselprijzen zijn daar bijna net 
zo hoog als in Nederland en blij-
ven nog stijgen ook. Oppas: van 
Dedemkerk: Monique Gort en 
Windelien Veerman; De Antenne: 
Natascha Remmers en Annemiek 
Linde. Knd.: groep 1 t/m 8.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Hardenberg: mw. G. Michel-
Heersping, Primulastr. 6, Unit 
4, k. 6; dhr. F. Batterink, Stege-
rensallee 53a, Unit 4, k. 2.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, 
Hardenberg: dhr. D. Visser, De 
Pimpernel 6; mw. Ineke Aalbers, 
Schubertstr. 6, D3 k. 58; dhr. Ed 
Broens, Sweelinckstr. 15.

Activiteiten. 17 jan. 19.30 uur: 
Moderamen diaconie (De Anten-
ne); Kerk en Israël (De Fontein).\
‘Vertelconcert’ door Gottf-
rid van Eck getiteld ‘Het lied van 
het Paradijs’. In dat programma 
komen beeldende kunst, (klez-
mer)muziek en verhalen samen. 
Gebaseerd op volksverhalen uit 
de chassidisch joodse wereld, 
omlijst met klezmermuziek. Een 
inspirerende en fantasievolle ver-
telling van een joodse rabbi circa 
3 eeuwen geleden. Een avond 
voor jong en oud (vanaf ongeveer 
10 jaar). Toegang gratis, er wordt 
gecollecteerd. Voor meer infor-
matie 06 538 728 70.
Vacatures kerkenraad. Binnen 
de kerkenraad zijn verschillende 
vacatures te verwachten en er 
zijn nog openstaande vacatures. 
Graag willen wij u als gemeen-
teleden in de gelegenheid stel-
len om namen in te dienen voor 
mogelijke kandidaten of u zelf als 
kandidaat beschikbaar te stellen. 
Deze namen kunt u doorgeven 
aan de scriba Ellen Kok, Anton 
van de Horststr. 21 of via scriba.
va scriba.vandedemkerk@pkn-
dedemsvaart.nl

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 13 jan.: GK 
10.00 ds. R. van Hornsveld. 
M.m.v. het Combo. O.v.d.: groep 
B. Knd.: peuters: Gerja Hem-
mink en Henriëtte Bouwhuis; 
groepen 1 t/m 6. Oppas: zaal 6: 
Judy Minkjan en Ingrid Kolkman. 
16.30 Andersdienst. 19.00 ds. G. 
de Goeijen. Gez. dienst. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Alg. Kerke-
lijke Arbeid. Deurcollecte: kerk.
Overleden. 15-12-2018: Hendrik 
Binnenmars, 07-09-1941, 77 jaar, 
Rohorst 3, Den Ham.
Dankbetuiging. Wij willen 
langs deze weg iedereen hartelijk 
bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes en bezoekjes tijdens 
het ziekbed en ook het bijzon-
der medeleven na het overlijden 
van Hendrik Binnenmars. Groet, 
Gerry, André, Derk, Marianne, 
Bennie en kinderen.

LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van 
Dijk, Anerweg-Zuid 15a, 7775 
AN Lutten
Kerkdienst 13 jan.: Kruiskerk 
9.30 da. H. Paas, Nijverdal. H.A. 
O.v.d.: dhr. A. v/d We erd. Orga-
nist: dhr. H. Bruins. Flame: Janet 
en Annet. Oppas: mw. L. Mak-
kinga en J. Bisschop. Welkoms-
comité: mw. J. van Wiering en 
mw. A. Potgieter. Beamer: dhr. 
E. Nijboer.
Jarig. Mw. J. Wildeboer-Bruins, 
Vergouwlaan 1D, 7776 BA Slagha-
ren, 07-01-1945.
Dhr. B. Pol, De Korte Slagenweg 
1, 7775 PS Lutten, 09-01-1947.
Dhr. H. Wassen, Schuineslootweg 
28, 7777 RA Schuinesloot, 09-01-
1938.
Mw. J. Ballast-Egberts, Dedems-
vaartseweg Noord 202, 7775 AM 
Lutten, 10-01-1947.
Zieken. Esther Snippe, Schui-
neslootweg 130, Schuinesloot 
heeft al heel lang last van een 
zeer been. Na onderzoek in 
het U.M.C. Groningen wordt er 
een goedaardig gezwel uit haar 
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Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de 
eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen 
digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. 
Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

Overijssel
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scheenbeen gehaald. Als de ope-
ratie goed gaat en er geen compli-
caties zijn, mag ze weer dezelfde 
dag naar huis. Zullen wij allemaal 
voor haar bidden dat het goed 
mag gaan.
Mw. Zandman, Haarweg 10, 7775 
PX Lutten, is deze week opgeno-
men in het ziekenhuis. Ze is heel 
ernstig ziek. Wij wensen haar en 
de kinderen Gods kracht toe
De bloemen gaan deze week 
met een groet van ons allen naar 
mw. Veltink-Slot.
Samen kerken vanaf 1 jan. 
2019. Als ambtsdragers van de 
Lantaarn en de Kruiskerk kwa-
men we afgelopen donderdag bij 
elkaar voor een nieuwjaarsbijeen-
komst. We spraken met elkaar 
over de gemeente en deden een 
spel. Ik opende de avond met 1 
Petrus 4: 7-11. De kernvraag die 
we met elkaar bespraken was: 
Wat betekent 'gastvrijheid' voor 
jou? Bij gastvrijheid kun je denken 
aan je welkom voelen, de ander 
welkom heten. Dat kan met 'open 
armen', de ander omarmen. Je 
merkt het en je ervaart het als 
je je welkom voelt. Het mag ons 
gebed zijn voor de Emmaüsge-
meente, dat we de ander verwel-
komen in onze kerken. Voel jij 
je welkom? Ja? Wat fi jn! Zo niet. 

Lees 1 Petrus 4: 7-11 nog eens 
goed door en vraag je je eens af 
wat je er aan kan doen.
‘Kom je bij ons eten? Het is 
snertweer’. Snertdienst op 20 
jan. in de Kruiskerk. Aanvang 
dienst: 17.00 uur. Voorganger: ds. 
J. Post. Na de dienst om ca. 18.15 
gaan we snert (erwtensoep) en 
bonensoep eten in Pro Rege.

MARIËNBERG
Contactpersoon mw. Jeannet Vis-
ser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfert-
straat 35, 7692 AH Mariënberg, 
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 13 jan.: 9.30 ds. 
L. van Rikxoort. Beerzerveld 
19.00 ds. E. Prins, Daarle. Gez. 
dienst. O.v.d.: dhr. J. Hans. Dia-
kenen: D. Otten en A. Visser. 
Collecten: diaconie, kerk en 
gebouwen. Gastvrouw: mw. R. 
Menderink.
Meeleven. Er zijn geen mensen 
die met name worden genoemd, 
maar dat betekent niet dat er 
geen mensen zijn die wel medele-
ven kunnen gebruiken. Een kaart-
je, appje of bezoek wordt vast 
gewaardeerd… en als bemoedi-
gingstekst: vanuit het diepste dal 
leidt de weg alleen maar omhoog.
Tekst. Breipatroon. Neem de 
draad op voor de toekomst. 1e 
toer: Begin elke dag met een 

blij gemoed ook al ondervindt u 
tegenspoed. 2e toer: Doe kalm 
aan en neem de tijd om werkelijk 
blij en gelukkig te zijn. 3e toer: 
Wees vriendelijk en steek je han-
den altijd blijmoedig uit naar de 
ander. 4e toer: Wees spontaan en 
spreek goed over iemand die niet 
aanwezig is. 5e toer: Zoek steeds 
het goed in het leven en geef eens 
een knipoog of een schouder-
klopje. 6e toer: Innerlijke vrede, 
die maakt je blij en rijk. 7e toer: 
Een glimlach van een seconde is 
meer waard dan een lamp die een 
uur brand. 8e toer: Probeer een 
ander moed in te spreken als die 
het niet meer ziet zitten. 9e toer: 
Probeer elke dag om met mini-
maal één ding blij te zijn, dan is 
het geen verloren dag. 10e toer: 
Vertrouw elke dag op God en leg 
alles in Zijn hand. Steeds vanaf 
de eerste toer herhalen, en ver-
geet niet dat de beste breisters 
wel eens een steekje laten val-
len. Geen paniek, vlug ophalen en 
vrolijk verder breien!

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 13 jan.: Fredriks-
kerk Kloosterhaar 9.30 ds. A. 
v/d Griend. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Romy van de Weide en 

Milou Cremer. Collecten: diaco-
nie, kerk en onderhoudsfonds. Kof-
fi edrinken na de dienst.
Jubileum. Marinus en Jannie 
Nieuwlaar, Van Royensweg 89, 
Kloosterhaar, waren 20 dec. 50 
jaar getrouwd. Zij zijn dankbaar 
dat ze 50 jaar lief en leed hebben 
mogen delen, maar ook veel zege-
ningen hebben mogen ervaren. 
Wij wensen het bruidspaar Gods 
onmisbare zegen toe op hun ver-
dere levenspad.
Zieken. Dhr. B. Withaar, Veenak-
kers 8, Sibculo, en mw. S. Lambe-
rink-Gerrits zijn in de afgelopen 
periode enkele dagen opgenomen 
geweest in het ziekenhuis vanwege 
een operatie.
Jarig. 1 jan.: dhr. J. Zomer, Kloos-
terdijk 89: 71 jaar. Van harte gefeli-
citeerd en Gods zegen toegewenst.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
24142
Kerkdiensten 13 jan.: 10.00 
ds. H. de Haan, Den Ham. 
Oppas: Marga Heetebrij en 
Manon Bosgraaf. Knd.: groep 
1: Mirjam en Nienke. Organist: 
Corry van den Berg. 14.30 ds. 
G. van Zanden, Urk. Organist: 
Hans Dunsbergen. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie.

Nieuwjaar. We staan aan het 
begin van een nieuw jaar. Een jaar 
waarvan we niet weten hoe de 
dagelijkse bladzijden ingevuld zijn. 
De nieuwe agenda’s zijn wellicht 
al voor de dag gehaald om ver-
schillende datums die belangrijk 
zijn aan te kruisen voor een ver-
gadering, een bijeenkomst, een 
verjaardag of huwelijksjubileum 
of andere gebeurtenissen waar-
voor een uitnodiging is gekregen. 
Tot zover kunnen we wel het 
één en ander plannen maar of we 
de tijd en de gezondheid ervoor 
krijgen is niet aan ons. Hierin zijn 
we geheel afhankelijk van Gods 
planning met ons leven. Dat kan 
misschien wel eens beangstigen 
maar anderzijds voelt het wel-
licht ook veilig. We mogen ons 
daardoor ook geborgen weten 
bij onze hemelse Vader. Dat Hij, 
bij alles wat onze levensweg pas-
seert naast ons gaat. Daar mogen 
we elkaar op wijzen en elkaar 
mee bemoedigen. Met dat gege-
ven mogen we het nieuwe jaar 
ingaan en voor elkaar bidden om 
hulp en kracht. Om Gods liefde 
en nabijheid voor nu en voor de 
toekomst.
Hartelijke groeten en allen veel 
Heil en Gods zegen toegewenst 
voor het jaar dat voor ons ligt.
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Advertenties

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

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

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

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2015 - 2016

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Demonische bezetenheid
Sinds jaar en dag gaat ds. Theo 
Niemeijer in het Zoeklicht in op 
vragen van lezers. Deze keer vraagt 
een lezer of een psychiatrische 

patiënt demonisch bezeten kan zijn.
De grens tussen demonische 
bezetenheid en psychische 
aandoeningen is soms heel 
moeilijk te trekken. In het kader 
van deze Vragenrubriek is dit een 
te omvangrijk onderwerp. Wel zal 
ik proberen een paar richtlijnen 
hierover te geven. Iemand die 
wedergeboren is en dus een 
tempel van de Heilige Geest is, 
waardoor God de Vader en God 
de Zoon, door God de Heilige 
Geest in ons wonen (Johannes 
14:23), kan nooit door demonen 
of de duivel bezeten zijn. In de 

Evangeliën lezen we veel over 
bevrijding van demonen, maar 
dan wel alleen bij hen, die nog 
niet gelovig waren. Je leest in 
de Bijbel niet één keer over een 
gelovige, die van demonische 
machten bevrijd moest worden! 
Wel is het zo, dat iemand soms 
van bepaalde demonische 
machten en gebondenheid bevrijd 
moet worden, want demonische 
machten proberen altijd via 
vleselijke begeerten onze levens 
te beïnvloeden. Bezetenheid 
en gebondenheid is dus niet 
hetzelfde. 
Net zoals je lichaam verwond 
kan worden kan ook je psyche 
schade oplopen en verwond 
worden. En het zijn juist deze 
psychische verwondingen waar 
de duivel dankbaar gebruik van 
maakt, zoals suïcidale neigingen, 
depressie, nare stemmen, neiging 
tot vloeken, waarbij psychische 
aandoeningen en demonische 
beïnvloedingen soms hand 

in hand samen gaan. Het zijn 
juist deze ‘zwakken’ waar we 
voor op moeten komen (zie 
1 Thessalonicenzen 5:14) en 
die we als gemeente dienen 
te beschermen. Mensen met 
psychische aandoeningen ook nog 
eens vertellen dat ze demonisch 
bezeten zijn, is onbarmhartig 
en getuigt niet van pastorale 
bewogenheid! 

Orthodoxen overleven
Antoine Bodar, Rooms-katholiek 
priester, ziet vanwege de 
ontkerkelijking uiteindelijk de 
orthodoxe christenen overblijven, 
schijft hij in de Telegraaf.
Katholieken en protestanten 
hier te lande groeien verder naar 
elkaar toe. Beiden behouden 
hun eigen overtuiging in het 
geloof, maar beseffen tevens 
steeds meer dat hen meer bindt 
dan scheidt. Duidelijk wordt 
nu al dat de toekomst van het 
Christendom meer is aan de 

gelovigen die weet hebben van 
God, die ook in de hemel woont 
en niet slechts onder ons en 
in ons zelf - hoe voor de hand 
liggend ook in het hedendaagse 
ego-tijdperk. Voorwaarde 
is, dat christenen het heilige 
opnieuw ontdekken en zo de 
enige Heilige. Dit geschiedt om 
te beginnen in de eredienst op 
zondagochtend. In Nederland 
blijven ten slotte de orthodoxe 
christenen over. De eeuwen 
immers hebben geleerd (in de 
woorden van een oud gezegde): 
’De Kerk die trouwt met haar 
tijd, zal spoedig weduwe zijn.’ 
Meegaan met de waan van de 
week past de Kerk niet.

-
-

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.
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Gave Festival in Ede
Het tweede Gave Festival voor 
jongeren komt eraan, een mul-
ticulturele ontmoeting tussen 
Nederlandse en vluchtelingenjon-
geren met muziek, spel, sport en 
lekker eten. Naast ontmoeting en 
gezelligheid, is dit ook de knallen-
de aftrap voor de Multiculturele 
Jongerenkampen die in zomer 
2019 op de agenda staan. Deelne-
mers én leiders kunnen zich vanaf 
19 januari aanmelden voor de jon-
gerenkampen. Jongeren vanaf 15 
jaar – Nederlander en vluchteling 
- die zin hebben in een multicultu-
reel feestje zijn welkom. Gave is 
een interkerkelijke organisatie die 
omziet naar vluchtelingen. 

Zaterdag 19 januari, 14.00 – 21.30 uur, Ede, 
De Schuilplaats, Otterloseweg 18, inclusief maaltijd 
gratis toegang, aanmelden via 
activiteiten.gave.nl/jongeren/gave-festival 

“In de ene kerk gaat 
het vaak anders toe 

dan in de andere. Soms word ik aan 
het denken gezet door de breedte 
van de opvattingen, of door ver-
schillende manieren van bijbeluit-
leg. Het heeft mij geleerd zelf na 
te denken aan de hand van Bijbel, 
gevoel en verstand. Dan kom ik tot 
een persoonlijke afweging.” 

Johannes de Heer en 
 Marialiederen
Marc is Rooms-Katholiek opge-
voed. “Thuis werd ik gestimuleerd 
in de Bijbel te 
lezen en te bid-
den aan tafel voor 
het eten. Mijn 
vader gaat voor 
tijdens lekenvieringen in de Rooms-
Katholieke kerk in ons dorp en is 
daarnaast voorganger in woon-
zorglocatie De Dillehof.” Thuis in 
de woonkamer staat een piano, 
maar Marc speelt al orgel sinds 
zijn prille jeugd. “Ik ben begonnen 
in De Dillehof en ben vervolgens 
gevraagd in meerdere kerken orgel 
te spelen. Soms denk ik dat het 
toeval is. Maar liever zeg ik dat de 
hand van God mij op de orgelkruk 
heeft getild. Het mooie is dat je als 
organist actief deelneemt aan de 
liturgie. Je moet je verplaatsen in de 
mensen die in de dienst aanwezig 

zijn. Wat Marialiederen zijn voor de 
Rooms-Katholieken, is Johannes de 
Heer voor veel protestanten. Daar 
moet je als organist op inspelen.” 

Verdieping
Zijn optreden als organist in ver-
schillende kerken versterkte het 
geloof van de jonge Drent. “In 
protestantse kerken ben ik thuis 
geraakt in deze kerkelijke rich-
ting. Rooms-Katholieken en pro-
testanten kunnen veel van elkaar 
leren. Als het gaat om de uitleg 
van Bijbelteksten ben ik veel 
protestantser geworden. Tegelij-
kertijd is er meer dan alleen de 
Schrift. In de Rooms-Katholieke 

liturgie worden 
de zintuigen 
meer aangespro-
ken, denk aan de 
gezongen liturgie 

en de beeltenissen in de kerk. 
Het protestantisme is van ouds-
her vrij rationeel en academisch. 
Gelukkig komen we steeds dich-
ter bij elkaar. In sommige protes-
tantse kerken komt bijvoorbeeld 
de gezongen liturgie terug.” 

Vertaling
Marc leest graag Psalmen in 
oudere Bijbelvertalingen vanwege 
de prachtige woorden en zins-
constructies. De NBG-vertaling 
uit 1951 is één van zijn favorieten. 
“Maar ik kan me wel voorstellen 
dat jongeren tegenwoordig liever 

de Bijbel in Gewone Taal lezen. 
Die is veel toegankelijker. Veel 
jongeren zijn niet meer bekend 
met de oude Bijbelse woorden”.

Theologie
Marc is derdejaars student theo-
logie aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen en aan de Protestantse 
Theologische Universiteit aldaar. 
De predikantenopleiding duurt 
zes jaar. “Ik heb 
ook een jaartje 
biologie gestu-
deerd, maar ik 
vond de afstand 
tussen de micros-
coop en mijn eigen bestaan erg 
groot. Theologie geeft je iets 
terug. Je bestudeert teksten waar 
onze voorouders eeuwenlang 
mee bezig zijn geweest en die 
daardoor iets zeggen over ons 
eigen bestaan. Het is fi jn the-
ologie te studeren, want daar-
door leer je je te verdiepen in de 
onderliggende gedachten en ach-
tergronden van het geloof.”

Geloof
“Geloof geeft vertrouwen en theo-
logie biedt taal om de wereld in spi-
rituele zin te duiden. Geloof biedt 
zekerheid, maar dat wil niet zeggen 
dat alles vast staat. Er is altijd een 
zekere zoektocht. Protestanten 
willen altijd alles begrijpen, maar de 
sluier moet soms een beetje voor 
de tabernakel blijven hangen. We 
moeten een wonder een wonder 
laten zijn en niet alleen van de letter 
maar ook van de Geest uitgaan. Een 
mooi liturgisch moment is wat mij 
betreft Stille Zaterdag, tussen dood 
en verrijzenis van de Here Jezus in. 
Op Stille Zaterdag leven we tus-

sen diepte en hoogte, dat creëert 
een mysterie. Dood en Verrijzenis, 
diepte en hoogte, zijn woorden die 
ruimte geven aan het Wonder. Met 
het oog op het Mysterie van God 
is het belangrijk om aan God en 
mens aandacht te geven. Er moet 
evenwicht zijn. Het is goed om 
daar zelfstandig je gedachten over 
te laten gaan.” Aldus Marc, die zich 
een ‘solist’ noemt. Als zelfstandig 

denker en ook als 
muzikant.

Bach
Sinds zijn veer-
tiende, vijftiende 

is Marc gegrepen door Johann 
Sebastian Bach, de grote Duitse 
componist van onder andere veel 
kerkmuziek. Onlangs speelde 
Marc tijdens het lustrumconcert 
van de Oecumenische Werkgroep 
in zijn woonplaats in het gebouw 
van het Apostolisch Genootschap. 
Voor die gelegenheid verkleedde 
hij zich als zijn grote muzikale 
voorbeeld Bach. “Ik kreeg veel 
waardering. De zaal zat met twee-
honderd mensen fl ink vol. Daar 
was ik wel van onder de indruk, 
temeer omdat mensen vaak toch 
een drempel ervaren als ze een 
kerk binnenstappen. Ondanks de 
klassieke muziek maakte de sfeer 
van het concert de drempel lager. 
Bach is als Lutheraan aan de ene 
kant erg protestants door de tek-
sten die hij op muziek zet, maar 
tegelijkertijd doen veel elementen 
uit zijn muziek katholiek aan. Denk 
aan de sierlijke elementen in zijn 
muziek, die als het ware meebe-
wegen met de woorden. Bach was 
een mens die ons door zijn kunst 
vandaag de dag nog inspireert.”

Drie en twintig jaar is organist en theologiestudent Marc Bruinewoud 
uit Klazienaveen. Diverse kerken in de omgeving van zijn woonplaats 
kunnen regelmatig van zijn orgelspel genieten. En of het nu om de 
Rooms-Katholieke kerk, PKN, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap of het 
Apostolisch Genootschap gaat, Marc leert van elke richting. 

GELOOF GEEFT VERTROUWEN EN 
THEOLOGIE BIEDT TAAL OM DE 

WERELD IN SPIRITUELE ZIN TE DUIDEN.

IK KAN ME VOORSTELLEN DAT 
JONGEREN LIEVER DE BIJBEL IN 

GEWONE TAAL LEZEN, DIE IS VEEL 
TOEGANKELIJKER.

“ Ik denk dat God mij op 
de orgelkruk heeft getild”

Marc Bruinewoud:  “Protestanten willen 
altijd alles begrijpen, maar we moeten een 

wonder een wonder laten zijn.”

DOOR L. POLHUYS, 

DEVENTER

Filmavond Domini-
canenklooster Zwolle
In de Refter van het Dominicanen-
klooster in Zwolle wordt de fi lm 
‘The Apostle’ vertoond. De hoofd-
persoon is iemand van wie je niet 
weet of je hem nou moet zien als 
Godzoeker of als gestoord, of mis-
schien als allebei tegelijk. De ont-
vangst is vanaf 19.15 uur met koffi e 
of thee, waarna om 19.30 uur de 
fi lm begint. Na de fi lm is gelegen-
heid om na te praten. 

Donderdag 24 januari, 19.15 uur, Zwolle, Dominicanen-
klooster, € 6

Veertig vrijwilligers 
voor maaltijden
De Waterstaatskerk wil op 
woensdagavonden maaltijden 
gaan verzorgen voor mensen die 
meestal alleen eten of een krappe 
beurs hebben. Men kan aanschui-
ven in de grote zaal om samen 
te eten en elkaar te ontmoeten. 
Hiervoor zijn echter wel helpen-
de handen nodig. Koks (mensen 
die goed kunnen koken), groen-
tesnijders, aardappelschillers, 
gastheren en gastvrouwen, bedie-
ners, afruimers en klaarzetters. 
Voor wie denkt: ‘Dit is wat voor 
mij’ of ‘Dat is echt wat voor mijn 
buurman/nichtje/vriendin’; het 
Samen Eten-team kan deze hulp 
goed gebruiken! Het is handig als 
men bij opgave aangeeft hoeveel 
woensdagen per maand te kunnen 
helpen, voor welke taak en wat 
het voorkeurstijdstip is (14.00-
15.00 en 19.00-19.30 uur).

Opgave: sameneten@pkn-hengelo.nl Info: Harry Groot-
huis, tel. 06-57918307. 

Marc Bruinewoud: 
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Zaterdag 12 januari
NTR | NPO2 | 21.10
De Kennedy’s
Documentaireserie over de Ken-
nedy’s. John F.Kennedy doet een 
gooi naar de macht. Uiteindelijk 
wordt hij tot president gekozen, 
waarmee zijn vaders droom van 
een Kennedy in het Witte Huis in 
vervulling gaat.

Zondag 13 januari
EO | NPO2 | 9.50
De Kapel
God kent mij door en door. Het 
gaat in deze uitzending over Psalm 
139. Ds.Orlando Bottenbley ver-
telt ons hier meer over.

Zondag 13 januari
KRO-NCRV | NPO2 | 22.50
Kruispunt
Hoe ga je verder na de dood van 
je dochter? Hoe verwerk je dat 
als ouders samen en afzonderlijk? 
En hoe voelt het als het samenvalt 
met de komst van nieuw leven, in 
de vorm van een kleinkind?

Maandag 14 janauri
KRO-NCRV | NPO1 | 21.15
Spoorloos
In de 600e afl evering blikken we 
terug op bijna 30 jaar Spoor-
loos en vertelt Derk Bolt hoe het 
programma zich in de loop der 
jaren heeft ontwikkeld.

Dinsdag 15 januari
KRO-NCRV | NPO2 | 16.25
Roderick zoekt Licht
In onze welvarende streken heb-
ben de kerken het moeilijk. Malawi 
is één van de armste landen.Toch 
kan Nederland, zegt aartsbisschop 
Mausa, veel van het land leren.

Woensdag 16 januari
NTR | NPO2 | 21.15
Andere Tijden
Jaren van vooruitgang. Op het 
breukvlak tussen oude en moder-
ne tijd staat de samenleving op 
zijn kop: auto’s, elektriciteit, zelfs 
fi lmbeelden worden toegankelijk 
voor het grote publiek. Het zijn 
‘de duizelingwekkende jaren’ van 
de beginjaren van de 20e eeuw.

Donderdag 17 januari
KRO-NCRV | NPO3 | 20.25
Keuringsdienst van Waarde
De Keuringsdienst komt op het 
spoor van een nieuw product nl. 
suikers uit fruit. De Keurings-
dienst gaat op zoek naar dit nieu-
we product.

Vrijdag 18 januari
EO | NPO2 | 19.50
Rail Away
Frankrijk. Per spoor doorkrui-
sen we het gebied Savoie Mont 
Blanc. De reis begint in de leven-
dige provinciestad Annecy, ook 
wel het ‘Venetië van de Alpen’ 
genoemd.

Vrijdag 18 januari
MAX | NPO2 | 21.10
Napoleon in Nederland
In deze uitzending vervolgt Napo-
leon zijn reis door Holland en 
bezoekt onder meer Katwijk, Den 
Helder en Rotterdam. Ook voert 
hij de militaire dienstplicht in.

De dienstenorganisatie van de 
PKN staat ten dienste van de 
gemeenten. De start van het 
nieuwe jaar is dan ook een uitge-
lezen moment om (opnieuw) ken-
nis te maken met de organisatie 
en tevens andere gemeenten te 
ontmoeten. Goede verhalen en 
gezelligheid staan daarbij centraal.

Goed verhaal 
Het goede verhaal van God en 
mensen, de Bijbel, is een spiegel 
voor ons dagelijkse leven. In de 
kerk leven en werken we van-
uit dat verhaal. Gods Woord in 
mensentaal, een bron van troost, 
bemoediging en inspiratie. Maar 
o ok een boek dat cultureel en 
maatschappelijk relevant is, bij-
voorbeeld als het gaat om de zorg 
voor een ander. In de kerkdienst, 
maar ook in gespreksgroepen, tij-
dens catechisatie, bezoekwerk en 
op allerlei andere plekken zijn we 
bezig met dat goede verhaal. Zo’n 
verhaal laat je niet koud, maar 
brengt je in beweging. Je houdt 
het niet voor jezelf, maar deelt 
het met anderen. De dienstenor-
ganisatie wil gemeenten onder-
steunen bij het vertellen ervan.

Luisteren 
Tijdens de nieuwjaarsontmoe-
ting worden op diverse plekken 
goede verhalen verteld door 
mensen uit plaatselijke gemeen-
ten: een gemeente uit Almere 
die zijn kerkenraadsvergadering 
opnieuw uitvond; een tuin vol 
verhalen in Doetinchem; een 
Waalwijkse dominee die een 
graag geziene gast werd in de 
klas, en nog veel meer...

Ontmoeting
Deelnemers kunnen elkaar ont-
moeten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Ook is er 
is een markt met materialen die 
mensen kunnen 
gebruiken in hun 
gemeente, bij-
voorbeeld voor 
de veertigdagen-
tijd en Pasen, of 
voor het jeugdwerk in uw kerk. 

Medewerkers van de diensten-
organisatie zijn aanwezig om vra-
gen te beantwoorden en om te 
ondersteunen bij het werk van 
de kerk: het zijn van een vind-

plaats van geloof, hoop en liefde.

Tegoedbon
Bent u er ook bij met mensen uit 
uw gemeente? Meld u dan aan en 

maak kans op een 
tegoedbon ter 
waarde van 50 
euro. Deze bon 
kunt u tijdens de 
nieuwjaarsont-

moeting besteden in de pop-up 
winkel met inspirerende en prakti-
sche materialen voor uw gemeente.

Donderdag 17 januari, 16.30 inloop, 17.00-19.00 pro-
gramma, Utrecht, dienstenorganisatie Protestantse Kerk, 
Joseph Haydnlaan 2a

De nieuwjaarsontmoeting van de PKN-dienstenorganisatie, bedoeld 
voor ambts- en taakdragers van de Protestantse Kerk, vindt plaats op 
donderdag 17 januari 2019. Ter inspiratie van allen die werken in de 
kerk, vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

Tijdens de nieuwjaarsontmoeting worden op 
diverse plekken goede verhalen verteld door 

mensen uit plaatselijke gemeenten:

De zaterdagmorgen 
na het feest word 

ik wakker met een sissende 
kater op m’n nek. Niet vanwege 
dat glaasje zoete wijn van 
gisteravond, maar vanwege de 
ontmoeting met dat echtpaar. 

Na het handen schudden, begon 
het.
--- Ik heb onze accountant fl ink 
de waarheid gezegd… (twintig 
jaar geleden)
--- Kerkmensen? Wat die mijn 
vader hebben aangedaan… 
(vijftig jaar geleden)
--- Onze nieuwe boekhouder 
ga ik de oren wassen. Die 
rekeningen van hem… (half jaar 
geleden)
--- Ze moeten ons helemaal 
niet in onze kerk, we gaan niet 
meer… (vijf jaar geleden)
Blablabla!!!
Jacob en ik bleven vriendelijk 
lachen. 

‘Hoe val je in slaap? Hoe begint 
je dag? Open je je ogen met 
een traan of met een lach’ zingt 
Marco Borsato in een lied. 
Nou, ik viel in een bozige slaap, 
en bozig begon mijn dag. De 
zuurheid van die mensen, die bak 

gal die over ons was uitgestort... 
Vanmorgen zit ik al vroeg achter 
mijn bureau. Gewoontegetrouw 
sla ik de Bijbel open, 2 Koningen. 
Wat moet ik in hemelsnaam met 
die schuinsmarcheerders uit Juda 
en Israël, al die koningen die 
alleen maar doen wat ‘kwaad is 
in de ogen des Heren’. 

Het ontbijt wordt geen succes, 
de rest van de morgen ook niet. 
De kater wil niet wijken. Ons 

huis riekt naar zure praat en 
verhalen van zonde en tekort. 

’s Middags haal ik kleinzoon 
Wilhelm op uit een naburig dorp. 
Met een lange omweg fi etsen 
we naar huis. Vanaf moment één 
babbelt hij en legt hij zijn ziel 
bloot. 
“Ik snap niet waarom grote 
mensen altijd bezorgd zijn, ik 
doe nooit iets raars. Ik fi ets 
voorzichtig, ik kijk goed uit… 
Ik ben negen.”
“Bezorgd zijn hoort bij ouders”, 
zeg ik. “Weet je wat ik daarom 
elke dag doe?” 

Dat raadt hij zonder moeite. “U 
gaat bidden.” 
“En weet je ook wat ik bid?” 
Niet precies, nee. “Dan bid ik of 
God zijn engelen stuurt om jullie 
allemaal te beschermen. Dat 
geloof ik namelijk.” 
Hij ook. “Er fi etst nu een 
engel met ons mee”, gelooft 
hij. “En weet u wat papa mij 
heeft verteld, oma? Over een 
chauffeur die in een sloot was 
gereden? De voorkant van zijn 
auto lag onder water, maar toen 
heeft een engel hem gered. En 
weet u wat het mooiste van alles 
is?”
Nee, dat kan ik niet raden. 
“Engelen kosten geen geld.” 

Voor het eerst die dag lach ik 
hartelijk. In mijn hoofd zingt 
Marco Borsato: “En kijk je om 
je heen, en zie je dan de zon? 

Of zoek je achter alles naar de 
schaduw op de grond.” 

Ineens weet ik het weer. 
Ik ga in het licht staan. 
Ik kies voor Zijn Licht, 
Engelen, Woord, Zegen. 

Onbetaalbaar, maar gratis en 
voor niks. 

Gratis en voor niks

17 januari: Nieuwjaarsontmoeting PKN

Ruimte voor goede verhalen en ontmoeting

gezi(e)n 

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meeleven 

met dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen 

en veertien kleinkinderen. Eerdere columns verschenen 

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

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

Topic Creatieve Communicatie te Wierden.

GODS WOORD IS OOK EEN BOEK DAT 
CULTUREEL EN MAATSCHAPPELIJK 

RELEVANT IS, BIJVOORBEELD ALS HET 
GAAT OM DE ZORG VOOR EEN ANDER.

Maar we hoeven 
het onderwerp niet alleen van de 
tobberige kant te bekijken. Het 
is gewoon leuk om regelmatig bij 
elkaar over de vloer te komen, 
zeker als ook kleinkinderen in 
het spel zijn. Heel gezellig om 
met je kleinkinderen op te trek-
ken, meer misschien dan met 
de volwassen kinderen, die vaak 
druk-druk-druk zijn in hun pogin-
gen gezin en baan te combineren 
en ook nog hun sociale contac-
ten te onderhouden.

Bij ons ging het twee jaar gele-
den anders. Na 38 jaar waren 
wij er erg aan toe om ons huis in 
het Gooise villadorp Hollandsche 
Rading te verlaten, want de druk-
ke A27 achter ons huis en de 
eveneens drukke provinciale weg 
voor ons huis zaten ons tot hier. 
Kwam bij dat het oude huis erg 
onderhoudsintensief was en voor 
mij met mijn parkinsonklachten 
steeds gevaarlijker. Verhuizen 
was dus het parool. Tot verba-
zing van sommigen zochten wij 
het niet in een wat bescheidener 
optrekje ergens in de buurt, op 
redelijke afstand van onze vier 
kinderen, die allen in het wes-
ten of midden van het land ver-
keerden. Nee, we kozen voor 
de oostelijke contreien, waar 
rust en ruimte nog de boven-
toon voeren en waar je voor een 
schappelijke prijs een mooi huis 
kunt verwerven. Zo geschiedde, 
want in Gramsbergen vonden 
wij een aantrekkelijk gesitueerd 
huis dat in alle opzichten aan 
onze wensen voldeed. Keerzijde 
alleen: we kwamen verder weg 
te wonen van kinderen en klein-
kinderen. Het kon zelfs lijken op 
een onvriendelijke daad, alsof 
wij letterlijk en fi guurlijk meer 
afstand tot hen namen. Zo was 
het geenszins bedoeld, en zo vat-

Dichter bij mijn dochter

DOOR

DAAN VAN DER WAALS, 

GRAMSBERGEN 
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plaats van geloof, hoop en liefde.

Tegoedbon
Bent u er ook bij met mensen uit 
uw gemeente? Meld u dan aan en 

maak kans op een 
tegoedbon ter 
waarde van 50 
euro. Deze bon 
kunt u tijdens de 
nieuwjaarsont-

moeting besteden in de pop-up 
winkel met inspirerende en prakti-
sche materialen voor uw gemeente.

Donderdag 17 januari, 16.30 inloop, 17.00-19.00 pro-
gramma, Utrecht, dienstenorganisatie Protestantse Kerk, 
Joseph Haydnlaan 2a

17 januari: Nieuwjaarsontmoeting PKN

Ruimte voor goede verhalen en ontmoeting

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Echteld, ds. G. Schouten te 
Woerden (herv. wijk West)
te Hoogeveen (Oost), ds. D. 
van der Vaart te Uden-Veghel

HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Barneveld-
Kootwijkerbroek-
Voorthuizen, ds. G. Kater te 
Waarder

NED. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Apeldoorn (als 
zendingspredikant voor 
Indonesië), mw. A.C.H. 
Langbroek-Knoeff, die reeds 
werkt als zendingswerker in 
Indonesië en die dit beroep heeft 
aangenomen

GEREF. GEMEENTEN
Bedankt
voor 's-Gravenpolder, ds. C. 
van Ruitenburg te Krimpen aan 
den IJssel
voor Bodegraven en voor 
Houten, ds. H. Brons te 
Vlaardingen
voor Hilversum en voor 
Ooltgensplaat, ds. G. van 
Manen te Elspeet
voor Rotterdam-
Alexanderpolder, ds. J.J. Tanis 
te Boskoop
voor Naaldwijk en voor 
Wolphaartsdijk, ds. G.J.N. 
Moens te Lisse
voor Kapelle-Biezelinge en 
voor Vlissingen, ds. W.A. 
Zondag te Woerden
voor Sioux Falls (South Dakota, 
VS), ds. A.T. Vergunst te Waupun 
(Wisconsin, VS)

GEREF. GEM. IN 
NEDERLAND
Beroepen
te Bruinisse en te Terneuzen, 
ds. M. Krijgsman te Arnemuiden

Komen en 
gaan

De komende maanden kan men 
weer terecht in Emmer Com-
pascuum voor enkele bijzondere 
diensten. Genoeg gelegenheden 
om naar uit te zien en alvast in de 
agenda te noteren. En natuurlijk 
zijn er ook de reguliere ‘openbare’ 
erediensten in 
de Protestantse Gemeente aan de 
Runde, waar iedereen welkom is.

Op 27 januari is er een jeugddienst 
met en voor de jeugd. De dienst 
begint om 9.30 uur.

Op 14 april (palmzondag) zal de 
Passion rond 17.00 uur starten bij 
Baptistekerk ‘De Haven’ en aan-
sluitend zal de Emmer-Compassi-
on in de Willehaduskerk worden 
uitgevoerd. De aanvangstijd hier-

van is rond 19.00 uur. (Exacte tijd-
stippen volgen later) 
Op 19 mei is er een jongerenkerk-
dienst, die een heel ander en eigen 
karakter zal hebben. De dienst 
begint om 9.30 uur.

Voor 2 juni staat er een ‘opa/oma-
dienst’ of ‘kinderkerkdienst’ op de 
rol. De dienst begint om 9.30 uur.

Bijzondere diensten Emmer Compascuum Geweldig of gewelddadig?

Aa n Emmer-
Compassion op Palm-
zondag zullen alle 
kerken hun medewer-
king verleden. 

Maar we hoeven 
het onderwerp niet alleen van de 
tobberige kant te bekijken. Het 
is gewoon leuk om regelmatig bij 
elkaar over de vloer te komen, 
zeker als ook kleinkinderen in 
het spel zijn. Heel gezellig om 
met je kleinkinderen op te trek-
ken, meer misschien dan met 
de volwassen kinderen, die vaak 
druk-druk-druk zijn in hun pogin-
gen gezin en baan te combineren 
en ook nog hun sociale contac-
ten te onderhouden.

Bij ons ging het twee jaar gele-
den anders. Na 38 jaar waren 
wij er erg aan toe om ons huis in 
het Gooise villadorp Hollandsche 
Rading te verlaten, want de druk-
ke A27 achter ons huis en de 
eveneens drukke provinciale weg 
voor ons huis zaten ons tot hier. 
Kwam bij dat het oude huis erg 
onderhoudsintensief was en voor 
mij met mijn parkinsonklachten 
steeds gevaarlijker. Verhuizen 
was dus het parool. Tot verba-
zing van sommigen zochten wij 
het niet in een wat bescheidener 
optrekje ergens in de buurt, op 
redelijke afstand van onze vier 
kinderen, die allen in het wes-
ten of midden van het land ver-
keerden. Nee, we kozen voor 
de oostelijke contreien, waar 
rust en ruimte nog de boven-
toon voeren en waar je voor een 
schappelijke prijs een mooi huis 
kunt verwerven. Zo geschiedde, 
want in Gramsbergen vonden 
wij een aantrekkelijk gesitueerd 
huis dat in alle opzichten aan 
onze wensen voldeed. Keerzijde 
alleen: we kwamen verder weg 
te wonen van kinderen en klein-
kinderen. Het kon zelfs lijken op 
een onvriendelijke daad, alsof 
wij letterlijk en fi guurlijk meer 
afstand tot hen namen. Zo was 
het geenszins bedoeld, en zo vat-

ten zij het ook niet op, getuige 
onder meer hun krachtige hulp 
bij het tot een goed einde bren-
gen van deze gigantische verhui-
zing. 

D e rillingen lopen mij nog over 
de rug als ik terugdenk aan die 
mega-operatie! In 38 jaar kun je 
heel wat verzamelen aan dier-
bare spullen, zeker als je de 
mentaliteit hebt van mijn echt-
genote, die je een verzamelaar 
en bewaarder 
pur sang kunt 
noemen, terwijl 
ik meer van het 
weggooien en 
opruimen ben. 
Maar liever noem 
ik haar een koesteraar. Ik dank 
dit mooie woord aan schrij-
ver Geert Mak, die in zijn boek 
‘De levens van Jan Six’ over de 
beroemdste Jan Six, Amsterdams 
koopman en stadsbestuurder, 

maar vooral groot kunstliefheb-
ber, opmerkt dat het een echte 
koesteraar was. Prachtig! In dat 
woord komt de emotie mee 
waarmee vrouwlief iets op de 
kop tikt wat haar heeft geraakt 
of van dingen die haar dierbaar 
zijn. Dingen, misschien van lang 
geleden, die een emotie oproe-
pen en vasthouden. Mijn ‘doe 
dat toch weg, mens, wat moet 
je ermee’ steekt daarbij wel erg 
armzalig af.

Maar ik dwaal af. Terwijl ik dit 
stukje tik, is namelijk een ande-
re verhuizing in volle gang, te 
weten die van mijn dochter en 
schoonzoon en hun kinderen 
van vijf en drie. Ook zij hebben 

de blik oost-
waarts gericht. 
‘Als Mohammed 
niet naar de berg 
komt, komt de 
berg wel naar 
Mohammed’, 

moeten ze gedacht hebben. In 
elk geval besloten ze van het 
verre Voorschoten – zo tussen 
Den Haag en Leiden – naar Apel-
doorn te verhuizen, een heel 
eind onze kant uit dus. Niet dat 

de nabijheid van familieleden hun 
enige overweging was, maar het 
speelde wel mee. Van ons uit is 
het nog steeds niet heel dichtbij, 
maar het is wel een belangrijk 
verschil. Was het eerst drie uur 
rijden, nu is het met een uur 
wel bekeken. We zullen hen wat 
vaker bezoeken, vermoed ik, en 
in omgekeerde richting geldt het-
zelfde. Mede vanwege de ziekte 
van Parkinson heb ik mijn klein-
kinderen helaas nog maar wei-
nig gezien. Verjaardagsvieringen 
en andere evenementen in de 
familie bezoek ik niet. De lange 
reizen en de drukte van de con-
versatie matten mij af of dwingen 
mij zelfs een veilig heenkomen 
te zoeken. Dat wordt nu wat 
eenvoudiger. Ben en Els, want 
zo heten zij, zullen opa en oma 
in Gramsbergen vaker kunnen 
bezoeken. Ik zie ernaar uit.

Mijn vrouw is er vandaag heen, 
want er moet geklust worden. 
Met sponsjes, doekjes en alles-
reiniger is ze in de weer, en wie 
weet helpen de kleintjes wel 
mee... Vrijdag is de grote verhui-
zing. Na tien jaar Voorschoten 
zal het afscheid misschien niet 
meevallen. Maar niet getreurd, 
want in Apeldoorn wacht een 
nieuw bestaan. Ben en Els heb-
ben er zin in.

Dichter bij mijn dochter

Daan

DOOR

DAAN VAN DER WAALS, 

GRAMSBERGEN 

Sommige mensen die op leeftijd zijn geraakt, verhuizen naar een plek 
die hen meer in de buurt brengt van kinderen en kleinkinderen. Gelijk 
hebben ze. Ouderdom komt met gebreken, zegt men. Dan is het wel 
zo prettig familie in de buurt te hebben die de boel een beetje in de 
gaten houdt, zo nodig handelend optreedt, klusjes opknapt en zo meer. 

Verhuizen. De rillingen lopen mij nog over de rug als ik terugdenk aan die mega-operatie! In 38 jaar kun je heel wat verzamelen aan dierbare spullen,

WE KOZEN VOOR DE OOSTELIJKE 
CONTREIEN, WAAR RUST EN RUIMTE 

NOG DE BOVENTOON VOEREN EN WAAR 
JE VOOR EEN SCHAPPELIJKE PRIJS EEN 

MOOI HUIS KUNT VERWERVEN.

In Den Ham vindt op 13 janu-
ari een leerdienst plaats met als 
thema: Geweld in de Bijbel. Is 
God geweldig? Of gewelddadig? 

In het Oude Testament lezen we 
nogal eens dat God bevel geeft 
oorlog te voeren. Hij lijkt met 
Zijn opdrachten tot het doden 
van Israels vijanden soms weinig 
te verschillen van IS. Sommige 
mensen lezen daarom liever 
het Nieuwe Testament, omdat 
zij vinden dat het in dat bijbel-
deel meer gaat over de liefde 
van God. Maar in het OT gaat 
het óók over de liefde van God, 
namelijk over Zijn liefde voor de 
volken. En zo positief is het NT 
niet, als je denkt maar aan de 
beelden van geweld waarmee 

het eindigt. 
Ds. G. de Goeijen werpt licht 
op de zaak. 

13 januari, 19.00 uur, Den Ham, Ommerweg, 
Gereformeerde Kerk

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE THEMA-AVOND?
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Zondag 13 januari
Lucas 3:15-22(38)

Maandag 14 januari
Jesaja 40:1-11 Troost 

Dinsdag 15 januari
Jesaja 40:12-20 

Woensdag 16 januari 
Jesaja 40:21-31 

Donderdag 17 januari 
Ester 1:1-12

Vrijdag 18 januari
Ester 1:13-22 

Zaterdag 19 januari 
Ester 2:1-11 

Niets is gevaarlijker dan massaal 
ontevreden burgers.  
Bas de Gaay Fortman

 Zondag 13 januari 2019

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 Hans 
Bouma
Assen AK 10.00 ds. J. de Raadt 
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel 
JK 10.00 ds. R. Koopmans. H.A. 
19.00 ds. R. Koopmans. Zangd. 
De Slingeborgh 10.30 ds. 
A. Verbeek OK 10.00 ds. H. 
Harmsen
Beilen PK 10.00 ds. M. 
Hazeleger. H.A.
Borger GH 10.00 Hessel 
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden HK 10.00 gez. H.A.
Diever GK 10.00 en 19.15 ds. 
B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. de Kok
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 ds. E. van Beesten
Elim GK 10.00 
ontmoetingsdienst
Emmen Kapel 10.00 ds. 
Wijnsma Ichtus 10.00 ds. 
Reinders SH 10.00 ds. de Groot 
De opgang 10.00 mw. H. Haan
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. G. Kajim
Gasselternijveen 10.00 ds. F. 
de Boer. H.A.
Gees 10.00 ds. T. Oldenhuis
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grollo 10.00 ds. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas 
9.30 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. C. 
Elsinga 19.00 jeugddienst
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 mw. A. Streutker
Hoogeveen GH 9.30 past. 
N. Snel GrK 9.30 ds. M. Visser 
17.00 ds. J. Snaterse HK 9.30 
ds. J. v/d Wilden OK 9.30 ds. 
A. Heiner VH 9.30 ds. A. Linde 
Weidesteyn 10.30 mw. T. 
Hoogesteger

Klazienaveen KK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 da. W. van 
Noord
Meppel Erfdeel 10.00 ds. H. 
Jaspers Focks. H.A.
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Nieuw-Balinge 10.00 ds. A. 
Post 19.00 prop. H. v/d Wal
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
Nijeveen 10.00 n.b.
Pesse KpK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. H. Marsman
Roden CK 10.00 ds. Schoonman 
JK 9.30 ds. W. Meijles. H.A.
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. A. Hekman
Sleen DK 10.00 ds. H. Borst
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 prop. J. 
Scherphof 15.00 prop. T. Lucas 
Valthe BK 10.00 ds. E. v/d 
Meulen
Vries DK 10.00 dhr. T. van 
Beijeren
Westerbork VH 10.00 mw. J. 
Span SK 10.00 ds. R. Veldman
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
DK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 da. B. Gras 
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Linthout

Zondag 13 januari 2019

Ens GK 9.30 ds. A. Bruijs 19.00 
ds. H. van Maanen
Kraggenburg 10.00 dhr. W. 
Eringa
Marknesse 9.30 ds. M. van 
Beusichem
Nagele 9.30 ds. K. v/d Hout
Urk BK 10.00 ds. G. van 
Zanden 17.00 ds. K. v/d Sloot PK 
10.00 prop. R. v/d Knijff 17.00 
ds. E. Terpstra De Poort 10.00 
ds. E. Terpstra 17.00 ds. G. van 
Zanden
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke 
19.00 Taizé-viering

Zondag 13 januari 2019

Almelo Bleek 10.00 mw. H. 
Westerik De Ontmoeting 
10.00 drs. C. Hendriks. Voorber. 
H.A. 19.00 ds. C. Elsinga GrK 
10.00 da. M. de Vries PK 10.00 
ds. K. Sluiter Noach 10.00 ds. 
M. Montagne Eugeria 10.30 da. 
J. Vedders ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. J. 

Adriaanse 19.00 ds. E. Prins
Belt-Schutsloot 11.00 ds. W. 
Menkveld. H.A. 19.00 sing-in
Bergentheim WK 10.00 ds. H. 
Linde 19.00 ds. A. v/d Spek
Blokzijl/Scheerwolde 
Wielewaal 10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
19.00 ds. G. Veening. Vespers 
Dijkhuis 10.00 ds. A. van 
Houwelingen
Bruchterveld 10.00 da. R. van 
Doorn
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld 
19.00 ds. J. Oosterwijk
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 ds. W. Kaljouw. Jeugdd.
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. 
Schipper 19.00 ds. T. Keuning 
Oudleusen 10.00 ds. T. Keuning
Dedemsvaart Antenne 9.30 
ds. K. Versteeg 19.00 ds. K. van 
Staveren De Fontein 19.00 da. 
H. Paas VDK 9.30 ds. K. van 
Staveren
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. P. ten Kleij
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld DK 10.00 ds. H. 
Klaassen GK 19.00 ds. G. de 
Goeijen
Diepenheim 10.00 mw. G. 
Braam
Enschede OK 10.00 ds. A. 
Reitsma Lonneker 10.00 ds. 
W. Jansen Usselo 10.00 da. 
M. Schepers BK 10.00 prop. Y 
Breemes ZP 18.00 ds. J. Bekhof 
HZ 10.00 past. A. Kemper
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 Matthijn Buwalda
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma 19.00 n.b. GrK 9.30 ds. J. 
Olie 15.30 ds. W. Hulsman. Sing-
in HC 9.30 ds. J. Hoekman 19.00 
ds. J. Olie
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Gramsbergen BHK 10.00 da. 
J. Lambers VWK 10.30 ds. H. 
Boersma
Hardenberg Baalder 10.00 
ds. W. v/d Wel HK 10.00 ds. H. 
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. Y. 
van Benthem Radewijk 10.00 
ds. J. Dijkstra HöK 10.00 ds. 
A. de Lange Witte Kerk 10.00 
dhr. J. Eertink Oostloorn 10.30 
ds. G. Holverda SK 19.00 ds. P. 
Noordmans
Holten Kandelaar 9.30 ds. 
J. Antonides 19.00 ds. M. van 
Sandijk. Top 2000-dienst
Kampen OH 9.30 ds. M. 

Eigenhuis BWK 17.00 ds. B. 
Gijsbertsen
Kuinre 10.00 ds. B. Haanstra
Lemelerveld BK 10.00 mw. K. 
Zwerver
Lutten LK 9.30 ds. H. Paas. 
H.A.
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 en 
19.15 ds. L. Hoekstra OK 10.00 
ds. M. van Blanken
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d 
Weg HC 9.30 ds. W. Kaljouw 
18.30 ds. J. Adriaanse
Oldemarkt HG 19.00 ds. E. 
Jans GK 9.30 ds. H. Procee
Ommen HK 10.00 ds J. de 
Haan GK 9.30 ds. A. Bierma 
19.00 ds. K. Hazeleger
Ossenzijl RH 10.00 ds. E. Jans
Paasloo HG 9.30 mw. H. 
Kramer
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S. 
Ris 19.00 ds. A. Oosterwijk
Rouveen 11.00 ds. E. Overeem
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d 
Griend
Schuinesloot 9.30 ds. 
Oosterwijk. H.A.
Sint Jansklooster JK 10.00 
ds. H. de Haan 14.30 ds. G. van 
Zanden
Staphorst 9.00 ds. E. Overeem
Steenwijk GrK 9.30 dhr. J. 
Koornstra OV 9.30 ds. A. van ’t 
Zand EV 10.45 ds. A. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 MK 
10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. 
Wegerif 11.15 Time-out
Vroomshoop Het Anker 
9.30 ds. F. Schipper 19.00 ds. J. 
Droogendijk
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. P. Dekker
Wierden DK 9.00 ds. D. v/d 
Streek 10.45 ds. T. Smink 17.00 
ds. H. Donken GK 9.30 da. M. de 
Vries Hoge Hexel 9.30 ds. H. 
Donken 15.00 ds. D. v/d Streek
Wijhe NK 10.00 ds. S. Sijtsema
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok 
14.30 ds. Scholing
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. J. Kommers
Witharen 10.00 ds. M. Develing
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. P. Eigenhuis
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek 19.00 ds. G. Doorn

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 mailen 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 € 64,00; per jaar met een factuur € 70,00; 
per half jaar met een automatische incasso 
€ 35,00; 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 afl oop 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

Op 12 december 2018 heeft de 
classicale vergadering van Over-
ijssel-Flevoland ds. Henk Spit 
verkozen tot voorzitter van het 
college voor visitatie. Spit is sinds 
2006 verbonden aan de Protes-
tantse Gemeente Diepenveen, zijn 
derde gemeente. In 1993 werd 
hij bevestigd tot predikant van de 
Gereformeerde Kerk van IJlst. Van 
1999-2006 diende hij de Samen op 
Weg-gemeente Biddinghuizen. De 
nieuwe functie van ds. Spit omvat 
25% van de werktijd, voor de ove-
rige 75% blijft hij verbonden aan 
de gemeente in Diepenveen.

Wat doet het college 
voor visitatie?
Het college bemiddelt in geval van 
moeilijkheden, in het bijzonder in 
en tussen ambtelijke vergaderin-
gen. De bemiddeling bestaat vaak 
uit: overleggen, gevraagd en onge-
vraagd adviseren en het aanbe-
velen van mediation. Het college 
bevordert onderlinge ontmoeting 
tussen gemeenten. De voorzit-
ter is ook adviseur van het breed 
moderamen van de classis en 
werkt nauw samen met de classis-
predikant. In Overijssel-Flevoland 
is dat ds. Klaas van der Kamp.

Een Byzantijnskoor in Nederland? 
Jazeker! En wel in Drenthe. Het 
Byzantijnskoor Drenthe stelt zich 
graag voor en doet dat door het 
organiseren van een workshop 
Russische koorzang. Alle zangers 
in Drenthe en omstreken zijn 
daarvoor van harte uitgenodigd. 
Tijdens deze openbare en gratis 
workshop kunnen koorzangers 
en belangstellenden kennisma-
ken met de specifi eke klankkleur 
van deze muziek. Ook mogen zij 
meezingen met een nieuw in te 
studeren lied. De leiding van de 
workshop is in handen van diri-
gente Julia Zaytseva. Prettige bij-

komstigheid: voor koffi e en soep 
wordt gezorgd. Het Byzantijns-
koor Drenthe bestaat uit man-
nelijke zangers uit geheel Drenthe 
en omgeving en heeft zich sinds 
2003 gespecialiseerd in het vier-
stemmig en a capella zingen van 
Orthodoxe kerkmuziek, Slavische 
en Kozakkenliederen. Het koor 
werkt regelmatig mee aan (eigen) 
concerten en kerkdiensten en 
staat sinds 2014 onder leiding van 
dirigente Julia Zaytseva.

Zaterdag 26 januari, 10.00 - 14.00 uur, Beilen, RK kerk 
Willibrordus, Hekstraat 40, www.byzantijnskoor-dren-
the.nl, secretariaat@byzantijnskoor-drenthe.nl

Ds. Henk Spit voorzitter visitatie 
Overijssel-Flevoland

Workshop Russische koorzang

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE 
JEUGDBIJEENKOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDER CONCERT?



zondag 13 januari 2019 9

Agenda

Zaterdag 12 januari
Nieuwjaarsconcert excellent-
Royal Music met Arjan Breuk-
hoven & Anna Majchrzak orgel/
piano/zang, 15.00 uur, Lemeler-
veld, WHZ-hal, Grensweg 17, 
www.huetink-royalmusic.nl

Zondag 20 januari
Klassiek en eigentijds: James 
Oesi Group, Zalencentrum De 
Hoofdhof te Zwolle-Berkum, 
15.00 uur, € 10 (tot 16 jaar € 5)

Zondag 10 februari
Vocaal ensemble The Gents 
zorgt voor een buitengewone 
belevenis, Zalencentrum De 
Hoofdhof te Zwolle-Berkum, 
15.00 uur, € 10 (tot 16 jaar € 5)

Zaterdag 16 februari
Concert Isabelle Doodhagen 
(viool) en Carl Visser (orgel), 
Hasselt, Ichthuskerk, Kastanjel-
aan 3

Zondag 10 maart
Fluitiste Marjolein de Wit wordt 
tijdens dit concert gefl ankeerd 
door Jan Lenselink, piano; Mark 
Wester, percussie en Sylvia 
Maessen, contrabas, zalencen-
trum De Hoofdhof te Zwolle-
Berkum, 15.00 uur, € 10 (tot 16 
jaar € 5)

Maandag 14 januari
Thema-avond over werk, 20.00 – 
21.00 uur, Rolde, De Boerhoorn, 
Zuides 6A

Donderdag 17 januari
Onze Vader in beeld en muziek, 
13.30 – 15.30 uur, Zwolle, wijk-
centrum SIO/Adventskerk, € 2 
p.p., info: Nelleke Eygenraam, 
038-4525223, dominel@hetnet.nl

Donderdag 17 januari
Nieuwjaarsontmoeting PKN, 
17.00 - 19.00 uur, Utrecht, dien-
stenorganisatie PKN, Joseph 
Haydnlaan 2a

Donderdag 17 januari
Vakantie en religieuze kunst, 
20.00 uur, Vries, Dorpskerk, 
Oude Rijksweg 2 

Zaterdag 19 januari
Gave festival, 14.00 – 21.30 uur, 
Ede, De Schuilplaats, Otterlose-
weg 18, inclusief maaltijd gratis 
toegang, aanmelden via https://
activiteiten.gave.nl/jongeren/gave-
festival 

Maandag 21 januari
Literatuurkring, 20.00 uur, Hen-
gelo, Waterstaatskerk, Delde-
nerstraat 18, info: hkoetsveld@
pkn-hengelo.nl; tel. 074-278320

Dinsdag 22 januari 
Kookworkshop Bijbels Culinair, 
17.45 uur, Raalte, Landstede, 
Zwolsestraat 63A, vrijdag 25 
januari, 17.45 uur, Wijhe, ’t Lang-
huus, Langstraat 29, € 15, opgave: 
Hettie Nijhuis, activiteiten@
pknraalte.nl

Muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Een diaconie die 
wacht op fi nanciële hulpaanvragen 
van particulieren, kan lang wach-
ten. Mensen die leven in armoe-
de, kloppen meestal niet zelf aan. 

Schaamte
Er is schaamte en een diaconie 
is voor velen buiten de kerk een 
totaal onbekend fenomeen. Daar-
naast kwam er vroeger meer info 
binnen via de predikanten en ker-
kelijk werkers. Nu de betaalde 
krachten veel minder huisbezoek 
doen en er wijken zijn samenge-
voegd, droogt dit informatieka-
naal langzaam op.

Oren en ogen
Binnen een gemeente zijn wel 
veel vrijwilligers die als oren en 
ogen van de diaconie kunnen die-
nen. Denk bijvoorbeeld, naast de 
diakenen, aan ouderlingen, vrijwil-
ligers van een maaltijdproject of 
helpers bij de jaarlijkse rommel-
markt. Omdat ook veel kinderen 
en jongeren te maken hebben 
met armoede is het wijs de vrij-
willigers van de kinderneven-
dienst en jeugdkerk er ook bij te 
betrekken. Deze mensen zijn niet 
gewend om signalen van armoede 
op te vangen. Waar zouden deze 
vrijwilligers op kunnen letten?

Koud in huis?
Vrijwilligers die bij mensen thuis 
komen, kunnen signalen opvan-
gen als ze goed om zich heen 
kijken en ‘tussen de regels door 
kunnen luisteren’. Kijk naar de 
staat van meubels of de kleding. 
Dat kan een indruk geven van 
het geld dat mensen te besteden 
hebben. Geen krant meer of een 
koud huis kunnen ook een indi-
catie zijn. In een gesprek kom je 
erachter hoe mensen hun (vrije) 
tijd doorbrengen. Gaan ze op 
bezoek, gaan ze met vakantie, 

gaan ze met de auto of de bus? 
Vieren ze hun verjaardag? Heb-
ben ze een partner verloren? Zijn 
ze hun werk kwijt? En daarmee 
hun sociale contacten? Ineens kan 
er bij de vrijwilligers een belletje 
gaan rinkelen. Soms lukt het om 
gebrek aan geld open ter sprake 
te brengen. In ieder geval kunnen 
de vrijwilligers hun signalen door-
geven als ze menen armoede op 
het spoor te zijn.

Sleutelfi guren
Er zijn meer organisaties actief 
bezig om armoede te bestrijden. 
Denk aan diaconieën van andere 
kerken, voedsel- en kledingban-
ken, een inloophuis en de kring-
loopwinkel. Goed contact met 
deze organisaties voorkomt dat 
er dubbel werk gedaan wordt. 
Kijk wat er al gebeurt en stem 
goed op elkaar af! 

Binnen en buiten de plaatselijke 
kerk zijn er ook mensen die 
zicht hebben op armoede in de 
regio, of ze dat nu vanuit hun 

betaalde of onbetaalde werk 
doen. Zij hebben vaak ook recht-
streeks contact met arme men-
sen. Deze zogenaamde sleutelfi -
guren zijn bijvoorbeeld een arts, 
medewerkers bij 
de sociale dienst 
of ouderenbond, 
wijkverpleegkun-
digen, leerkrach-
ten, wijkagenten 
of medewerkers 
van vluchtelingenwerk. Uiteraard 
kunnen zij geen namen noemen, 
mensen hebben recht op privacy. 
Maar vragen stellen kan nuttige 
informatie opleveren. Waar aan 
sleutelfi guren bijvoorbeeld: waar 
ziet u mensen die in armoede 
leven? Zij kunnen ook mensen 
in armoede doorverwijzen naar 
de diaconie.

Vindbaarheid
A ls een diaconie er wil zijn voor 
armen, moet ze wel makke-
lijk vindbaar en aanspreekbaar 
zijn. En daar ontbreekt het nog 

wel eens aan. 
Komt de dia-
conie op plek-
ken waar arme 
mensen komen? 
Een diaken die 
meewerkt bij de 

voedselbank kan een schat aan 
informatie inbrengen. Contro-
leer eens hoe de diaconie zich 
presenteert op internet. Vaak 
staat op een website van de 
kerk formele informatie over de 
diaconie, met beleidsplan en al, 
maar geen gezicht, telefoonnum-
mer of uitleg over wat een dia-
conie doet. (Bron: Diakonia)

Hoe kom je armoede op het spoor?
Mensen die gebrek hebben 
aan geld, lopen daar meestal 
niet mee te koop. En op het 
eerste oog is er niets van te 
merken. Hoe kom je als kerk 
zulke mensen op het spoor? 

Er is schaamte onder mensen die in armoede leven. En een diaconie is voor velen buiten de kerk een totaal onbekend fenomeen.

DOOR 

JAAP VAN DE VENIS, 

ZWOLLE

komstigheid: voor koffi e en soep 
wordt gezorgd. Het Byzantijns-
koor Drenthe bestaat uit man-
nelijke zangers uit geheel Drenthe 
en omgeving en heeft zich sinds 
2003 gespecialiseerd in het vier-
stemmig en a capella zingen van 
Orthodoxe kerkmuziek, Slavische 
en Kozakkenliederen. Het koor 
werkt regelmatig mee aan (eigen) 
concerten en kerkdiensten en 
staat sinds 2014 onder leiding van 
dirigente Julia Zaytseva.

Zaterdag 26 januari, 10.00 - 14.00 uur, Beilen, RK kerk 
Willibrordus, Hekstraat 40, www.byzantijnskoor-dren-
the.nl, secretariaat@byzantijnskoor-drenthe.nl

Het gaat om drie verhalen uit de 
boeken: ‘de Koran, uitleg voor kin-
deren’ van imam Abdulwahid van 
Bommel en de ‘Groeibijbel’ van 
Piet van Midden, PKN emeritus 
predikant en docent Hebreeuws 
aan de Universiteit van Tilburg.  

Opvoedkundig
Tijdens de cursus worden de 
volgende verhalen naast elkaar 
gelegd:

-  Kabiel en Habiel oftewel Kaïn en 
Abel - Mohammed en Isa ofte-
wel de Profeet en de Redder

-  Rizq en Isr f oftewel de ethiek 
van zorg en verspilling.

Deze verhalen worden bespro-
ken volgens enkele opvoedkun-
dige principes (onder andere 
over het fi losoferen met kinde-
ren). Geprobeerd zal worden 
de verhalen vanuit verschillende 

invalshoeken te begrijpen. Dat 
is interessant voor kinderen en 
hun ouders, zowel moslim als 
christelijk. 

TVG
Chris Dees, TVG-docent 
wereldgodsdiensten in Assen en 
Kampen, zal deze cursus verzor-
gen binnen het kader van een 
lessenserie over Bijbel en Koran. 
Gasten zijn van harte welkom. 
Tevens is dit een mooie gelegen-
heid om kennis te maken met 
de cursus Theologische vorming 
en verdieping in Assen. Wisse-

lend vinden de lessen plaats in 
de moskee El Moslimien aan de 
Mr. Groen van Pinstererlaan 46 
en in het wijkcentrum Peelo het  
Markehuus, standplaats van de 
cursus TVG Assen. Ook kan er 
een rondleiding georganiseerd 
worden in de moskee.

Geloofsopvoeding

Vergelijking kinderkoran 
en puberbijbel

In het kader van de cursus � eologische vorming en verdieping in Assen 
zullen in februari en maart drie morgens besteed worden aan het verge-
lijken van enkele verhalen uit de Koran en de Bijbel. 

Info en aanmelden: 
Chris Dees, tel. (0522) 256 016 of 
mail chrf.dees@yahoo.com 
Data: di 5 en 12 februari, di 5 maart.
Tijd: van 9 uur -10.30 uur,
aansluitend koffi e/thee/ nagesprek
Kosten: plusminus € 5 tot € 7. 
Boeken aanschaffen, is niet noodzakelijk.

ALS EEN DIACONIE ER WIL ZIJN VOOR 
ARMEN, MOET ZE WEL MAKKELIJK 

VINDBAAR EN AANSPREEKBAAR ZIJN. 
EN DAAR ONTBREEKT HET NOG WEL 

EENS AAN.

BIJZONDER CONCERT?
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In de vorige afl eve-
ring van dit artikel lazen we dat 
de classis Deventer in 1601 een 
aantal artikelen opstelde over 
hoe er met twijfelende pastoors 
moest worden omgegaan. Eén 
bepaling ging over het zingen 
in de kerk: ‘Voer die predicatie 
ende daernae sul-
len sij ietwes in 
Duytschs sing-
hen, als het Vader 
Onse, ’t Gelove, 
Tien Geboden ende den Lof-
zanck van den Heylighen Geest, 
ende wat men doer behulp van 
anderen uth den psalmboecke 
singhen mochte.’

Catechismusliederen
Van der Knijff* maakt enkele 
opmerkingen bij die bepaling. Dat 
er ‘ietwes in Duytschs’ gezongen 
moest worden, veronderstelt 
mogelijk een situatie waarbij er 
grotendeels in het Latijn gezon-
gen werd. Vervolgens vindt Van 
der Knijff het opmerkelijk dat 
niet allereerst de psalmen van 
Datheen genoemd worden, maar 
drie gezangen bij de hoofdthema’s 

van de cate-
chismus: gebed, 
geloof en gebod. 
Het lijdt naar 
zijn mening geen 

twijfel dat hiermee het Gebed 
des Heren, de berijmde geloofs-
belijdenis en de berijmde Tien 
Geboden uit Datheens psalmboek 
zijn bedoeld. Van der Knijff: ‘Een 

van de manieren om de gemeente 
vertrouwd te maken met de 
kernstukken van het geloof in de 
eigen taal is om hun die als gezang 
op de lippen te leggen. Ook van-
uit andere plaatsen weten we 
dat – bijvoorbeeld in de middag-
dienst, als er uit de Heidelbergse 
Catechismus wordt gepreekt 
– juist deze gezangen standaard 
gezongen worden. De catechis-
musliederen zijn ook eenvoudiger 
aan te leren dan de psalmen, is de 
gedachte.’ 

Luthers pinksterlied
Het meest opmerkelijke in de 
handreiking voor de pastoors 
vindt Van der Knijff dat in één 
adem met de drie bekende lofzan-
gen uit Datheens kerkboek ook 
de ‘Lofzanck van den Heylighen 
Geest’ wordt genoemd. Dat lied 
is niet te vinden in de gebruike-
lijke edities van Datheens psal-
men. Het is de vraag welk gezang 
hiermee bedoeld kan zijn en hoe 

de twijfelende pastoors daarover 
beschikt kunnen hebben. Van der 
Knijff acht het aannemelijk dat de 
classis Deventer in 1601 op ‘Nun 
bitten wir den Heiligen Geist’ 
doelt, waarvoor hij verschil-
lende aanwijzingen opsomt. Het 
oorspronkelijke lied van Luther 
(aangeduid als ‘Der Lobgesangk’), 
waarbij de reformator overigens 
teruggreep op een middeleeuwse 
leis, verscheen voor het eerst in 
het Geystliche gesangk Buchleyn, 
dat Johann Walter in 1524 in Wit-
tenberg uitgaf.

Bekend gezang
De conclusie van Van der Knijff, 
die ook nog uitvoerig op het litur-
gische gebruik van het lied ingaat, 
luidt: ‘Na ar alle waarschijnlijkheid 
is het lutherse pinksterlied ‘Nun 
bitten wir’ rond 1600 een bekend 
gezang geweest onder gerefor-
meerden, iets wat we tot nog toe 
uit andere bronnen niet wisten. 
Het gezang blijkt te behoren tot 
het kernrepertoire van lutherlie-
deren die in die periode in allerlei 
collecties onder gereformeerden 
bekend zijn.’

Het is wel duidelijk: Van der Knijff 
heeft de kennis van de geschiede-
nis van het kerklied in Overijssel 
verrijkt!

Meer lezen? 
Jaco van der Knijff*, Heilige gezan-
gen. Herkomst, ontwikkeling en 
receptie van de lofzangen in het 
psalmboek van Dathenus en de 
‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberij-
ming van 1773 (Apeldoorn 2018).

Gemeenteleden, predikanten, 
kerkelijk werkers en andere geïn-
teresseerden uit Drenthe, Gro-
ningen en Friesland zijn van harte 
welkom in De Bron in Assen, 
Einthovenstraat 28. Vragen die 
deze avond aan de orde komen, 
zijn onder meer: hoe kan een kerk 
van betekenis zijn in een samenle-
ving waarin kerkgang en geloven 
niet vanzelfsprekend zijn? Hoe 
blijft de kerk relevant, ook door 
middel van kleine initiatieven? 

Jan Hommes – 
classispredikant: strategie
Tijdens het event staat de lokale 
situatie in dorp of wijk centraal. 
Classispredikant ds. Jan Hommes 
trapt af en vertelt over welke keu-
zes kerken kunnen maken in hun 
missionair-diaconale strategie. Ver-
volgens de praktijk: drie gemeenten 

uit de regio - Assen, Rolde en Gie-
terveen - in de spotlights. 

Bert Altena – Assen: 
present zijn
Volgens Bert Altena, missionair 
predikant Assen, is het belangrijk 
dat de kerk op diverse manieren 
aanwezig is in de stad. In 2015 bij-
voorbeeld had Assen een primeur 
met de eerste kerkelijke pop up 
store in Nederland. Ook vertelt 
hij over ‘Zin-in-Zondag’ voor men-
sen die wel zoeken naar zingeving, 
inspiratie en bezieling, maar dat niet 
vinden in traditionele kerkdiensten.

Jan Bos – Rolde: dienen
Jan Bos, predikant in Rolde, zegt 
dat zijn kerk een dienende rol 
speelt door het aanspreken van 
diepere lagen in het leven van 
mensen. Concreet: lichtjesavond 

rond Allerzielen, excursie met 
ouderen, meedoen aan sociale 
lokale initiatieven en openbare 
interviewserie in het dorpshuis 
onder de titel 'Zin in Werk'.

Jan van der Heide, 
Gieterveen: evangeliseren 
Van der Heide, kerkenraadslid 
in Gieterveen, vertelt over het 
beleidsplan van zijn gemeente. 
Gemeente Groei Groepen en bij-
belochtenden blijken laagdrempe-
lige bijeenkomsten die ook door 
niet-kerkelijken worden bezocht. 
Tijdens de Hemelvaartsmarkt is 
de kerk open. Bij alle activiteiten 
zoekt men het gesprek met de 
bezoekers. 

Programma
Vanaf 19.00 uur staan de deuren 
open, het programma duurt tot 
22.00 uur, met hapje en drankje 
na afl oop. Aanmelden kan tot 
uiterlijk zondag 14 januari bij Bur-
ret Olde: b.olde@protestantse-
kerk.nl Meer informatie: tel. 030 
- 880 18 80. Toegang is gratis

In de geschiedenis van het kerklied is Overijssel een bijzondere provin-
cie. Zingen uit ‘Datheen’ was de formele lijn voor de erediensten in de 
Gereformeerde Kerk, maar in de praktijk was dat nog wel eens anders.

VAN DER KNIJFF HEEFT DE KENNIS 
VAN DE GESCHIEDENIS VAN HET 

KERKLIED IN OVERIJSSEL VERRIJKT

Alleen Datheen…?
Gezangen voor Kerst, Pasen en Pinksteren in Overijssel (III)

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Het Onze Vader in 
beeld en muziek
Ooit reikte Jezus zijn leerlingen 
het gebed aan waarmee ze te allen 
tijde God konden aanroepen, ook 
als zij zelf geen woorden zouden 
hebben. Het is het bekendste 
gebed in de christelijke wereld 
geworden. Talloze mensen ken-
nen het. Vaak hebben ze het Onze 
Vader als kind nog geleerd maar 
er verder nooit iets mee gedaan 
totdat ze uitgenodigd worden om 
het hardop mee te bidden, zoals 
wanneer ze bij het graf van een 
dierbare staan. Er is in kerken en 
kranten en andere media de afge-
lopen tijd veel aandacht geweest 
voor het Onze Vader. Aan de vele 
woorden die er al aan gewijd zijn, 
willen Peter den Hengst en Kees 
Meijer beelden en muziek toevoe-
gen. Iedereen is welkom om op 
donderdagmiddag 17 januari in de 
Adventskerk in Zwolle met ande-
re ogen te kijken naar beelden 
die Peter heeft gevonden bij de 
beden van het Onze Vader en met 
nieuwe oren te luisteren naar de 
muziek die Kees heeft verzameld.

Donderdag 17 januari, 13.30 – 15.30 uur, Zwolle, 
wijkcentrum SIO/Adventskerk, € 2 p.p., info: Nelleke 
Eygenraam, 038-4525223, dominel@hetnet.nl

� eatervoorstelling 
‘In de voetsporen 
van Ruth’
Op 21 februari is De Basiliek het 
decor van een unieke voorstel-
ling: ‘In de voetsporen van Ruth’. 
De muzikale theatervoorstelling 
van EO-platform ‘Eva’ vertelt het 
verhaal van de vrouw die alles 
achterliet en haar schoonmoeder 
volgde naar een onbekend land. 
Het eeuwenoude Bijbelverhaal 
wordt tot leven gebracht door 
middel van livemuziek, videobeel-
den en acteerwerk.

Donderdag 21 februari, 19.30 uur, Veenendaal, De Basiliek, 
Wiltonstraat 56, € 22,50 (excl. reserveringskosten), via 
eva.eo.nl/ruth, ook familietickets verkrijgbaar

AVG:
Hoe gaat het 
Gezamenlijk 
Zondagsblad
om met persoons
gegevens?
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene 
verordening gegevensbescher-
ming (AVG) van toepassing. Het 
Gezamenlijk Zondagsblad (GZ) 
respecteert de privacy van haar 
lezers en behandelt persoon-
lijke gegevens vertrouwelijk. Wel 
publiceert het GZ in de redacti-
onele tekst algemene persoons-
gegevens en is van mening dat er 
een gerechtvaardigd belang is om 
dat te doen. Het GZ publiceert 
ook bijzondere persoonsgege-
vens. Deze mogen alleen gepu-
bliceerd worden gebaseerd op 
de grondslag ‘toestemming’. Bij 
publicatie hiervan controleert de 
correspondent of er inderdaad 
toestemming verleend is. Meer 
weten over hoe het GZ omgaat 
met privacy? Kijk dan op http://
gz.welkomindekerk.nl/privacy-
statement.

Drenthe, Groningen en Friesland denken na over:

Kerk-zijn in je eigen omgeving
Kerken kunnen de neiging hebben erg veel bezig te zijn met interne 
strubbelingen. Dat is jammer. Hoe houd je als kerk de blik naar bui-
ten? Hierover wordt uitgebreid gesproken tijdens het Missionair Event 
in Assen. Dit wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk en vindt 
plaats op donderdag 24 januari, 19.30 uur.

Luthers pink-
sterlied ‘Nun 
bitten wir den 
heyligen Geist’ is 
naar alle waar-
schijnlijkheid 
rond 1600 een 
bekend gezang 
geweest onder 
gereformeerden.

 Baruch Korman 
preekt over 
vijgenboom
De bekende Israëlische spreker 
Baruch Korman zal een studie-
bijeenkomst leiden in Zwolle. 
Zijn lezing zal gaan over het 
thema: ‘Let op de Vijgenboom’. 
Baruch Korman is als spreker 
verbonden aan het Zera Avraham 
Instituut in Israël. Ook kunnen 
mensen hem wekelijks zien op de 
Israëlische televisie, waar hij een 
tv-programma heeft: Pdut L’amo. 
Dat betekent: Verlossing voor 
zijn volk. In het programma geeft 
Baruch Korman uitleg over de 
Bijbel. Geïnteresseerden kunnen 
gratis naar binnen, koffi e en thee 
kosten € 1.

Donderdag 17 januari, 19.30 uur, Zwolle, De Samenhof, 
Burgemeester Drijbersingel 15
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Zondag 13 jan. 10.00 ds J. 
Vonk, De wielewaal Scheerwolde. 
Organist: Jaco Floor. Collecte: 1e 
diaconie, 2e eigen kerk, 3e ver-
warming kerkgebouwen.
Komende zondag. Komen we 
samen in de wielewaal en hoopt 
voor te gaan onze eigen predikant 
dominee Jelle Vonk. Organist is 
dan weer Jaco Floor. En ook is er 
weer koffi edrinken! Hartelijk wel-
kom! Kom maar gewoon!
Pastoraat. Mw Janny Doeven 
Boffersweidje 22 Blokzijl is, nadat 
ze afgelopen donderdag 3 jan. 
weer thuisgekomen was uit het 
ziekenhuis, zaterdags de 5e jan. 
weer opgenomen met opnieuw 
dezelfde klachten. Nog steeds 
reden tot zorg! Bij het noemen 
van deze naam denken we ook 
aan hen, die wachten op uitslagen 
van onderzoeken en daardoor in 
spanning verkeren. En ook aan 
hen, die te maken hebben met 
verdriet. Laten we elkaar geden-
ken ook in onze gebeden! Henk.

Verberg mij nu onder uw vleugels 
Heer.
Houd mij vast in uw sterke hand.
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de 
storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Lied 940.

Agenda.
Zondag 13 jan. 10.00 dienst in de 
wielewaal Scheerwolde
Zondag 20 jan. 10.00 dienst in de 
grote kerk.

Lekker bakkie koffi e.
Na afl oop van de eredienst kun-
nen we elkaar, onder het genot 
van een kopje koffi e of thee, ont-
moeten. Velen van ons ervaren 
dit als een waardevolle aanvulling. 
Om ook in de toekomst dit te 
kunnen blijven doen is uw fi nan-
ciële bijdrage aan de ‘koffi epot’ 
zeer welkom. Namens het Col-
lege van kerkrentmeesters, bij 
voorbaat dank!
Facebook.
Wordt vriend op facebook van de 
kerk Blokzijl- Scheerwolde en we 
delen met u en jou de bijzondere 
activiteiten, die er zijn in en om 
de kerk!
KinderKerk Blokzijl Scheer-
wolde.
KinderKerk is er voor groep 1-3 
tijdens de dienst in de Waaier 
vanaf 10 uur. KinderKerk voor 
groep 4-8 is er tijdens de dienst 
in de consistorie van de Grote 
Kerk, de kinderen gaan na de 
eerste schriftlezing naar de Kin-
derKerk en komen na de collecte 
weer terug in de dienst. De Kin-
derKerk heeft een eigen collecte. 
Tijdens de diensten in Scheerwol-
de, speciale diensten of projecten 
worden de kinderen van groep 
1-3 ook in de kerk verwacht. Dit 
is tijdens Advent en de Veertig-
dagentijd 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, 13 januari gaat onze 
eigen predikant Astrid van Waard 
- Pieterse voor. De heer A. Nij-
meijer zal ons begeleiden op het 
orgel en mevrouw P. van Wierin-
gen is de dienstdoende ouderling. 
De uitgangscollecte is bestemd 
voor de verwarming. Tijdens de 
dienst zal er oppas aanwezig zijn 
voor de kleintjes. Kerkvervoer: 
Hans Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten.
Zondag 6 januari: Kerk € 45,05 
en Diaconie € 50,90. De uitgangs-
collecte bedroeg € 47,65 en was 
bestemd voor het Liliane Fonds. 
De bloemengroet ging naar 
mevrouw M. Schra. 
Kerkdienst 13 januari.
Deze tweede zondag van het 
nieuwe jaar lezen we uit Genesis. 
Aartsmoeder Sara staat centraal, 
omdat ds. Astrid van Waard van-
daag Sara ziet. Na de dienst bent 
u van harte uitgenodigd om een 
kopje koffi e te drinken en haar 
verjaardag mee te vieren. 
Moderamen.
Maandag 14 januari komt het 
moderamen bij elkaar in het Pro-
testants Centrum, 20.00 uur. 
Catechisatie.
Dinsdag 15 januari is er weer 
catechisatie. We komen bij elkaar 
bij Bas en Brenda Winter. Met 
wie zijn de profeten tegenwoor-
dig te vergelijken? We beginnen 
om 19.30 uur.
Bijbelgespreksgroep.
Donderdag 17 januari is er weer 
bijbelgespreksgroep in het Protes-
tants Centrum, van 14.00 -16.00 
uur. We gaan weer verder met de 
Bijbelgedeelten over Judas. Een 
ieder van harte welkom. 
Amnesty International.
Op donderdagavond 17 januari 
zetten we ons weer in voor de 
rechten van de mens d.m.v. het 
samen schrijven van brieven voor 
acties van Amnesty Internatio-
nal. We beginnen om 20.00 uur 
in het Protestants Centrum aan 
de Beulakerweg. Van harte wel-
kom! De eerste brief is bestemd 
voor de Venezolaanse autoritei-
ten om hen op te roepen Geral-
dine Chacón onmiddellijk vrij te 
laten. Geraldine zette zich in om 
jongeren in arme wijken betere 
kansen te geven. Ze is opgepakt 
omdat ze de jongeren hierbij 

op hun rechten wees. Ze is nu 
voorwaardelijk vrij, maar kan elk 
moment weer worden opgepakt. 
De tweede brief is gericht aan 
de president van Zuid-Afrika om 
Nonhle Mbuthuma te bescher-
men en onderzoek te doen naar 
de bedreigingen aan haar adres. 
Nonhle wordt bedreigd omdat 
ze zich al jaren verzet tegen mijn-
bouw die de leefomgeving van 
honderden families bedreigt. De 
derde brief schrijven we aan de 
minister van justitie van Burundi. 
We roepen haar op Germain 
Rukuki onmiddellijk vrij te laten. 
Mensenrechtenverdediger Ger-
main werd in april dit jaar ver-
oordeeld tot 32 jaar celstraf 
omdat hij streed tegen marteling 
in Burundi. Petra van Wieringen, 
0521 851414.
Stamppotten buffet!
Om het jaar 2019 goed en gezellig 
te beginnen organiseert de activi-
teitencommissie ook dit jaar weer 
een stampottenavond. We hopen 
op een grote opkomst zodat we 
met elkaar kunnen proosten op 
het nieuwe jaar. Wanneer: Zater-
dag 26 januari. Aanvang: 17.00 uur 
in het Protestants Centrum.
Bedoeling: Een gezellig samenzijn 
met een lekker stamppotten buf-
fet, aansluitend een bingo met 
leuke prijzen Kosten: Stamppot-
ten buffet 12.50,- p.p; kinderen 
t/m 12 6,50 p.p; Inclusief koffi e 
na, exclusief drankjes. Bingo 1 
euro per ronde. Opgave: Minnie 
Miggels ( tel 361893) uiterlijk 21 
januari. De activiteitencommissie.
Vanuit de kerk.
Vandaag hebben wij van onze 
kosters afscheid genomen. In de 
zomer hadden ze, de heer Thijs 
Miggels en mevrouw Lida Schaap, 
al te kennen gegeven dat ze met 
ingang van 1 januari 2019 met hun 
taak wilden stoppen. De heer 
Thijs Miggels heeft deze taak al 
heel lang vervuld en sinds zo’n zes 
jaar werd deze taak als duobaan 
mede door mevrouw Lida Schaap 
ingevuld. Koster zijn is het bege-
leiden van de zondagse kerkdien-
sten door de klok te luiden, kerk 
te openen, kaars laten branden, 
het welkom heten van de kerk-
gangers en nog zoveel andere 
bezigheden die het kosterschap 
met zich mee brengt. Al die jaren 
is dat zeer goed en naar volle 
tevredenheid gedaan. De voor-
zitter van het kerkenraad dhr. 
Jan Bouwmeester heeft ze aan 
het eind van de dienst in mooie 
bewoording bedankt voor hun 
inzet. Na het overhandigen van 
een mooi boeket van de PVD en 
een cadeaubon van de kerkrent-
meesters hebben we met hen in 
het Protestants Centrum geno-
ten van een fi jn en gezellig samen 
zijn. Heel veel dank Thijs en Lida 
namens ons allen.
Wel en wee.
Allereerst voor u allen veel heil 
en zegen in 2019. Het mooiste is 
als het jaar voor iedereen goed 
en gezond begint, maar dat is niet 
voor een ieder zo. Er zijn families 
die steeds nog wachten op de uit-
slag van onderzoeken, een opera-
tie of dat er ernstige zieken zijn. 
Ook zijn er families waar rouw is, 
omdat er geliefden zijn weggeval-
len. Het leven kan soms zwaar 
zijn maar we mogen leven in de 
verwachting en het vertrouwen 
dat het licht van de Heer er voor 
ons zal zijn, onze Leidsman en 
Vader. Het is ons toegezegd!
Gebed voor het nieuwe jaar 

(Manus van de Berg)
Mag de kracht van uw liefde ons 
zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren, uw liefde 
zal ons geen geweld aandoen.
Mag de kracht van uw liefde ons 
zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer een 
weg baant naar ons mensen.
Mag de kracht van uw liefde ons 
verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden
dan de afbrekende machten van 
oorlog, geweld en dood.
Mag de kracht van uw liefde ons 
zegenen en vertrouwen versterken,
dat liefde onze bestemming is.
En dat U in die liefde levend aanwe-
zig bent,
en uw aandacht richt zich op ons.
Amen

Een groet van Minie Kruider 

A.s. zondag gaat bij ons voor 
ds. Haanstra uit Steenwijk. Het is 
een gezamenlijke dienst die begint 
om 10.00 uur in Kuinre. Zelf hoop 
ik voor te gaan in de Talmahof in 
Emmeloord.
De bloemen gingen de afgelopen 
weken met een hartelijke groet 
van de gemeente en ter bemoedi-
ging naar mw. A. Woudsma, mw. 
S. van Vels en naar mw. W. Meijer-
de Ruiter.
Bijbelkring.
De eerstvolgende bijeenkomst 
van de Bijbelkring is op maandag 
14 januari om 13.30 uur in de pro-
testantse kerk Blankenham. Dit 
seizoen staan de woorden van het 
Onze Vader centraal. We kijken 
samen naar de betekenis van dit 
gebed, vroeger en nu. Van harte 
welkom!
Zieken.
In onze gebeden denken we aan de 
zieken, aan hen die in het zieken-
huis zijn en aan de zieken thuis en 
in een verpleeghuis. Ook bidden 
we voor hun familie en naasten.
Afgelopen zondag hoorden we 
over de drie wijzen die een ster 
volgden naar Bethlehem. De laat-
ste weken waren via internet 
allerlei nieuwe foto ś te zien van 
een nieuwe sterrengroep. Prach-
tige foto ś! Je kunt alleen maar 
verwondering voelen. In de liede-
renbundel ´Licht´ 100 liedjes voor 
iedereen, van Coot van Does-
burgh, vond ik een lied over de 
sterren: 
Als ik naar de sterren kijk 
(melodie: Vaste rost van mijn 
behoud)

1. Als ik naar de sterren kijk
voel ’k me als een kind zo rijk.
Groter dan ´k bevatten kan,
meer nog dan ik schatten kan,
ruimte, rust en eeuwigheid,
’k raak de daagse zorgen kwijt.

2. Heel die wijde hemelboog
tilt me moeiteloos omhoog.
Alle onrust wordt gedoofd,
stille vrede in mijn hoofd.
Sterren stralen overal
in het wonderlijk heelal.

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

Zondag 13 januari. Aanvang: 
9.30 uur. Voorganger: ds. E. van 
Veen. Organist: Jannes Lopers. 
Ophaaldienst: dhr. W.F. Heijman. 
Eindcollecte: Verwarming. Lezin-
gen: Jesaja 40:1-11 en Lucas 3:15-
16, 21-22. We lezen de tekst, 
zoals elk jaar, aan het begin van 
de tijd van de Epifanie (de ver-
schijning van Christus), die ons 
vertelt over de doop van Jezus. 
Het wonderlijke is natuurlijk de 
vraag: moest Jezus dan gedoopt 
worden als hij de zoon is van 
de Eeuwige? En wat betekent 
die doop dan? Kernachtig, zou 
je kunnen zeggen, wordt daarin 
duidelijk dat Jezus tot in uiterste 
consequentie het mensenbestaan 
heeft gedeeld, de vreugde, het 
verdriet … hij heeft het onder-
gaan en een weg er doorheen 
aangewezen, gebaand. We hopen 
op een goede dienst met elkaar 
en u of jullie op deze zondag te 
kunnen verwelkomen. 
Kerkbalans.
Volgende week gaat de actie 
Kerkbalans van start. Het thema 
is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. 
Alle leden krijgen een brief met 
het verzoek om een bijdrage. 
De kerk krijgt zoals u weet geen 
subsidies en is dus volledig afhan-
kelijk van de fi nanciële bijdragen 
van betrokken kerkleden, van 
mensen zoals u. Is de kerk voor 
u ook een plek van ontmoeting 
en inspiratie? Doe dan mee aan 
Kerkbalans en vul het toezeg-
gingsformulier ruimhartig in. 
U komt toch ook op zondag 
20 januari?
Ieder jaar op de derde zondag 
van januari sluiten een aantal 
kerken in Steenwijk hun deuren. 
Ook wij doen dat. Waarom zult 
u zich afvragen? Op die zondag 
willen we met alle christenen uit 
Steenwijk en omgeving samen 
zijn om uiting te geven aan onze 
verbondenheid met alle christe-
nen in de wereld. Van 20 t/m 27 
januari is dit jaar de Week van 
Gebed voor de eenheid van de 
christenen. Op zondag 20 januari 
verzorgt onze Raad van kerken 
een viering in de Grote Kerk van 
Steenwijk voor alle christenen van 
Steenwijk en omstreken. U wordt 
van harte uitgenodigd om hier 

 Giethoorn
Predikant Ds.A.C.J. van 
Waard-Pieterse, De Elzen 20, 
8355 CX Giethoorn, 0521-362555 
astridvanwaard@hotmail.com 
Scriba: 
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 78a, 
8355 AK Giethoorn, 0521-344266 
scribagiethoorn@gmail.com 
giethoorn.protestantsekerk.net 
Kerkrentmeesters bankrek.nr 
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 
361 2597 51
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naar toe te komen. Het thema 
van de viering is ‘Recht voor 
ogen’ en wordt ons aangereikt 
door de christenen in Indonesië. 
De viering begint om 10.00 uur, 
inloop is er vanaf half 10 met kof-
fi e, thee en limonade. De voorgan-
ger is ds. Eric van Veen. Er is op 
deze zondag geen dienst in onze 
eigen kerk!!
Bloemen.
Met een hartelijke groet en een 
bemoediging zijn de bloemen uit 
de afgelopen diensten gebracht 
mevr. J. de Vries-Grevelink, mevr. 
W. Verbeek-Wagter, mevr. H. 
Schipper-Luchtmeijer, dhr. P. Hart-
kamp en dhr. P. de Vries.
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 
predikant. Het leven van mensen 
is vaak een weg van op en neer. 
Zo ook in onze gemeente. Sommi-
ge mensen hebben veel zorg nodig. 
Er zijn ook mensen voor wie de 
toekomst onzeker is of die wach-
ten op spannende behandelingen 
of nadere onderzoeken. En dan 
zijn er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun 
werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterkte 
toegewenst! In het verpleeghuis 
Zonnekamp in Steenwijk verblijft 
dhr. P. de Vries en in de hospice in 
Steenwijk is opgenomen mevr. H. 
Schipper- Luchtmeijer.
Omzien naar elkaar.
Pastoraat in onze kerkgemeente 
is in de eerste plaats het omzien 
naar elkaar in het dagelijkse leven. 
Op basis van ons geloof zijn we 
met elkaar verbonden en geven 
we zorg aan wie dat nodig heeft. 
De pastorale zorg wordt door 
de gemeente in het bijzonder 
toevertrouwd aan de predikant 
en ouderlingen. Dit wordt trou-
wens wel moeilijker nu we nog 
maar twee ouderlingen hebben. 
Daarnaast zijn er de bezoekers 
die contacten met gemeenteleden 

onderhouden. Indien u behoefte 
hebt aan pastoraal contact of een 
gesprek, kunt u altijd direct con-
tact opnemen met de predikant of 
ouderling.
Overleden.
Op zondag 30 december is, op 
60-jarige leeftijd, Henk Engelen 
plotseling tijdens zijn vakantie in 
Oostenrijk overleden. Een hart-
stilstand zorgde voor een abrupt 
einde van zijn leven. Een grote 
schok voor zijn vrouw Simone en 
Jack, die op dat moment bij hem 
waren en voor hun dochter Alies 
en haar man Michiel en de klein-
kinderen Josephine en Lars, die 
thuis waren. We nemen afscheid 
van Henk in een samenkomst, 
waarin we het leven vieren, zoals 
Henk wilde, op woensdagmiddag 
9 januari om 13.30 uur in Fre-
deshiem. Van 12.30 uur tot 13.30 
uur is er gelegenheid de familie te 
condoleren. We wensen Simone 
en haar (klein)kinderen heel veel 
sterkte en God’s nabijheid toe. In 
het volgende zondagsblad volgt 
een uitgebreider in memoriam.
Overleden.
Na een gelukkig niet te lange peri-
ode van sterk afnemende gezond-
heid is op vrijdag 4 januari Dirk 
Zeefat, op de leeftijd van 84 jaar, 
overleden. Klaasje, zijn vrouw, en 
Dirk, zouden binnenkort 60 jaar 
getrouwd zijn. Op dinsdagmid-
dag 8 januari nemen we afscheid 
van Dirk Zeefat in een dienst in 
onze kerk. Deze dienst begint om 
14.00 uur, vooraf van 13.30 uur 
tot 14.00 uur is er gelegenheid 
tot condoleren. We wensen zijn 
kinderen Jaap en Tineke, Dick 
en Willy en de kleinkinderen 
Marloes, Laura, Pedro, Merijn, 
Demian en Majella God’ zegen en 
kracht in dit verlies. In het vol-
gende zondagsblad volg een uitge-
breider in memoriam.
Giften.
Wij mochten in de afgelopen 
periode veel giften ontvangen. 
Voor de Kerk in totaal € 86, voor 
de Diaconie 2 x € 10,- en 1 x € 
20, voor het Kerkkoor een gift 
van € 50, voor Kerkdienst gemist 

een gift van € 100, voor de Kerk-
radio een gift van € 5 en voor 
de Kerstgroeten totaal € 119. 
Ook ontving ds. van Veen 2 x € 
20 voor de kerk. Heel hartelijk 
bedankt voor al deze giften.
Tenslotte,
Wees goed voor deze aarde. 
Wees goed voor deze aarde, het 
dier, de boom, de plant, want 
alles heeft zijn waarde, Is schep-
ping van Gods hand. Wees goed 
voor al het leven, het heeft een 
eigen recht. De Heer gaf het zijn 
zegen, Hij is eraan gehecht. Wees 
goed voor deze aarde, zij is Gods 
eigendom. God houdt zo van de 
paarden, de meren en de zon. 
Wees goed voor al het leven, 
Gods hart klopt erin mee. Hij 
heeft zijn Geest gegeven, aan berg 
en dal en zee. Wees goed voor 
deze aarde, vertrap en plunder 
niet. Bewerk haar en bewaar haar, 
zoals de Heer gebiedt. Wees 
goed voor al het leven. Bezorg de 
Heer geen smart. Wie doodt, hij 
werkt God tegen, hij trapt Hem 
op zijn hart. 
Tekst: Hans Bouma

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

13 januari 2019 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. D. Wolters voor 
te gaan.
De organist is dhr. J. Bredewout. 
Collectes: diaconie, instandhou-
ding van de eredienst, Ned. Bij-
belgenootschap. De autodienst 
wordt verzorgd door Fam. B. 
Eenkhoorn, telefoon 246389. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Jetty Jongman en 
Arianda Jongman.
13 januari 2019 om 15:30 uur 
in de Nieuw Clarenberg, in 
deze dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan. Collectes: diaconie, 
instandhouding van de eredienst, 
Ned. Bijbelgenootschap. De auto-
dienst wordt verzorgd door Fam. 
B. Eenkhoorn, telefoon 246389.
13 januari 2019 om 15:30 
uur in de Kapel, in deze dienst 
hoopt voor te gaan. Collectes: 
diaconie, instandhouding van de 
eredienst, Ned. Bijbelgenoot-
schap. De autodienst wordt ver-
zorgd door Fam. B. Eenkhoorn, 
telefoon 246389.
13 januari 2019 om 19:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. K de Graaf uit 
Kallenkote voor te gaan.
De organist is dhr. J.S. Wuite. 
Collectes: diaconie, instandhou-
ding van de eredienst, Ned. Bij-
belgenootschap. De autodienst 
wordt verzorgd door Fam. B. 
Eenkhoorn, telefoon 246389.
Agenda.
15 januari 2019 om 13:30 uur, 
Gesprekgroep: Psalmen bij het 
zoeken van de weg, Nieuw Cla-
renberg gaat niet door ivm ziekte 
ds. Pap.
16 januari 2019 om 10:00 uur, bij-
belkring 60+ Stad, Tilvoorde.
16 januari 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
17 januari 2019 om 20:00 uur, 
Doopzitting, Tilvoorde.
23 januari 2019 om 19:30 uur, 
Gebedsdienst om eenheid, Grote 
Kerk.
24 januari 2019 om 20:00 uur, 
Heet hangijzer: Koptische Chris-
tenen, Johanneskerk.
30 januari 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
Heilig Avondmaal 13 januari.

Komende zondag vieren we het 
heilig Avondmaal. Met oud en 
nieuw ben ik begonnen met een 
serie preken uit het Marcusevan-
gelie. Dat zetten we in dit nieuwe 
jaar door. We lezen uit het slot 
van hoofdstuk 1 hoe Jezus een 
melaatse aanraakt en hem reinigt. 
Schitterend zijn de woorden, die 
bijna klinken als een huwelijksbe-
lofte: ‘Ik wil, word rein!’ Het zijn 
deze woorden waarmee Jezus ons 
ook aanraakt wanneer we met 
Hem aan tafel zitten en het brui-
loftsmaal eten!
Bloemengroet.
Er zijn in de afgelopen weken, 
als teken van medeleven en als 
groet van de gemeente, bloemen 
gebracht bij Dhr. en Mw. Rook-
van Dalen Monnikenweg 73: zij 
waren 23 december 12,5 jaar 
getrouwd, bij Mw. Bruggen, Bis-
schopstraat 38, bij mw. de Lange-
Zandbergen, de Wal 16; zij stopt 
als contactdame, met dank voor 
haar jarenlange (40 jaar) inzet., bij 
dhr. de Lange, Visscherstraat 16 
en bij Dhr. en mw. Boes-de Lange 
Schaarweg 48: zij waren 27 dec 
50 jr. getrouwd.
Giften.
De Diaconie ontving voor het 
bloemenfonds € 10 via Jennie 
Boxum, via ds. Wolters € 15 
voor Zorgmaatje en € 50 voor 
de Diaconie, bij het bezorgen van 
de kerstattenties ontvingen de 
dames van de H.V.G. Ambt € 170 
en de dames van de H.V.G. Stad 
€ 38.
Het College van Kerkrentmees-
ters ontving via de bank: voor de 
Kerk € 1000 en € 30 en voor de 
uitbreiding Grote Kerk € 100 en 
via ouderling Jan de Olde € 50 
voor Algemene doeleinden en 
via Jannemarie Spans € 10 voor 
de Kerk. Bij het bezorgen van de 
kerstattenties is € 20 ontvangen 
voor Zondagsschool Ambt.
Hartelijk dank voor deze giften.
Doopzitting. 
Voor de doopdienst op 27 januari 
wordt doopzitting gehouden op 
donderdag 17 januari om 20.00 
uur in Tilvoorde. We denken 
dan na over de betekenis van de 
doop en jullie motieven om je 
kind(eren) te laten dopen. Ook 
kijken we praktisch naar de invul-
ling van de dienst. Doopouders 
zijn van harte welkom!
Samen bidden om eenheid.
In de week van gebed om eenheid 
willen we, als Raad van Kerken, 
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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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met alle kerken van Vollenhove 
en Sint Jansklooster bij elkaar 
komen om te bidden om een-
heid. Dit doen we in navolging 
van Christus, die zelf bad dat zijn 
discipelen één mochten zijn, en 
in vertrouwen op de Geest, die 
grenzen doorbreekt die door 
mensen zijn gemaakt. We zul-
len dit doen in een korte viering 
waarin de nadruk ligt op lied 
(zingen is twee keer bidden!) en 
gebed. Na afl oop is er gelegen-
heid om elkaar onder het genot 
van een kopje koffi e of thee te 
ontmoeten.
U bent allen van harte welkom 
op woensdag 23 januari om 19.30 
uur in de Grote Kerk, Kerkplein 
4, Vollenhove.
Verbouwplannen Grote Kerk.
Zoals eerder is afgekondigd zijn 
wij als gemeente in gesprek met 
de vergunningverlenende instan-
ties met variant 2, onze eerder 
gemaakte 2e keus! Van deze 
instanties krijgen wij positieve 
reacties. En als bouwcommissie 
willen we deze variant een stapje 
verder brengen, door onze buren 
en omgeving te gaan informeren 
over onze verbouwplannen. Wij 
gaan een informatieavond houden 
op maandag 14 januari, omdat 
wij dat wel zo netjes vinden. Als 
kerk staan wij immers midden in 
de maatschappij. Variant 2 staat, 
zoals u weet al een tijdje op onze 
website, maar mocht u de teke-
ningen op papier nog eens willen 
bekijken, dan kan dat zondagoch-
tend, 13 januari na kerktijd op het 
lage koor. Voor alle duidelijkheid, 
het betreft geen nieuwe informa-
tie, maar enkel de uitwerking van 
onze eerder gemaakte 2e keus
What's Up Nieuws.
Binnenkort is er weer een leuke 
What's Up activiteit voor de Kids. 
De uitnodiging is nog niet klaar, 
maar wordt binnenkort verspreid.
Zet de maar alvast in de agenda:
Datum: 19 januari
Tijd: 14:00
Locatie: Het Kamper Erve
Houd Facebook en de website 
van de kerk in de gaten voor 
meer informatie en aanmeldingen.

Een hartelijke groet van de 
Jeugdraad

Geboren.
Op 15 december is Roan gebo-
ren, zoon van Mark en Geke 
Benus en broertje van Stefan en 
Milan. Het gezin woont aan de 
Kade 24 in Vollenhove. Ook via 
deze weg willen we hen van harte 
feliciteren en we wensen hen 
Gods zegen toe als gezin!
Pastoraat.
Mevr. J. Lassche-van Buiten, Cla-
renberglaan 19, onderging een 
operatie en is als het goed is weer 
thuis. We bidden haar een voor-
spoedig herstel toe.
Ziekteverlof.
Collega Hendri Pap kampt helaas 
met dusdanige gezondheidsklach-
ten dat hij met ziekteverlof is. 
Als kerkenraad proberen we zijn 
taken zo goed en zo kwaad als 

het kan over te nemen. Neem 
bij pastorale noodgevallen con-
tact op met uw wijkouderling, of 
met mij. We hopen en bidden dat 
Hendri weer spoedig mag herstel-
len en wensen hem samen met 
Thea van harte Gods zegen toe.
Ten slotte,
Hartelijk dank voor alle goede 
wensen die we als gezin ontvingen 
voor het nieuwe jaar. Ook u allen 
wensen we van harte Gods zegen 
toe, met een gedicht van Andries 
Govaart:

Dat je de weg mag gaan die je goed 
doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods 
ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven 
proeft
en gaat in vrede.

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Overleden Jan Johannes 
Driessen – Joop
Op 19 december 2018 is Joop 
Driessen (Hoge Veldweg 30 Sint 
Jansklooster) overleden in de 
leeftijd van 62 jaar. Vooral de laat-
ste twee jaar heeft hij veel pro-
blemen gehad met zijn gezond-
heid. Uiteindelijk had hij zich 
erbij neergelegd dat afgekeurd 
zou worden. Ze wilden twee 
mooie fi etsen kopen, zodat Joop 
samen met zijn vrouw Gretha 
zou kunnen gaan genieten. Zwaar 
en bitter was de boodschap 
van de arts die uitwees dat een 
tumor zijn lever had aangetast. 
‘We kunnen niets meer voor u 
doen.’
Op 29 januari 1956 is Jan Johan-
nes Driessen geboren in een 
keetje aan de Zandkoele, hij 
werd Joop genoemd. Het kon er 
koud zijn in de winter. Een buta-
gasfl es moest de salonwagen op 
temperatuur houden. Vader was 
metselaar en die bouwde voor 
het gezin met zeven kinderen 
aan de Hoge Veldweg zijn eigen 
woning. Als Joop van school op 
zijn klompjes naar huis rende, 
zong hij nog wel eens een liedje. 
Vaak was dat ‘Daar ruist langs de 
wolken…’ Het lied hebben we 
gezongen tijdens de afscheids-
dienst. Als jongen van veertien 
ging hij met zijn vader mee de 
bouw in. Een vakman zou hij 
worden. Het bouwen was zijn 
lust en zijn leven; werk en hobby 
tegelijk. En zo heeft hij, naast 
het werk overdag zijn kinderen, 
familie en vrienden geholpen met 
het bouwen en verbouwen van 
de woning. Uiterst secuur was 
hij. De laatste 27 jaar heeft hij 
gewerkt bij aannemingsbedrijf 
Heutink in Genemuiden, daar 
heeft hij ook verschillende jonge 
mensen het vak geleerd.

Gretha Rook was de grote liefde 
in het leven van Joop. 
Nog jong waren beiden in de tijd 
van verkering. Het huwelijk volg-
de en toen kwamen de kinderen: 
Johan, Gea en Corinne. Aanvan-
kelijk woonde het jonge gezin-
netje aan de Kloosterkamp in 
Sint Jansklooster. Al snel deed de 
mogelijkheid zich voor om zelf 
een woning te bouwen aan de 
Hoge Veldweg. Toen de tijd rijp 
was heeft hij zijn kinderen gehol-
pen met verschillende klussen. 
Hij was trots op de gezinnetjes 
en enorm blij met zijn kleinkin-
deren, met wie hij grapjes uit-
haalde en die hij mooie verhalen 
vertelde. Als jongen mocht Joop 
graag voetballen en hardlopen. 
Later kreeg Joop steeds meer 
oog voor de natuur, de vogels die 
vlogen in zijn eigen tuin.
Tijdens de afscheidsdienst waar-
bij de kleinkinderen hun mede-
werking hebben verleend en 
zoon Johan herinneringen aan 
zijn vader met ons deelde heb-
ben we nagedacht over het 
hooglied van de liefde. ‘Nu kijken 
we nog in een wazige spiegel, 
maar straks staan we oog in oog. 
Nu is mijn kennen nog beperkt, 
maar straks zal ik volledig ken-
nen, zoals ik zelf gekend ben. 
Ons resten geloof, hoop en lief-
de, deze drie, maar de grootste 
daarvan is de liefde.’ We wensen 
Gretha, de kinderen en klein-
kinderen de nabijheid toe van 
de God van liefde die in het kind 
van Bethlehem ons bezoekt.
Catechisatie 2e periode 2019 
Kapel Sint Jansklooster.
Op de volgende maandagen zijn 
er lessen:
21-01-2019
28-01-2019
04-02-2019
11-02-2019
18-02-2019 Voorjaarsvakantie
25-02-2019
04-03-2019
11-03-2019
18-03-2019
25-03-2019 Afsluiting (groep 1 
en 2 samen friet eten en quiz) 3 
groep koffi e met wat lekkers.
We hopen dus op maandag 14 
januari weer met frisse moed 
samen verder te gaan.
Nog een mooie spreuk die te 
denken geeft:
'Er is verstand voor nodig om 
sommige dingen onbegrijpelijk te 
vinden.'
Met vriendelijke groet, Janneke 
Knobbe tel.0527-246580, Grietje 
de Olde tel.0527-246814, Ds. 
H.J.H. Pap tel 0527-239504.
Persoonlijk.
De afgelopen weken had ik 
onder meer last van de ogen. Na 
verwijzing van de huisarts naar 
de oogarts constateerde deze 
symptomen die door de neu-
roloog verder moeten worden 
onderzocht. Rust werd gead-
viseerd om genezing mogelijk 
te maken. We wachten verder 
onderzoek af. Vandaar dat ik niet 
voor kon gaan in verschillende 
kerkdiensten. Hartelijk wil ik 
collega Dick Wolters bedanken 
voor alles wat hij opvangt in deze 
drukke periode.

U allen, mede namens Thea har-
telijk dank voor kaartjes, goede 
wensen, mailtjes.
Wij wensen u een gezond en 
gezegend 2019 toe.
Vriendelijke groet,
Hendri Pap

Diensten 13 januari 2019. 
Belt-Schutsloot 11.00 uur: Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld – vie-
ring Heilig Avondmaal (staande). 
Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing 
In.
Wanneperveen 09.30 uur. Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld – vie-
ring Heilig Avondmaal. De avond-
maalcollecte is in beide diensten 
voor Unicef.
Avondmaalcollecte 13 januari 
Wanneperveen/Belt-Schutsloot 
voor Unicef. Wij zijn de kinder-
rechtenorganisatie van de Ver-
enigde Naties. Op 20 november 
1989 hebben de lidstaten van de 
Verenigde Naties (VN) het Ver-
drag voor de Rechten van het 
Kind aangenomen. De VN heeft 
aan UNICEF gevraagd erop toe 
te zien dat landen de kinderrech-
ten ook verwezenlijken. Samen 
met anderen willen wij ieder kind 
de kans geven om kind te kun-
nen zijn. Ieder kind moet gezond 
kunnen opgroeien, zich kunnen 
ontwikkelen en het beste uit het 
leven kunnen halen. Het maakt 
voor ons niet uit waar ze wonen, 
waarin ze geloven en wat hun 
afkomst is. Wij zijn er, onvoor-
waardelijk, voor ieder kind. 
Namens de diaconie van harte bij 
u aanbevolen.
Diensten 20 januari 2019. 
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voor-
ganger: ds. G. Venhuizen, Nij-
ensleek. Wanneperveen 09.30 
uur – Voorganger: dhr. J. Smit, 
Belt-Schutsloot – Jeugddienst. 
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 13/01 – Bloemendienst-
commissie.
Bloemen BS. De bloemen uit 
de dienst van 16 december wer-
den met de hartelijke groeten 
gebracht bij Jan en Geertje Knob-
be. De bloemen uit de dienst van 
23 december gingen met harte-
lijke felicitaties naar Alie en Hen-
drik Jan Baas i.v.m. hun 50-jarig 
huwelijk. Het bloemstuk uit de 
Kerstzangdienst van 24 december 
werd bestemd voor Chris Klaver. 
De bloemen uit de dienst van1e 
Kerstdag gingen met hartelijke 
felicitaties naar Kasper en Coline 
de Jonge i.v.m. de geboorte van 
hun zoon. De bloemen van 2e 
Kerstdag gingen naar de fam. 
Klaver. Het liturgisch bloemstuk 
werd gebracht bij dhr. R. Schoen-
maker. De bloemen uit de dienst 
van 30 december gingen met 
hartelijke felicitaties naar de heer 
L. Jonkman i.v.m. zijn verjaardag. 
De bloemen van 6 januari zijn 
met hartelijke felicitaties gegaan 
naar mw. G. Knobbe-Aarten. Zij 
mocht 82 jaar worden.

Bloemen W’veen. In Wan-
neperveen werden de bloemen 
op 16 december bezorgd bij mw. 
H.Smit-Vos en bij mw. R.Vos-Knol 
in Meppel. In Wanneperveen gin-
gen de bloemen op 23 december 
ter bemoediging naar mw. Ebrink 
in de Perelaar en met felicitaties 
i.v.m. haar verjaardag naar mw. K. 
ten Wolde-Manden. Op 1e Kerst-
dag gingen de bloemen naar de 
heer Dannijs en naar de heer C. 
Heidema. In Wanneperveen gin-
gen de bloemen uit de dienst van 
6 januari naar de heer E. Knol en 
de heer J. Heite.
Verantwoording BS.
De extra collecte voor Kerk en 
onderhoud dd. 9-12-2018 bedroeg 
in Belt-Schutsloot €83,60. De dia-
conale collecte van 16 december 
j.l. in BS voor de kerst attenties 
bedroeg €137,05. Een gift ontvan-
gen voor de kerst attenties via 
Jannie de Jonge €5. Jannie klaver 
heeft een gift van €20 en een 
gift van €10 ontvangen voor de 
kerstattenties. De diaconale col-
lecte van 1e kerstdag voor kinde-
ren in de knel bedroeg €188,45. 
De collecte van 26 december 
voor St. Brederwiede helpt Roe-
menië heeft €99,90 opgebracht. 
De extra collecte voor Kinder-
nevendienst Project te Belt-
Schutsloot bedroeg €101.55. De 
oudejaarscollecte bedroeg €256. 
Diaken H. de Goede - Korthoef 
heeft een gift ontvangen van 
€20 voor de oudejaarscollecte. 
Opbrengst van de diaconiecol-
lecte van 6 januari voor Lwengo 
Kids bedroeg €104,05. De extra 
collecte van 6 januari voor kerk 
en onderhoud bedroeg €93,10. 
Via de collecte een gift voor kin-
derverjaardagsfonds van €5.
Verantwoording W’veen.
Via kerkrentmeester H. Heidema 
is in week 50 een gift ontvangen 
van euro 10 t.b.v. de kerk. De 
opbrengst van de diaconiecol-
lecte van 16 december voor de 
kerstattenties bedroeg €98,45. 
De opbrengst van de diaconiecol-
lecte van 23 december bedroeg 
€86,55. De collecte op kerst-
avond in Wanneperveen voor de 
St. Brederwiede helpt Roemenië 
heeft €159,10 opgebracht. De 
diaconale collecte van 25/12 voor 
Kinderen in de Knel heeft 125,85 
euro opgebracht. De diaconie-
collecte van 30 december bracht 
€75,60 op. De opbrengst van de 
diaconiecollecte voor Lwengo 
Kids op 6 januari is €57,75.
Doelcollecte Januari Lwengo 
Kids.
We zijn bij deze stichting terecht 
gekomen via onze diaken Rob 
Pors, 1 van de enthousiaste 
medewerkers van deze stichting 
is een zus van Rob. Hieronder 
een stukje uit de brief die Marga 
Streefkerk ons stuurde; U bent 
op ons spoor gezet door mijn 
broer Rob Pors en ik vind het 
geweldig leuk om op deze manier 
Lwengo Kids Foundation onder 
uw aandacht te mogen brengen. 
Informatie over het ontstaan, 
onze doelstelling, onze plan-
nen en ambities vindt u in deze 
nieuwsbrief.
Hoe het begon. Wij bezochten 
onze oudste dochter, die er in 
2012 voor gekozen had een half 
jaar vrijwilligerswerk te doen in 
Lwengo/Uganda. Zij wilde haar 
ervaringen zo graag met ons 
delen en dus reisden wij achter 
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haar aan naar Uganda. We maak-
ten kennis met de vriendelijke 
bevolking van het land, we zagen 
de enorme armoede, kinderen 
die urenlang moesten lopen 
om water te halen en dus niet 
naar school gingen, kinderen die 
zomaar op de zanderige grond 
zaten in gescheurde kleertjes, we 
zagen de moeders die hele dagen 
bezig waren om een beetje voed-
sel bij elkaar te zoeken. Dat raak-
te ons. We leerden Anthony ken-
nen, een bevlogen man die zelf in 
Lwengo is opgegroeid, verlaten 
werd door zijn moeder en dus 
heel goed weet wat “overleven” 
betekent. Hij besloot zich in te 
zetten om de kinderen van Lwen-
go een betere toekomst te geven. 
Met behulp van vrijwilligers heeft 
hij een basisschool neergezet 
waar momenteel ruim 500 kinde-
ren uit Lwengo naar toe gaan. 
Hoe het verder ging. Anthony 
vroeg ons hem te helpen en dat 
hebben we gedaan. In februari 
2017 richtten wij Lwengo Kids 
Foundation op en proberen wij 
in Nederland sponsors te vin-
den om de kinderen in Lwengo 
een betere toekomst te garan-
deren met uitzicht op een baan 
en inkomen. Wij bezoeken de 
kinderen minimaal 2x per jaar. 
We vragen dan ook de sponsor-

ouder een briefje of kaart mee te 
geven voor hun sponsorkind. Wij 
maken in Uganda foto’s van de 
kinderen en maken een praatje 
met alle kinderen en zien zo of 
het goed met ze gaat. We meten 
ze ook op en het is leuk om te 
zien dat de meeste kinderen goed 
groeien. Uiteraard koppelen we 
al onze ervaringen na onze reis 
weer terug naar de sponsor-
ouders hier. Als er problemen 
zijn met de kinderen overleggen 
we dat met Anthony en probe-
ren we oplossingen te vinden. 
Ook als we weer in Nederland 
zijn, houden we via app en mail 
contact met Anthony over alles 
wat hem en ons bezig houdt. 
Zo vond Anthony, Rose. Rose is 
doof en is een niet gewenst kind 
in het gezin. In Uganda schaamt 
men zich als er een kind met 
een handicap geboren wordt, 
maar Anthony heeft haar ach-
ter het huisje, waar ze verstopt 
werd, vandaan gehaald en wij 
hebben voor haar in Nederland 
een sponsor gezocht. Rose heeft 
haar plekje op school gevonden, 
leert gebarentaal en is een blij en 
gelukkig meisje aan het worden. 
En ja, het is echt hetzelfde meis-
je! Zo maken wij het verschil, 
intussen voor ruim 80 kinderen 
die in ons sponsorprogramma 
zitten. We zien de kinderen ver-
anderen van armoedige, grauwe 

kinderen tot vrolijke blije kin-
deren. Namens de diaconie van 
harte bij u aanbevolen!
Geboren.
Op 23 december is geboren 
Rafaël Noud, zoon van Casper en 
Coline de Jonge. Wij feliciteren 
Kasper en Coline van harte met 
Rafaël en wensen hen als gezin 
Gods zegen toe.
Kerkenraadsverkiezingen.
In mei 2019 treden de volgende 
ambtsdragers af: 
- ouderling R. Korthoef-Roo, 
- ouderlingen kerkrentmeester J. 
van den Berg en D. Klaver en 
- diaken T. Stam-Kok. 
- Voor Wanneperveen staat ook 
nog de vacature ouderling E. Nij-
enhuis open.
Voor Wanneperveen is er dus 
een vacature ouderling en ouder-
ling kerkrentmeester en voor 
Belt-Schutsloot een vacature 
ouderling, ouderling kerkrent-
meester en diaken.
De kerkenraad roept u daarom 
op schriftelijk en ondertekend 
aanbevelingen in te dienen van 
doop- of belijdende leden die 

naar uw mening voor verkiezing 
in aanmerking komen. U dient 
daarbij aan te geven voor welk 
ambt de betrokkene wordt aan-
bevolen. De kerkenraad moet 
degenen, die door ten minste 
tien stemgerechtigden (belij-
dende leden) zijn aanbevolen en 
verkiesbaar zijn, op de kandida-
tenlijst plaatsen. Doop- en belij-
dende leden van 16 jaar en ouder 
mogen aanbevelingen doen. U 
kunt aanbevelingen inleveren t/m 
dinsdag 15 januari bij de scriba 
of iemand anders van de kerken-
raad.
Gebruik kapstok in de kerk 
te BS.
Vriendelijk verzoek om onderaan 
te beginnen met het weghangen 
van uw jas en geen haken over-
slaan. Zo kunnen wij maximaal 
gebruik maken van de kapstok.
Overleden.
Op oudjaarsdag overleed in 
het ziekenhuis in Meppel: Wol-
ter Kok. Hij werd 81 jaar. De 
afscheidsdienst is gehouden op 
zaterdag 5 januari in de kerk 
in Wanneperveen. Waarna de 
begrafenis plaats vond op de 
begraafplaats bij de kerk. Volgen-
de week volgt een uitgebreider In 
Memoriam. 
Vanuit de Pastorie.
Heil, zegen en geluk. We wensen 
het elkaar in deze dagen toe. Of 
samengevat met de ‘beste wen-

sen’. Beter als ‘beste’ kan immers 
niet? Deze woorden lijken wat op 
elkaar en we bedoelen er onge-
merkt ook ongeveer hetzelfde 
mee. Toch zouden we zeker met 
de Bijbel in gedachten wel onder-
scheid kunnen maken. We zou-
den het zo kunnen zeggen. Zegen 
is het gevolg van gehoorzaam-
heid aan God, Heil is het goede 
dat God geeft. Gelukkig is een 
mens die dat ontvangt. Zegen en 
Heil kunnen er alleen zijn dankzij 
Jezus. Daarom is het mooi dat 
we eerst kerst vieren en daarna 
elkaar zegen en heil gaan wensen. 
Zonder kerst zou dat onmogelijk 
zijn of in ieder geval zonder effect 
zijn. Zegen en heil gaan een stap 
verder dan dit leven met alles wat 
hier te halen en te missen valt. 
Geluk heeft dus meer nodig dan 
alles wat een mensenhart hier en 
nu begeert. De zegen van God 
duurt tot in eeuwigheid, het Heil 
van God loopt uit op de Hemel, 
en daar zullen we pas echt ont-
dekken wat geluk is. Geluk door 
de nabijheid van God. Dat zijn 
de beste wensen die ik bedenken 
kan. Zegen en Heil voor 2019 en 
tot in eeuwigheid.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 13 januari 9.30 uur. In 
deze dienst hoopt de heer Klaas 
de Lange uit Marknesse voor 
te gaan. Ouderling van dienst is 
Henry Bos en het orgel wordt 
bespeeld door Menno van der 
Vinne. De uitgangscollecte is 
voor het plaatselijk pastoraat. De 
ontvangst is door Feikje Kloos-
terman en de bloemen worden 
bezorgd door Willy Scholten. De 
ophaaldienst wordt verzorgd door 
Gerrit Hop (0521-854343) en de 
opname van de dienst wordt rond-
gebracht door Geert Dedden. Het 
lied voor de dienst is lied 319 vers 
1, 4 en 7.
Collecten.
9 december: Diaconie: € 28,75 
Kerkrentmeesters: € 39,55 en de 
tafelcollecte voor Dorcas bedroeg 
€ 151,23. 
16 december: Diaconie: € 30,80 
Kerkrentmeesters: € 38,25 en de 
uitgangscollecte voor het plaatse-
lijk jeugdwerk bedroeg € 61,10.
23 december: Diaconie: € 45,10 
Kerkrentmeesters: € 48,45 en de 
uitgangscollecte voor het plaatse-
lijk pastoraat bedroeg € 37,80.
24 december: Diaconie: € 68,53 
Kerkrentmeesters: € 51,47 en de 
uitgangscollecte voor het plaatse-
lijk kerkenwerk bedroeg € 67,50.
25 december: Diaconie: € 52,25 
Kerkrentmeesters: € 95,70 en de 
uitgangscollecte voor kerk in actie 
bedroeg € 81,35.
30 december: Diaconie: € 20,60 
Kerkrentmeesters: € 28,10 en de 
uitgangscollecte voor het orgel-
fonds bedroeg € 25,40.
31 december (oudjaarsavond): 
Diaconie: € 16,55 Kerkrentmees-
ters: € 23,00 en de uitgangscol-
lecte voor het plaatselijk pastoraat 
bedroeg € 41,40.
6 januari: Diaconie: € 39,00 
Kerkrentmeesters: € 39,55 en de 
uitgangscollecte voor het plaatselijk 
kerkenwerk bedroeg € 40,55.
Er is een gift van € 5,00 voor de 
kerk binnen gekomen en voor de 
kerstbloemengroeten is er een 
bedrag van € 115,00 binnengeko-
men.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. 
9 december: bloemen zijn als groet 
gegaan naar het kostersechtpaar 
Winters. 
16 december: bloemen zijn als 
groet en bemoediging gegaan naar 
de heer R. Nederveen aan de 
Steenwijkerweg.
23 december: bloemen zijn als 
groet gegaan naar het kostersecht-
paar Scholten in Blesdijke.
25 december: bloemen zijn als 
groet en bemoediging gegaan naar 
dominee Van den Dool.
30 december: bloemen zijn als 
groet en bemoediging gegaan naar 
de man van dominee Riemersma 
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“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

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

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

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

de site  
van uw kerk 
geschikt voor 
smartphone?

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.

Advertenties

DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

Maarten Luther Band II 
Soteriologie. De christelijke 
vrijheid in het geloof in Chris-
tus. Markus Matthia (red.) 
Uitg. Damon, Eindhoven 2018. 
Prijs € 59,90
In het kader van 500 jaar 
Reformatie verschenen bij 
Uitgeverij Damon drie Latijn-
Nederlandse uitgaven met 
teksten van en over Maarten 
Luther. Na Band I over 
Theologische antropologie 
verscheen nu het tweede 
deel. Een derde band over de 
Ecclesiologie, Leven in de kerk, 
is in voorbereiding. Luther 
worstelde met de vraag wat 

christelijke vrijheid precies 
inhoudt en hoe deze vrijheid 
verkregen en ervaren kan 
worden. In deze tweede band 
staan geschriften van Luther over 
dat thema centraal. Hij probeert 
uit te leggen hoe de christelijke 
godsdienst de problemen kan 
oplossen die de menselijke 
situatie vanuit theologische 
perspectief met zich meebracht. 
Naast de 95 stellingen bevat deze 
band ook het ‘Traktaat over de 
christelijke vrijheid’, aan paus Leo 
X. Hierin maakt Luther duidelijk 
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.

 Petty Bange Erasmus Zijn 
wereld en zijn werk. Uitg. Wal-
burgPers, Zutphen 2018 ISBN 
9789462492790 Prijs € 29,75
Desiderius Erasmus (1469-1536) 
is één van de bekendste Neder-
landers. Hij werd geboren in Rot-
terdam en was een humanistische 
geleerde. In dit boek, rijk geïllu-
streerd, plaatst Petty Bange Eras-
mus in zijn eigen tijd, in zijn eigen 
wereld, tussen zijn eigen vrienden 
en collega-humanisten. Zijn per-
soon kan niet los gezien worden 
van de tijd waarin hij leefde. Zijn 
werk was niet tijdloos. De auteur 
geeft een schets van de histori-
sche context, van de wereld rond 
1500 en geeft weer aan welke 
veranderingen West-Europa 
onderhevig was tijdens het leven 
van Erasmus. Verder lezen we 
van de culturele wereld waarin 
Erasmus functioneerde en van de 

geschiedenis van het humanisme. 
Ook wordt aandacht besteed aan 
de portretten die van Erasmus 
zijn gemaakt, aan zijn religiositeit, 
aan zijn meeste bekende werk 
‘de Lof der zotheid’, en aan zijn 
opvattingen over opvoeding en 
onderwijs. Een zeer informatief 
boek, een nieuwe of hernieuwde 
kennismaking met deze grote his-
torische fi guur.

boekbesprekingen

Nieuw album Gerald 
Troost / Reyer
Gerald Troost timmert al 18 jaar 
aan de weg. Binnenkort brengt 
hij een cd uit met oude liedjes in 
een nieuw jasje. Stijl: dance. Voor 
het remixen schakelde hij produ-
cer Reyer in. Het resultaat mag er 
zijn. Luid en Duidelijk, het nieuwe 
album, laat bekende Troost-num-
mers horen in de dancestijl van 
Reyer. De presentatie van het nieu-
we album wordt een feestje. Reyer 
en rapgroep De Rechtstaat treden 
op. Ook laten dansgroep Mind 
Connected en freestyler Josh zien 
wat ze in huis hebben. Een ener-
verende avond met topartiesten, 
moderne muziek, dans én een rake 
boodschap.

vrijdag 15 februari, 20.00 uur, Veenendaal, De Basiliek, 
Wiltonstraat 56, € 12,95 via Events for Christ
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Zondag 13 januari 9.30 uur. In 
deze dienst hoopt de heer Klaas 
de Lange uit Marknesse voor 
te gaan. Ouderling van dienst is 
Henry Bos en het orgel wordt 
bespeeld door Menno van der 
Vinne. De uitgangscollecte is 
voor het plaatselijk pastoraat. De 
ontvangst is door Feikje Kloos-
terman en de bloemen worden 
bezorgd door Willy Scholten. De 
ophaaldienst wordt verzorgd door 
Gerrit Hop (0521-854343) en de 
opname van de dienst wordt rond-
gebracht door Geert Dedden. Het 
lied voor de dienst is lied 319 vers 
1, 4 en 7.
Collecten.
9 december: Diaconie: € 28,75 
Kerkrentmeesters: € 39,55 en de 
tafelcollecte voor Dorcas bedroeg 
€ 151,23. 
16 december: Diaconie: € 30,80 
Kerkrentmeesters: € 38,25 en de 
uitgangscollecte voor het plaatse-
lijk jeugdwerk bedroeg € 61,10.
23 december: Diaconie: € 45,10 
Kerkrentmeesters: € 48,45 en de 
uitgangscollecte voor het plaatse-
lijk pastoraat bedroeg € 37,80.
24 december: Diaconie: € 68,53 
Kerkrentmeesters: € 51,47 en de 
uitgangscollecte voor het plaatse-
lijk kerkenwerk bedroeg € 67,50.
25 december: Diaconie: € 52,25 
Kerkrentmeesters: € 95,70 en de 
uitgangscollecte voor kerk in actie 
bedroeg € 81,35.
30 december: Diaconie: € 20,60 
Kerkrentmeesters: € 28,10 en de 
uitgangscollecte voor het orgel-
fonds bedroeg € 25,40.
31 december (oudjaarsavond): 
Diaconie: € 16,55 Kerkrentmees-
ters: € 23,00 en de uitgangscol-
lecte voor het plaatselijk pastoraat 
bedroeg € 41,40.
6 januari: Diaconie: € 39,00 
Kerkrentmeesters: € 39,55 en de 
uitgangscollecte voor het plaatselijk 
kerkenwerk bedroeg € 40,55.
Er is een gift van € 5,00 voor de 
kerk binnen gekomen en voor de 
kerstbloemengroeten is er een 
bedrag van € 115,00 binnengeko-
men.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. 
9 december: bloemen zijn als groet 
gegaan naar het kostersechtpaar 
Winters. 
16 december: bloemen zijn als 
groet en bemoediging gegaan naar 
de heer R. Nederveen aan de 
Steenwijkerweg.
23 december: bloemen zijn als 
groet gegaan naar het kostersecht-
paar Scholten in Blesdijke.
25 december: bloemen zijn als 
groet en bemoediging gegaan naar 
dominee Van den Dool.
30 december: bloemen zijn als 
groet en bemoediging gegaan naar 
de man van dominee Riemersma 

die een heupoperatie heeft onder-
gaan. Normaal gesproken speelt 
hij op het orgel als zijn vrouw bij 
ons voorgaat.
6 januari: bloemen zijn als groet 
en bemoediging gegaan naar 
mevrouw C. van Gooswilligen aan 
de Kloosterhuisstraat.
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: In het noorden van Soe-
dan heeft de overheid christenen 
gevangen genomen en kerken ver-
nield. Ook wordt er scherp toe-
zicht gehouden op de kerkadmini-
stratie. Bid voor deze christenen.
Agenda. Woensdagmiddag 16 
januari komt vrouwenvereniging 
Martha bijeen. De middag begint 
om 14.00 in het lokaal achter de 
kerk en wordt verzorgd door 
mevrouw Zeldenrust uit Mantgum 
met een boekbespreking over Efe-
ziërs 6.
Verjaardagen. Ze behoort nog 
niet tot de groep van de 75+ers 
maar toch willen we haar wel 
graag noemen. Op 14 januari 
hoopt de vrouw van onze predi-
kant, Henriette van den Dool haar 
verjaardag te vieren. We wensen 
haar een gezegende dag toe.
Vakantie predikant. Dominee 
Van den Dool is van 8 tot en met 
18 januari op vakantie. Mocht u in 
deze tijd een predikant nodig zijn 
kunt u contact opnemen met de 
scriba of een van de andere ouder-
lingen.
Kopij GZ. De kopij voor het vol-
gende zondagsblad kunt u inleve-
ren tot uiterlijk zondag 13 januari 
12.00 uur bij de scriba. Het kan 
natuurlijk ook via kerk.willems-
oord.nl
Het nieuwe jaar is ingeluid, of 
beter gezegd ingeknald. Als chris-
tenen wensen we elkaar bij de 
jaarwisseling ‘heil en zegen’. Als je 
de digitale encyclopedieën erop 
naslaat lees je verschillende uit-
leggen bij het woord heil, onder 
andere: “toestand waarin je je 
gelukkig voelt en al je wensen ver-
vuld zijn” en “welzijn, voorspoed, 
redding, verlossing”. Dat laatste 
past volgens mij het beste bij de 
wens zoals wij het bedoelen. Want 
wij koppelen heil aan Jezus, onze 
Verlosser en Redder. Dat wensen 
we elkaar toe de nabijheid van 
onze Heiland en dan komen we 
vanzelf in een toestand waarin we 
gelukkig mogen zijn. Ik wens u alle 
goeds toe voor 2019. Namens de 
kerkenraad,Henry Bos ouderling-
scriba.
Van de predikant.
Pastoralia. We leven mee met 
dhr. Jan van der Worp. Op nieuw-
jaarsdag overleed, na een moedig 
en positief gedragen ziekte, zijn 
vrouw Bettie. We wensen hem 
en de zijnen nabijheid van God 
en mensen om hem heen, nu zijn 
leven zo anders is geworden.
Mevrouw Alie Raggers voelt zich, 
na een ongelukkige armbreuk, 
letterlijk en fi guurlijk nog steeds 
‘onthand’. 
Varia. Met de catechisanten had-
den we een mooie eindejaars-
bijeenkomst. Zij hadden heerlijk 
gekookt. Na de maaltijd spraken 
we over het nut van goede voor-
nemens en lazen we een reeks 
teksten, waaronder veel wijsheid 
uit Spreuken, met daarbij de vraag: 
welke tekst zou je jezelf voor het 
komende jaar willen meegeven. 

En welke iemand uit je omgeving? 
Dat blijkt te kunnen leiden tot een 
mooi gesprek!
Het was fi jn dat onze enthousiaste 
zanggroep zich in de kerstmorgen-
dienst kon laten horen. Ik hoop 
zeer dat we voor Pasen opnieuw 
zo’n ‘huiskoor’ op de been kunnen 
brengen.
Na de nieuwjaarsdienst afgelo-
pen zondag ontving dhr. Hilbert 
Duursma, ingeleid door een 
hartverwarmende toespraak van 
kerkrentmeester dhr. Roel Log-
chies, een oorkonde en erepen-
ning als dank voor de vele, vele 
jaren dat hij zich op alle mogelijke 
manieren heeft ingezet in onze 
gemeente. Het daarop volgende 
applaus was welgemeend.
In deze dienst dachten we na 
over dat prachtige verhaal van de 
magiërs uit het Oosten. Het rijmt 
omgekeerd op Genesis 25 waar 
Abraham de zonen van zijn bij-
vrouwen ‘naar het Oosten’ zendt 
‘met geschenken’ voor de Koning 
der Joden, die zo de volken weer 
bijeenbrengt en een nieuwe toe-
komst doet openbreken, dwars 
door alle duistere krachten heen, 
zoals die belichaamd wordt door 
koning Herodes.
Denkend aan de komende Actie 
Kerkbalans en ons hele gemeente-
leven in het jaar dat voor ons ligt: 
moge de inzet, toewijding en offer-
bereidheid van die magiërs een 
inspiratie voor ons allen zijn. 

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

Actie Kerkbalans 2019. 
Thema: Geef voor je kerk
De Kerk is een vrijwilligersorgani-
satie, dit betekent dat zij door vrij-
willigers wordt aangestuurd en dat 
bijna al het uitvoerende werk door 
vrijwilligers wordt verricht. Dat 
gebeurt, in de meest letterlijke zin 
van dat woord: “Pro Deo”. Toch 
heeft iedere plaatselijke kerk met 
vaste uitgaven te maken. Vrijwel 
iedere gemeente heeft mensen 
in dienst, andere kosten zijn o.a. 
het onderhoud van de gebouwen, 
verwarming en verlichting. Dus 
ondanks het vele werk dat wordt 
verricht door vele vrijwilligers, 
heeft de Kerk ook geld nodig om 
genoemde kosten te kunnen beta-
len.
De Kerk in Nederland moet zich-
zelf bedruipen. Zij krijgt van nie-
mand subsidie, dus ook niet van 
de Rijksoverheid. De wekelijkse 
collecten en inkomsten uit onroe-
rend goed vormen ongeveer 15 
á 20% van de inkomsten die de 
kerken jaarlijks nodig hebben. Dus 
80 á 85% van de inkomsten moet 
door de leden zelf bijeen worden 
gebracht. Dat noemt men “Kerk-
balans”, een persoonlijk beroep op 
de gemeenteleden met de vraag 
wat het hun waard is dat de kerk 
in de eigen woongemeenschap in 
stand blijft. 
Al eeuwenlang verbindt de kerk 
mensen met elkaar. Denk maar 
eens aan de ja-woorden die zo 
vaak klinken in de kerk. Woor-
den van een leven lang verbinden. 
Daar waar steeds meer mensen 
aandacht en steun nodig hebben, 

strekken wij onze handen naar 
hen uit. De kerk is de plek waar 
God zich aan ons verbindt en, 
door ons, aan de wereld waarin 
wij leven.
Kerkbalans is er om ervoor te 
zorgen dat dit ook fi nancieel 
mogelijk blijft. Daarvoor hebben 
we uw fi nanciële bijdrage hard 
nodig. Het geld dat U geeft aan 
Kerkbalans is een investering. Een 
investering in de kerk van nu en in 
de kerk van morgen. Een investe-
ring in uzelf en in de generaties die 
nog komen. 
Het is van groot belang dat er in 
ons dorp een kerkgemeenschap 
is. Een kerkgemeenschap die God 
dient en zorg heeft voor ons en 
onze medemens. Een kerk die ver-
bindt om ook in de toekomst kerk 
te kunnen zijn. Daar gaat het om 
bij de actie Kerkbalans 2019, die 
van 19 januari tot en met 9 febru-
ari wordt gehouden.

Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd 
raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.

Geef voor je kerk, zodat jouw 
kerk kan blijven bestaan en geven 
aan anderen. Alvast onze hartelijke 
dank hiervoor.
Het college van kerkrentmeesters

Dordrechts museum. Op 23 
december jl. ging dominee Gerrit 
de Feijter bij ons voor. Hij las toen 
uit de ‘nieuwe’ Statenbijbel voor. 
Naar aanleiding daarvan tipte hij 
ons over een tentoonstelling in het 
Dordrechts Museum: TE KUNST 
EN TE KEUR, 400 JAAR STATEN-
BIJBELS
De Bijbel is het meest verkochte 
boek ter wereld. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat het eerste 
Nederlandstalige boek dat in 1477 
gedrukt werd een Bijbel was. Tij-
dens de Synode van Dordrecht 
wordt opdracht gegeven voor 
de eerste offi ciële Nederlandse 
vertaling van de Bijbel. Deze ver-
taling uit de directe grondtekst 
verschijnt voor het eerst in 1637. 
Gefi nancierd en geautoriseerd 
door de Staten-Generaal krijgt 
het de naam: Statenvertaling.
De nieuwe Statenbijbel bereikt 
een groot publiek. Afhankelijk van 
de portemonnee van de koper 
is er van alles mogelijk: van een 
eenvoudige, kleine uitgave tot 
een rijk geïllustreerde en geper-
sonaliseerde uitgave van groot 
formaat. In Dordrecht wordt 
de familie Keur de belangrijkste 
drukker en uitgever van Statenbij-
bels. Hun eerste druk verschijnt 
in 1666, waarna er nog vele vol-
gen. In deze tentoonstelling staat 
de kunst en kwaliteit van deze 
bijzondere Statenbijbels centraal 
en komen de familie Keur en hun 
prachtige Keurbijbels opnieuw 
samen in Dordrecht.
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Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn,
 worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees 
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. 
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 
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Nieuw album Gerald 
Troost / Reyer
Gerald Troost timmert al 18 jaar 
aan de weg. Binnenkort brengt 
hij een cd uit met oude liedjes in 
een nieuw jasje. Stijl: dance. Voor 
het remixen schakelde hij produ-
cer Reyer in. Het resultaat mag er 
zijn. Luid en Duidelijk, het nieuwe 
album, laat bekende Troost-num-
mers horen in de dancestijl van 
Reyer. De presentatie van het nieu-
we album wordt een feestje. Reyer 
en rapgroep De Rechtstaat treden 
op. Ook laten dansgroep Mind 
Connected en freestyler Josh zien 
wat ze in huis hebben. Een ener-
verende avond met topartiesten, 
moderne muziek, dans én een rake 
boodschap.

vrijdag 15 februari, 20.00 uur, Veenendaal, De Basiliek, 
Wiltonstraat 56, € 12,95 via Events for Christ

Burgemeester pleit 
voor behoud 
Elisakerk Almelo

Burgemeester Arjen Ger-
ritsen pleit in een brief aan 
aartsbisschop Eijk ervoor, 
om de Elisakerk in Almelo 
open te houden. De kerk 
vervult volgens Gerritsen 
een belangrijke maatschap-
pelijke taak in het zuiden 
van de stad.

De Orde der Karmelieten 
gaat Almelo verlaten. Dat 
betekent dat de zorg voor de 
Elisaparochie, die nu nog in han-
den is van de Karmelieten, op 
termijn overgaat naar het aarts-
bisdom Utrecht. Om te voor-
komen dat de Elisakerk wordt 
afgestoten en voor de Rooms-
Katholieke geloofsgemeenschap 
in Almelo verloren gaat, heeft 
burgemeester Arjan Gerritsen 
een brief geschreven aan de 
aartsbisschop met het verzoek 
de Elisakerk niet te sluiten.
 
Niet bemoeien met kerke-
lijk beleid
Gerritsen wil zich niet bemoeien 
met kerkelijk beleid. “Maar ik 
kom op voor het maatschappelijk 
belang van de stad. Het zou heel 
jammer zijn als deze kerk in het 
zuiden van de stad dicht gaat.”

De kerk zorgt voor verbinding
De kerk kent een grote vrijwil-
ligersgroep die niet alleen in de 
kerkgemeenschap, maar ook in de 
wijk actief is. Er wordt dagelijks 
snert verkocht, er worden goede-
ren ingezameld voor de voedsel-
bank, mensen bezoeken ouderen 
in de wijk. “De kerk zorgt voor 
verbinding. En we werken zo aan 
sociale gerechtigheid”, aldus pas-
tor Eef van Vilsteren. Hij is blij 
met de steun van de burgemees-
ter. “Ik zou elke burgemeester 
van elke stad willen oproepen om 
hetzelfde te doen.” (bron: rtv oost)

Meedoen of mee-
helpen Alpha cursus 
Zwolle
Wie meer wil leren over God, 
Jezus en de basis van het christelijk 
geloof kan binnenkort naar de 
Alpha cursus in de Verrijzeniskerk. 
Deelnemers kunnen kiezen voor 
woensdagavond of zondag. Op 27 
januari start de cursus om 11.00 
uur met een brunch. Er is dan 
ook kinderoppas aanwezig. Niet 
meedoen maar wel betrokken zijn? 
Voor de Alpha cursussen in het 
voorjaar zoekt men gespreksleiders 
en mensen die willen koken, 
bakken, afwassen, de ruimte 
gezellig willen maken enzovoort. 

Zondag 27 of woensdag 30 januari, Zwolle, Verrijzenis-
kerk, Bachlaan 150, info en aanmelden: Jan-Willem 
Harwig, tel. 06 5191 2375, alpha@cgkzwolle.nl
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www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd

Laatst mochten alle  

kinderen rondkijken in de kerk. 

Ineens was een jongetje weg.  

Ik zag ‘m onder de bank.  

Daar had ie zich verstopt…

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...

GROZ
T

R
A

A
V

TI
U

STIC
H
T
IN
G

K
EURK MRE

Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

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

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

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

wandelen 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

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

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

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

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

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

Topic Crea|

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

Verrassend creatief 

topic .nu


