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Kunst De preek Zegen van 
boven naar 
beneden

“Eenzaamheid is twee keer 
zo dodelijk als alcohol”. 
Aldus Manfred Spitzer, een 
Duitse psychiater die kort 
geleden een boek over een-
zaamheid heeft geschreven.

Op die bewering 
valt – zo las ik elders – het nodige 
af te dingen, omdat in de gra-
fi ek waar Spitzer zijn bewering 
op stoelt, verschillende cijfers 
gecombineerd worden die zijn als 
appels en peren: niet goed met 
elkaar te vergelijken. 

Pijn
Maar toch blijft e enzaamheid een 
verschijnsel waar erg veel mensen 
in onze dagen onder lijden. Echt 
fysiek ook: bij eenzaamheid blijkt 
het pijncentrum in onze herse-
nen op te lichten. En het brengt 
meetbaar veel stress teweeg. Een 
heuse ziekte dus, zegt Spitzer, 
en een ernstige die de dood tot 
gevolg kan hebben.  

Je zou denken dat met al onze 
communicatiemiddelen en de 
vlucht die de sociale media heb-
ben genomen, eenzaamheid als 
verschijnsel zou afnemen. Want 
zo ongeveer iedereen kan immers 
zo ongeveer overal met elkaar in 
contact komen. Maar ondanks alle 
smartphones en het vele gebruik 
ervan neemt eenzaamheid toch 
toe. Blijkbaar bieden alle contac-
ten via onze schermpjes niet het 
goede gezelschap dat ons te erva-
ren geeft dat we niet alleen zijn. 
Eerder werkt digitalisering vereen-
zaming juist meer in de hand. 

Scoren
Bij sociale media waarin het draait 
om scoren, is dat ook eigenlijk 

te verwachten. Gemiddeld kijkt 
een volwassene in ons land 8 
uur en 45 minuten op haar of 
zijn telefoonschermpje, maar de 
meeste van die contacten hebben 
de diepgang van een surfplank. 
En de onderlinge 
uitwisseling lijkt 
meer op een 
harde competitie-
wedstrijd om de 
meeste likes dan 
op het veilig delen 
onder vrienden. 
Nog afgezien van de handel, waar-
in je volgers en likes kunt kopen. 
Voor 35 euro kun jij als ouder je 
kind 10.000 volgers cadeau geven. 
Met die volgers kan hij op zijn 
basisschool misschien medeleer-

lingen jaloers maken, maar ze zijn 
nep als vrienden. Indruk maken 
is van het grootste belang, dus 
aan die handel valt echt vele 
miljoenen te verdienen, in ons 
land alleen al. Niet bepaald een 

wereld waarin 
je relaties zult 
vinden die je 
behoeden voor 
de ernstige ziekte 
die eenzaamheid 
is. Eerlijk gezegd 
snap ik niet goed 

wat zoveel mensen beweegt 
er zoveel tijd en energie aan te 
besteden (al vond ik het wel 
heerlijk om met mijn echtgenoot 
te kunnen skypen toen ik heel ver 
weg zat). 

Betekenisvolle relaties
Spitzer raadt met het oog op 
deze ziekte aan om onder andere 
te investeren in het samen dingen 
doen (en je kinderen het plezier 
daarvan te leren). Zo bouw je 
volgens hem aan relaties die van 
betekenis (kunnen) zijn in dat 
weten niet alleen te zijn. 
De Prediker voegt daar nog een 
wijs advies aan toe, voor het geval 
ook die relaties je ontvallen of 
gaan ontbreken: denk aan God 
die je gemaakt heeft, voordat 
de slechte dagen komen, de tijd 
waarin je geen plezier meer in het 
leven hebt (12:1). En wie weet ga 
je dan ook Psalm 116 zingen: ‘en 
levenslang ben ik niet eenzaam 
meer.’

Niet eenzaam meer
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Nog geen abonnee?

Slangenspel
DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

De grootmachten VS en China 
spelen een machtsspel. President 
Trump meent met zijn handelspoli-
tiek de Chinese partijleider Xi Jin-
ping te overtroeven en te slim af te 
kunnen zijn. Xi Jinping is de vrien-
delijkheid zelve en niet te door-
gronden. Deze nieuwe keizer van 
China is uit op wereldheerschappij 
en wil een eind maken aan de wes-
terse hegemonie. Xi wil dat China 
een technologische supermacht 
wordt, van geen land afhankelijk, 
de wereld wel afhankelijk van 
China. Via wereldwijde netwerken 
en investeringen oefent China zijn 
economische en politieke invloed. 

Ties Dams tekent in zijn boek over 
de machtigste man van China hoe 
Xi Pinjing het spel van de macht 
speelt. Het slangenspel. Leeftijd-
genoten van de boerenzoon, zo 
luidt het verhaal, waren als de 
dood voor de slangen die zich in de 
heuvels verscholen. De boerenzoon 
kon echter dagenlang voor een slan-
genkuil op wacht liggen. Geduldig, 
vriendelijk zelfs, liet hij de slang 
wennen aan zijn aanwezigheid. Met 
zelfgevangen muisjes maakte hij de 
slang nieuwsgierig; uiteindelijk stak 
die zijn geschubde kop uit. Op dat 
moment ontdeed de boerenzoon 
zonder medelijden, maar met een 
milde glimlach, de slang van zijn 
kop. De naam van deze boerenzoon 
was Mao, hij stichtte in 1949 de 
Volksrepubliek China en zou tot zijn 
dood in 1974 de alleenheerschappij 
voeren over China. 
Xi Jinping volgt de oude strategie 
van Mao. Hij wacht rustig, knikt 
vriendelijk, praat met iedereen 
mee en zorgt dat hij geen vijanden 
maakt. Totdat de machtsbalans zo 
verschuift dat anderen hém nodig 
hebben. 
 Trump en de wereld moeten 
gewaarschuwd zijn voor Xi’s 
slangenspel.

Commentaar

  Wout van Bekkum, hoogleraar 
semitische talen en culturen aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, 
geeft een lezing over Maimonides: 
‘Verstandig geloven’. Maimonides 
was een van de invloedrijkste 
joodse fi losofen. Hij wist islamiti-
sche en joodse fi losofi e te verbin-
den. Reserveren: 
info@synagogezuidlaren.nl of 
tel. 06 5468 8177.

Melvin Pietersz is manager Incasso 
& Beheer bij micro-kredietver-
strekker Qredits in Almelo. Hij 
studeert al vijftien jaar op wat de 
Bijbel zegt over geld. Een fi nan-
ciële man met opmerkelijke, fi nan-
ciële ideeën, die hij graag deelt met 
ondernemers en leidinggevenden 
tijdens een lunchbijeenkomst van 
de Reveil Business Club.

In de voorjaarsvakantie is er een 
superleuk programma voor alle 
kinderen van de basisschool. Met 
als thema ‘Zoek het uit!’ kunnen ze 
twee ochtenden lang van alles ont-
dekken. Er zijn verhalen, muziek en 
mooie liedjes. En aan het eind van 
de ochtend gaat iedereen met iets 
leuks naar huis. Vriendjes, vriendin-
netjes, buurkinderen, neefjes of 
nichtjes zijn ook welkom.

Lezing ‘Verstandig 
geloven’ in Zuidlaren

Lunchbijeenkomst 
over geld

Vakantiebijbelclub in 
Dwingeloo

Maandag 18 februari, 15.00 uur, Zuidlaren, synagoge, 
Zuiderstraat 1, € 10

Vrijdag 8 maart, 11.00 – 13.30 uur, Wezep, Hoeve op 
Vollenhof, Vollenhofsweg 3, € 85 (incl. koffi e/thee, lunch 
en handout) , www.reveilbusinessclub.nl/ 

Maandag 18 en dinsdag 19 februari, 9.30 - 12.30 uur, 
Dwingeloo, Brug-Es Kerk, Bruges 26

Wie houdt van mediterrane sferen 
mag het optreden van het renais-
sance- en barokensemble La Pri-
mavera niet missen. Het ensemble 
bestaat uit Anabele Marcos (zang), 
Regina Albanez (klassieke gitaar) 
en Maaike Boekholt (viola da 
gamba). Zij verzorgen een harts-
tochtelijk programma met Italiaan-
se, Spaanse en Franse muziek, vol 
liefde vuur en passie.

Barokensemble in 
Emmen

Zondag 17 februari, 15.00 uur, Emmen, Grote Kerk, 
Schoolstraat 5, € 17,50, grotekerkcultureel.nl

Eenzaamheid is een heuse ziekte, waar veel mensen onder lijden. Echt fysiek ook: bij eenzaamheid blijkt het pijncentrum in onze 
hersenen op te lichten. En het brengt meetbaar veel stress teweeg. 

DOOR 

DS. LILY BURGGRAAFF, 

ZWOLLE

GEMIDDELD KIJKT EEN 
VOLWASSENE IN ONS LAND 8 UUR 
EN 45 MINUTEN OP HAAR OF ZIJN 
TELEFOONSCHERMPJE, MAAR DE 

MEESTE VAN DIE CONTACTEN HEBBEN 
DE DIEPGANG VAN EEN SURFPLANK
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DOOR: DS GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT

Het zal niemand zijn ontgaan: 
het is tattoo-time! Er valt een 
explosieve groei waar te nemen 
van het aantal mensen dat een 
tatoeage laat zetten; vooral in 
de leeftijd 18 tot pakweg 35 jaar, 
Maar ook oma’s van ver boven 
de 70 laten zich niet onbetuigd. 
Het is een regelrechte hype. Er 
zijn tv-programma’s over tattoo-
ing, Body art is booming business. 
Tattookoning Henk Schiffmacher, 
zelf een lopend kladblok, ontving 
zelfs een koninklijke onderschei-
ding in de categorie kunst, runt 
een tattoomuseum en won een 
prijs in de Postcodeloterij. Boven 
zijn winkel staat grappig genoeg: 
“In God we trust everybody else 
pays cash”. 

Vroeger was een tatoeage voor-
behouden aan een ruige zeebonk 
met ankertje op zijn onderarm of 
het woord ‘moeder’. Tatoeages 
zijn populair onder voetballers en 
popsterren zoals Jezusfan Justin 
Bieber; hij heeft er 50 van op zijn 
lichaam. Onlangs liet hij, nauwe-
lijks leesbaar en in hele fi jne let-
tertjes op zijn rechterwenkbrauw 
het woordje ‘grace’ zetten Toege-
geven: er zijn slechtere woorden. 
Elke hype heeft zijn spijtoptanten, 
Stichting Spijt van Tattoo haalt ze 
gratis weg, maar vraagt wel een 
tegenprestatie van deze ‘schip-
breukelingen van de mediacultuur’,  
zoals ik in de Volkskrant las. 

In een tattoo draag je wat uit: je 
laat zien waar je bij wilt horen, 
een herinnering aan een geliefde 
of aan een life event. Versiering 

of beschadiging? Over smaak valt 
niet te twisten. Toch? Hoog tijd 
dachten we in ons polderdorp 
om daar in een jongerendienst 
bij stil te staan. Onder ‘jongeren’ 
verstaan we trouwens iedereen 
tussen de 8 en 88. We projec-
teerden foto’s van tatoeages. Een 
jonge moeder toonde haar linker-
arm (‘dicht bij mijn hart’) waarop 
de namen van drie overleden 
zoontjes waren getatoeëerd en 
zong daarna een indrukwekkend 
lied over de God die met je mee-
gaat door donkere dalen. 
Had Jezus ook een tattoo? Niet dat 
ik weet. Wat ik wel weet is dat Hij 
werd getekend door de spijkers, 
voor het Leven. Met die littekens 
tekende Hij voor ons leven. Tijdens 
de viering kon je een tattoo laten 
zetten in de vorm van een afwas-
baar kruisje in je handpalm of pols, 

bijvoorbeeld als teken van over-
gave. Na afl oop liet een oude man 
diepe littekens in zijn hand zien. 
Zijn stiefmoeder had hem als peu-
ter zwaar mishandeld. 
Niemand haalt zonder littekens, 
zichtbaar of onzichtbaar, de Eind-
streep. In het derde Bijbelboek 
wordt het zetten van een tatoe-
age verboden, vreemd genoeg in 
één adem met het knippen van je 
baard als je rouwt. De context 
is dat heidenen hun (af)goden 
trachten te pleasen en te paaien 
met deze tattoos, kennelijk om 
hun gebeden kracht bij te zetten. 
Een heilig volk doet dat dus niet. 
Er is maar één Heer! Dit is niet 
aan de orde in de huidige discus-
sie over wel of geen tatoeage. 
Eer God met je lichaam. Zeker. Je 
bent een mobiel tempeltje van de 
Heilige Geest. Zegt dit ook iets 
over botoxbehandelingen? Hoe 
het ook zij, als volgeling van Jezus 
geldt altijd: laat je lezen!  Met of 
zonder tattoos.

Bekeert u en geloof 
het evangelie. Het oudste evange-
lie is vrij kort van stof. Markus is 
een andere verteller dan Lukas of 
Mattheus. Bij hem geen geboor-
tegeschiedenis van Jezus, nee, hij 
gaat recht op zijn doel af en dat 
is meteen helder: Jezus is geko-
men en Hij is midden onder ons. 
 Johannes de Doper kondigt Hem 
aan en ziedaar, de hemel scheurt 
open bij de doop in de Jordaan. 
Daar staat hij dan, deze geliefde 
zoon, waarin God zijn vreugde, 
zijn welbehagen vindt. 

De tijd is vervuld
Deze uitdrukking geeft aan dat 
Jezus onder ons komt op de tijd 
die God bepaalt. De wereld is 
niet klaar om Gods zoon te ont-
vangen en Zijn indringende bood-
schap te horen. Wat dat betreft is 
er nooit tijd voor. Geen plaats in 
onze geestelijke herberg, want we 
zitten vol. Maar God doorbreekt 
de tijd en de economie van de 
wereld. Op Gods tijd komt de 
Zoon. Paulus spreekt in Galaten 
4 over de volheid van de tijd. God 
is met de wereld bewogen en 
wil mensen de goede boodschap 
laten horen. Achter de uitdruk-
king dat de tijd vervuld is, zien we 
Gods barmhartigheid schitteren.

Het Koninkrijk Gods is nabij-
gekomen
Er is een tijd geweest in kerk en 
theologie dat we dachten dat we 
tekenen moesten oprichten van 
Gods Koninkrijk. Er moest zo 
nodig wat gebeuren, geen woor-
den maar daden. Bijvoorbeeld 
stoppen met gevaarlijke wapens. 
En vandaag is alles gericht op het 
milieu. Wij moeten de aarde red-
den anders zal er geen plek zijn 
voor het Koninkrijk. Ik ontken 

het belang van genoemde zaken 
niet, maar als er niets aan vooraf 
gaat, heeft het geen fundament en 
daar gaat het nu juist om. Alleen 
op een goed fundament kun je 
een stabiel huis bouwen en dat 
fundament wordt hier aangege-
ven. Het Koninkrijk Gods is nabij 
gekomen en de exponent daarvan 
is Jezus Christus, deze geliefde 
Zoon Gods, die komt om zijn 
leven te geven als een losprijs voor 
velen. Wie in Hem gelooft, zal de 
vreugde vinden in deze Mensen-
zoon en daarom uit dankbaarheid 
de handen uit de mouwen steken. 

Dat is de bijbelse richting en niet 
omgekeerd. Bekeert u en gelooft 
het evangelie

Bekeert u
Van dergelijke preken, ook al zijn 
ze extreem kort, zijn we vaak 
niet gecharmeerd. Bekeert U… 
Zijn we dan zo 
zondig? Zitten we 
op de verkeerde 
weg? We leven 
toch netjes en 
springen niet uit 
de band? Kun-
nen we gevoeg-
lijk onze oren even toestoppen? 
Nee dus, het  gaat in deze korte 
preek van Jezus over de kern van 

de zaak. Bekering is in de aller-
eerste plaats: verandering van 
onze levensrichting. Zijn wijzelf 
de maatstaf van alle dingen of ligt 
die ergens anders? Jezus richt hier 
de aandacht op zichzelf. Bij Hem 
alleen is de redding. Hij wil voor-
aan gaan op de levensweg. In zijn 

lijden en sterven 
maakt hij ons de 
Weg, de Waar-
heid en het Leven 
bekend. Daarom 
is het horen 
nodig, daarom 
zegt Hij het heel 

helder: “Gelooft het evangelie.” 
Zonder dat geloof in Hem varen 
we niet wel. 

Had Jezus ook een tattoo?

De tijd is vervuld en het 
Koninkrijk Gods is nabijge-
komen. Bekeert u en gelooft 
het evangelie Marcus 1: 15

WIE IN HEM GELOOFT, ZAL 
DE VREUGDE VINDEN IN DEZE 

MENSENZOON EN UIT DANKBAARHEID 
DE HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN. 
DAT IS DE BIJBELSE RICHTING EN NIET 

OMGEKEERD. 

polderpraat

Een korte preek

Drenthe

 Tafel van Hoop 
in Emmen
Veel vluchtelingen in Nederland 
zijn eenzaam en missen persoon-
lijk contact. Terwijl dat juist zo 
belangrijk is voor een succesvolle 
integratie. Daarom organiseren 
de diaconieën van de Grote Kerk 
en de Kapel, samen met Kerk in 
Actie, een gezellige middag plus 
maaltijd. Door er ook bij te zijn, 
laten scholen, kerken, families en 
geïnteresseerden vluchtelingen 
merken dat ze welkom zijn. Aan-
melden: Harma Kleine Deters: 
hkd1@home.nl of 0591-858724.

Vrijdag 22 februari, 17.00 uur, Emmen, Jeugdgebouw 
Kapel, Kapelstraat 63

 � emadienst: 
Als ik later groot ben
Een dienst voorbereid door de 
jongeren van SolidFriends en 
dominee Van Werven! Thema: ‘Als 
ik later groot ben...’ en gaat over 
het thema ‘keuzes maken’. Als je 
vandaag een opleiding kiest, vind 
je dat beroep dan over 20 jaar nog 
steeds leuk? In de dienst gaat het 
ook over koningin Esther. Zij had 
geen keuze welk beroep ze wilde 
uitoefenen: zij werd koningin. 
Maar ze koos wel zelf wat ze in die 
rol ging doen. De gepassioneerde 
muzikanten van de Assense band 
Forsake laten ook van zich horen. 

Zondag 17 februari, 19.15 uur, Diever, Kruiskerk

Wal & Water info-
avond in Zwartsluis
Ook dit jaar verschijnt, namens 
de kerken van Noord-West 
Overijssel, het toeristenma-
gazine Wal & Water. Verte-
genwoordigers van plaatselijke 
kerken verspreiden elke zomer 
dit magazine op plekken waar 
veel toeristen komen. Iedereen 
die graag wil helpen: van harte 
welkom op de informatiebijeen-
ko mst. Aanmelden: 
ygerne@welkomindekerk.nl 

Donderdag 28 februari, 19.30 uur (inloop 19.15 uur), 
Zwartsluis, De Poort, Het Singel 16

Bijbelroute 
Rijksmuseum
Het Nederlands Bijbelgenoot-
schap heeft een Bijbelroute uit-
gezet in het Rijksmuseum langs 
twaalf meesterwerken gebaseerd 
op de Bijbel. Dit in het kader van 
het Europees Jaar van het Cultu-
reel Erfgoed. Talloze kunstenaars 
zijn in de afgelopen eeuwen door 
de Bijbel geïnspireerd. Vele top-
stukken en voorwerpen in het 
Rijksmuseum getuigen daarvan. 
De route kan op eigen gelegen-
heid worden gevolgd aan de hand 
van het gidsje ‘Het Woord ver-
beeld’. U kunt het boekje gratis 
downloaden of bestellen via
www.bijbelgenootschap.nl

De doop in de 
Jordaan. Daar 
staat hij dan, 
deze geliefde 

zoon, in wie God 
zijn vreugde, 

zijn welbehagen 
vindt. 

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

DOOR DS. TAMMO 

OLDENHUIS, 

COEVORDEN
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 
16, 7854 PG Aalden tel. 0591-
371538
Kerkdienst 17 febr.: GK 
Aalden 10.00 ds. W. Hordijk, 
Aalden. Organist: Erik Nijzink. 
Knd. en oppas. Collecte: kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 17 febr.: 10.00 
ds. G.W. van der Werff. Orga-
nist: Nico Meilof. Lied voor 
de dienst: NLB 72a: 1 en 2. 
Paaskaars aansteken: Maria 
Koning. Collecten: 1. Kerk in 
Actie-Noodhulp Ethiopië. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Oppas: aanwezig. Knd.: Hieke 
Herben.
De bloemen van januari zijn 
met een bemoediging en groet 
namens de gemeente van 
Bovensmilde gegaan naar: M. 
van Waveren en partner, Van 
Lierswijk 19; fam. A. Tamming, 
Rozenstr. 74; Ali en Joop de 
Jong, H.P. Sickensstr. 9-B; mw. 
M. Meints-Slofstra, H.P. Sic-
kensstr. 11a; mw. T. Middelbos-
Groenink, Schoolsstr. 26.
Vrouwenver. H.V.G.-Draagt 
Elkanders Lasten. 20 febr. om 
19.45 uur komen we samen in 
het gebouw achter de Water-
staatskerk.
Vrouwenver. Ora et Labora. 
19 febr. om 19.30 uur komen we 
samen in het gebouw achter de 
Waterstaatskerk. Onderwerp 
van deze avond is: Judas de 
afvallige discipel, Romeinen 8: 
32 en Johannes 17: 12 en Johan-
nes 18: 1-11 en uit ‘In Gesprek’, 
bladzijde 8 van 2017. Vrije bij-
drage: mw. G. Breukelaar.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kra-
mer-Gossen, Eendrachtstr. 27, 
7742 VJ Coevorden, tel. 0524-
512538
Kerkdienst 17 febr.: GK 
10.00 ds. H. Nagelhout. Orga-
nist: Jan Kamphuis. Knd.: groep 
1 t/m 8. Oppas: fam. Korenhof. 
Bloemendienst: mw. A. Faken. 
Collecten: 1. Kerk. 2. A.K.A. 
Deurcollecte: ouderenwerk.
Aleida Kramer 10.30 ds. H. 
Kauffmann-Schaap.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 17 febr.: 9.30 ds. 
H. Klaassens, Nieuw-Weerdin-
ge. O.v.d.: mw. B. Tuit en mw. 
H. Kiers. Diakenen: mw. G. 
Westerdijk en mw. C. Leenman. 
Organist: Nelleke v/d Leest. 
Oppas: Rennie Roffel. Beam-
team: Ruben. Gastdame & 
heer: mw. G. Smit en dhr. B. 
Smit. Autodienst: dhr. H. 
Buursema: mw. Huizing en dhr. 
de Groot; mw. R. Roffel: fam. 
Potze. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Spaarcollecte. 3. A.K.A.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boeke-
loo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 17 febr.: 9.30 ds. 

L. van de Veer. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. KiA: Ethiopië. Bij 
de uitgang: pastoraat. Knd. en 
oppas.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 17 febr.: 10.00 
ds. B. Breunesse. H.A. 19.00 
Remco Hakkert Band en vocals. 
Entree is gratis. Na afl oop 
wordt er een collecte gehouden 
voor het werk van Together 
Worship. Allen van harte wel-
kom. Knd.: ja. Kaars aanste-
ken: Casper Euving. O.v.d.: 
René Aasman. Organist: 
Hendrikus Vugteveen. Oppas: 
Femke Euving en Rosalie Jutstra. 
Collecten: 1. Kerk. 2. KiA/
Noodhulp Ethiopië. 3. Jaarpro-
ject diaconie. Bloemengroet: 
fam. F. Elders. Kerkvervoer: 
fam. W. Elders. Na de dienst is 
er koffi edrinken in Pluspunt.
Jarig. Dhr. D. Louissen, 22 
febr.: 81 jaar. Adres: Verl. Hoo-
geveense Vaart 84a, 7864 TC 
Zwinderen. Van harte gefeli-
citeerd en Gods zegen toege-
wenst voor het nieuwe levens-
jaar.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Vel-
zing-Hessels, Noorderkeerkring 
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 
0591-312007
Kerkdienst 17 febr.: 9.30 dhr. 
B. Broers. O.v.d.: G. Velzing. 
Organist: M. Hof. Collecten: 
1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkomstcie.: fam. W. Dorst.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 17 febr.: 10.00 
dhr. Marc Bruinewoud. Orga-
nist: B. Volkers. O.v.d.: Ali. 
Welkom: Mia. Beamer: Lucie.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 17 febr.: 10.00 
ds. J. van der Wilden. O.v.d.: 
dhr. P. Homan. Organist: dhr. 
A. Stulp. Koster: dhr. A. Eng-
berts. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk. Bij de uitgang: gebou-
wen. Oppas: Ineke Groothuis. 
Knd.: Demi Vos. Kaars aan-
steken: Myrthe Pals. Bedie-
ning beamer: Marcel Haan. 
Ontvangst: fam. Naber. Bloe-
mendienst: fam. Naber. Auto-
dienst: H. Oldengarm.
Weeksluiting Oldersheem. 
22 febr.: aanvang 19.00 uur.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 

78, 7844 KX Veenoord, tel. 
0591-551346
Kerkdienst 17 febr.: 10.00 dr. 
H. Nobel. Organist: mw. Willy 
Misker. Collecten: 1. Diaco-
nie. 2. Zuiderkerkgemeente. 
Uitgangscollecte: Onderhoud 
gebouwen. Autodienst: mw. 
M. Meijer en mw. Jakobs: fam. 
Veneman; mw. G. Horstman: 
fam. F. Kuper. Lector: Jits Wan-
ders. O.v.d.: Jan Hogeveen. 
Bloemen: mw. H. Ellen. Kos-
ter: T. van Sloten. Koffi e: Jitske 
Wanders en Geesje Reuvekamp. 
Ontvangst en Nieuwsbrief: 
Willem en Evelien Meulman.
Rommelmarkt. De inbreng-
dagen zijn: 16 febr.: van 10.00-
12.00 uur; 16 maart: van 10.00-
12.00 uur. Ook oude metalen 
kunt u brengen.
Stg. leergeld Emmen e.o. 
24 febr. vieren we de Maaltijd 
van de Heer. De collecte is 
dan bestemd voor Stg. leergeld 
Emmen e.o. De doelstelling 
van Leergeld Emmen is in over-
eenstemming met de doelstel-
ling van Leergeld Nederland: 
Voorkomen dat schoolgaande 
kinderen in minima gezinnen 
vanwege armoede niet kunnen 
deelnemen aan sociaal/maat-
schappelijk leven op en rond 
de school. Leergeld Emmen 
werkt vanuit een klein kantoor 
vrijwel geheel met vrijwilligers. 
10 vrijwilligers/ intermediairs 
verzorgen de huisbezoeken, 2 
administratieve medewerkers, 
die werken op basis van een 
werkervaringsplaats of als vrij-
williger, hebben de zorg voor de 
afhandeling van alle aanvragen. 
Een betaalde coördinator (12 
klokuren) stuurt de organisa-
tie en alle werkzaamheden aan. 
Leergeld Emmen steunt de kin-
deren door hulp in ‘natura’. De 
gezinnen ontvangen geen geld, 
de vergoedingen gaan recht-
streeks naar de leverancier van 
de activiteit of dienst. De dia-
conie beveelt deze collecte van 
harte bij u aan.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 17 febr.: 10.00 
‘kliederdienst’. Koffi e vanaf 9.30 
uur. Er is van alles te beleven 
en te doen. De morgen wordt 
afgesloten met wat lekkers. 
We hopen dat het met elkaar 
heel gezellig wordt. Collecten: 
1. Eigen jeugd. 2. Kerk. Knd.: 
geen. Autodienst: B. Eisses en 
A. Hajes. Oppas: Gea Habers. 
Bloemengroet: fam. H. Eising.
De kopij voor de Zandloper 
moet uiterlijk maandagavond 18 
febr. weer ingeleverd worden.
De vrouwenver. ‘Wees een 
zegen’ komt 20 febr. weer bij 
elkaar in De Rank. Aanvang: 
19.45 uur.
De kerkenraad vergadert 21 
febr. in De Rank. Aanvang: 20.00 
uur. Om 19.00 uur is er eerst 
een moment van gebed. Ieder-
een is daar van harte welkom.
Het oud papier kunt 22 febr. 
vanaf 16.00 uur weer deponeren 
in de container die dan op de 
parkeerplaats achter De Rank 
zal staan. Ook zaterdag kunt u 
daar uiteraard het papier kwijt.
Terwijl ik dit stukje schrijf ver-
blijft Janny de Haan nog in het 
UMCG. Ze gaat wel vooruit en 
heeft nog een lange weg te gaan. 

We willen haar veel sterkte 
wensen voor de komende tijd 
en bidden haar Gods zegen toe.

ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 17 febr.: 9.30 
ds. J. Schneider, Schoonoord. 
O.v.d.: dhr. J. Batterink. Col-
lectant: mw. D. Heller-Batte-
rink. Organist: dhr. W. Voorn. 
Koster: fam. H. Hospers. Col-
lecten: 1. Ouderenwerk. Bij 
de uitgang: onderhoud kerkge-
bouw.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 17 febr.: 9.30 da. 
B. van de Weg, Nijverdal. 15.00 
da. H. Paas, Nijverdal. Organis-
ten: dhr. G. Diepeveen en dhr. 
R. Roelofs. Knd.: Lian Wetering 
(1, 2) en Rianne Kamphuis (5, 6). 
Tnd.: 15.00 uur: Erna Immink 
(7, 8). Oppas: Marieke Immink, 
Annet Boerman en Anniek Reef-
huis. Collecten: kerk en diaco-
nie. Bloemen bezorgen: Janny 
Reefhuis.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 17 febr.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. K. van 
Staveren. Doopdienst. O.v.d.: 
Henny Logtenberg. Organist: 
Hans Niezink. Lector: Marthil-
de Visscher. Koster: Henk 
Zomer. De Fontein 19.00 ds. 
J. Zondag. O.v.d.: Margareth 
Joosten. Organist: Ab Kris-
tiaans. Koster: Janny/Koert 
Naber.
Collecten: PKW. Bij de uit-
gang: KiA-Noodhulp/Vluchte-
lingen. Kindercollecte: Mensen-
kinderen, voor mensen in nood. 
Actie: Een jaar lang groente en 
aardappels! Oppas: Monique 
Gort, Hanja Bach en Irene van 
Staveren. Kinderkerk: groep 1 
t/m 8.
Van Dedem Marke: 16 febr.: 
dhr. Jannes Smid. Pianist: Luco 
Hans.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg: mw. G. Michel Heers-
ping, Primulastr. 6, Unit 4, k. 6; 
dhr. G. van Keulen, Zwierstr., 
herstelzorg unit 5, k. 7.
Activiteiten. 19 febr.: 14.00 
uur en 20.00 uur Huiskamer-
tour Noordoost.
Kerk & Israël. 19.30 uur (kof-
fi e staat vanaf 19.00 uur klaar). 
21 febr. organiseert Kerk & 
Israël een avond waarin DV zul-
len spreken rabbijn mw. Margot 
Maynard en mw. Sharon Mulder. 
Zij zullen ons vertellen over de 
verschillende gebruiken en litur-
gie in de diensten in de syna-
goge, speciaal met het Joodse 
Paasfeest. Locatie De Fontein, 
Hoofdvaart 7. Toegang: gratis. 

Er is een collecte. U bent van 
harte welkom. Info: Gerbrig 
Arends, 0653872870.
Activiteit NW 1, 2 en 3: 23 
febr. gaan we kegelen bij zaal 
Mulder in Baalder van 15.00 tot 
17.00 uur. De kosten zijn € 10 
incl. koffi e met cake. Opgave bij 
Aartje, tel. 614689; Gerry, tel. 
620087; Mieke, tel. 612223 of 
Joke, tel. 615756. Wees welkom.
Vacatures kerkenraad. Bin-
nen de kerkenraad zijn verschil-
lende vacatures te verwachten 
en er zijn nog openstaande 
vacatures. Graag willen wij u als 
gemeenteleden in de gelegen-
heid stellen om namen in te die-
nen voor mogelijke kandidaten 
of u zelf als kandidaat beschik-
baar te stellen. Deze namen 
kunt u doorgeven aan de scriba 
Ellen Kok, Anton van de Hors-
tstr. 21 of via scriba.vandedem-
kerk@pkn-dedemsvaart.nl

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Pren-
ger, De Mute 61, 7683XT Den 
Ham, tel. 0546-671747, gpren-
ger@caiway.nl
Kerkdiensten 17 febr.: 
10.00 da. M. Winters, Ommen. 
O.v.d.: groep C. Knd.: peuters: 
Annemiek Rosman en Nathalie 
Hofsteede; groepen 1 t/m 8. 
Oppas: zaal 6: José Kolkman, 
Bianca Koebrugge en Marjo-
lein Wermink. Collecten: 1. 
Scharlaken koord. 2. Gemeente 
opbouw. Deurcollecte: bin-
nenlands diaconaat. HK 19.00 
ds. J. Borst, Sleen. Gez. dienst. 
Collecten: 1. Stg. Manna. 2. 
Kerkrentmeesters. Deurcol-
lecte: kerkelijke gebouwen. GK 
19.00 gospeldienst m.m.v. El 
Shaddai.
Passage nodigt haar leden uit 
voor de jaarvergadering op 27 
febr. Aanvang: 20.00 uur. Om 
19.30 uur staat de koffi e klaar. 
Wij staan stil bij 200 jaar Den 
Ham zelfstandig.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Ols-
man, Vechtvoorde 5, 7772 VA 
Hardenberg, tel. 0523-272019
Droogte overleven in Ethi-
opië.  17 febr. is de 1e collecte 
in de dienst voor: Droogte 
overleven in Ethiopië.  Ethio-
piërs zijn droogte van oudsher 
gewend, maar door klimaatver-
andering is het steeds vaker en 
langer extreem droog.  Gezin-
nen komen in groot nood: water 
en voedselvoorraden raken op, 
vee sterft. Samen met lokale 
Ethiopische partners helpt 
KerkinActie boerengezinnen 
om ook in extreme tijden te 
overleven. Ze leren b.v. over 
irrigatie, krijgen zaden die goed 
tegen droogte kunnen, leggen 
waterbronnen aan en worden 
gestimuleerd geld te verdienen 
met kleine handeltjes in b.v. 
zeep of snacks. Behalve via de 
collecte kunt u ook uw bijdrage 
storten op rekeningnummer 
NL65RABO0324986521 t.n.v. 
ZWO prot. Gem. Hardenberg-
Heemse o.v.v. Droogte over-
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leven in Ethiopië 17 febr. 2019. 
Namens de ZWO cie. van harte 
bij u aanbevolen!
Cursus ‘Kom Heilige Geest’ 
en nieuwe cursus ‘Fijngevoelig-
heid ontwikkelen voor het ver-
staan van Gods stem’. We heb-
ben een geweldige tijd samen 
gehad. In groepjes van 5 hebben 
we gesproken over verschillende 
onderwerpen, waaronder; Wie 
is de H. Geest nu eigenlijk, de 
H. Geest als de 3e persoon bin-
nen de 3 enig God, de H. Geest 
doet de kerk leven en herle-
ven. Bij de vraag of hier meer 
behoefte aan is aan dergelijke 
cursussen, werd aangegeven dat 
dit idd het geval is, mensen heb-
ben behoefte aan meer diepgang 
in hun geloofsleven. Een cursus 
als deze helpt hen daaraan mee, 
zo is de ervaring, aldus de cur-
sisten. Het waren geweldig fi jne 
avonden waarbij de deelnemers 
erg bemoedigd werden. Ook 
vanuit andere kerken in Har-
denberg kwamen er mensen op 
deze cursus. De opkomst was 
dan ook groot. We mochten 30 
cursisten verwelkomen.
Centrum (Zuid en Noord). 
Overleden. 1 febr. is plotseling 
overleden mw. Hillegien Macka-
ij-Kedde (De Mulderij 411). We 
leven mee met Martine en Wil-
lem en hun gezin, en met haar 
verdere familie en vrienden.
Zieken. Mw. J. Bloemendal (De 
Spinde 604) is weer thuis.
Mw. A. Ensing-van ´t Hul, Witte 
de Withstr. 2, verblijft tijdelijk 
in ´t Welgelegen K 111, Voorstr. 
1, 7782 AM in Gramsbergen.
Jennie Vosjan, Markt 65, is opge-
nomen in het Röpcke Zweers 
ziekenhuis. Haar toestand is 
zorgelijk. Wij denken aan haar.

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 17 febr.: Lan-
taarn 9.30 dhr. M. Vos, Vrie-
zenveen. Kruiskerk 19.00 ds. J. 
Post uit Wierden-Lutten. Snack-
dienst.
Jarig. Mw. G.G. Vogelzang-
Wolf, Coevorderweg 143, 7781 
PB De Krim: 11-02-1940.
Dhr. K. Brus, Kamperfoeliestr. 
2, 7775 BJ Lutten: 12-02-1943.
Mw. R. Finke-Klok, Schuine-
slootweg 29b, 7777 RG Schuine-
sloot: 13-02-1940.
Dhr. G. Tempelman, Gramsber-

ger State 4, 7783 AZ Gramsber-
gen: 14-02-1928.
Mw. A. Jager-Oldengarm, Markt 
37, 7772 AE Hardenberg: 16-02-
1942.
Mw. G. Odink-Boertien, Aner-
weg Zuid 77, 7775 AR Lutten: 
16-02-1943.
Dhr. G. Lamberink, Kamperfoe-
liestr. 14, 7775 BJ Lutten: 16-02-
1946.
Zieken. Elma Soer-Veneman 
(Dedemsvaartseweg-Zuid 71, 
7775 AD) is opgenomen in het 
ziekenhuis in Hardenberg voor 
een heupoperatie.
Johnny Kappert Anerweg, Zuid 
47, Lutten. Hij heeft een hart-
stilstand gehad. Hij is gedotterd 
en er is een stent geplaatst. 
Johnny ligt in het Röpcke Zweer 
Ziekenhuis Hardenberg. Gaat 
naar omstandigheden redelijk.
Dhr. A. van Delden, Meidoorn-
str. 57, 7775 BD Lutten is weer 
thuisgekomen na een verblijf in 
het ziekenhuis.
De bloemen gaan deze week 
met een groet van ons allen, 
vanuit de Kruiskerk naar dhr. 
Roelof Lamberink, De Lutteres-
weg 1, Lutten; vanuit de Kapel 
naar: mw. H. Klok-Gritter, 
Schuineslootweg 88.
Als lid van de Geref. Wijk-
gemeente zal Hennie Rutgers 
plaatsnemen in de beroepings-
cie. v/d Herv. Wijkgemeente. 
Als er geen bezwaren worden 
ingediend zal ze D.V. 24 febr. in 
een kerkdienst in de Kruiskerk 
daarvoor bevestigd worden als 
ouderling met een bijzondere 
opdracht.
Uitnodiging groothuisbe-
zoek voor jongeren van 15-20 
jaar. Je bent van harte uitge-
nodigd om op 2 maart naar 
het ‘Groothuisbezoek’ voor 
jongeren te komen. We star-
ten de avond om 18.00 uur in 
Ons Trefpunt, Lage Landweg 
2, Schuinesloot. We willen dan 
samen met andere jongeren 
praten over Geloof en kerk. 
Thema: ‘Een goed gesprek’. We 
gaan daarna, rond 19.30 uur, 
naar Kiri in Hoogeveen waar we 
gezellig met elkaar gaan bowlen. 
Rond 21.30 uur hopen we weer 
terug te zijn in Schuinesloot. 
Lijkt het je leuk om met ons 
mee te gaan? Stuur dan voor 
24 febr. een mailtje naar: jeugd.
emmausgemeente@ gmail.com 
Vrienden mag je uiteraard ook 

uitnodigen. Tot dan!
Uitnodiging. 19 febr. om 14.30 
uur hebben we weer onze oude-
renmiddag waarbij ook de Herv. 
ouderen onze gasten zijn. Dus 
het geldt voor alle Emmausgan-
gers. Want wat zou het mooi 
zijn ook jongere gasten te ont-
moeten. Deze middag komt mw. 
Koops ons vertellen over hun 
project Ghana. De gebruike-
lijke collecte is daar ook voor 
bestemd, dus graag extra aan-
dacht en geld hiervoor. Graag 
tot ziens op 19 febr. 19.30 uur in 
Pro Rege.
Kindermiddag. 20 febr. (in de 
voorjaarsvakantie) komt Mat-
thijs Vlaardingerbroek met zijn 
christelijk poppentheater in de 
Rank, Anerweg Noord 44, Lut-
ten. Voor alle kinderen van de 
basisschool speelt hij dan zijn 
voorstelling ‘Rotsvast’. Het 
wordt vast heel erg leuk.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 17 febr.: 9.30 ds. 
P. Hellinga, Zwolle. 19.00 ds. J. 
Peschar, Hollandscheveld. Jeugd-
dienst. O.v.d.: dhr. W. Menzo. 
Diakenen: B. Mellema en P. 
Olsman. Collecten: stg. Michal, 
kerk en gebouwen. Gastheer: 
J. v/d Velde.
Meeleven. We danken met 
mw. G. Noeverman dat de 
operatie is geslaagd. We leven 
mee met diegene die een ope-
ratie moeten ondergaan of met 
behandelingen bezig zijn. We 
bidden dat de Here God de art-
sen en medicatie mag zegenen. 
Tekst. Het gaat er niet om dat 
je je taken vervult (in de kerk, 
op je werk of thuis), maar dat 
je vervult je taken doet. (zin uit 
een preek afkomstig, Visie)

NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrie-
ling, Haagwinde 12, 7711 NV 
Nieuwleusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 17 febr.: Ont-
moetingskerk 10.00 ds. G. 
Kruizinga, Dalfsen. Knd.: groep 
1 t/m 8. Collecten: diaconie, 
kerk en het onderhoudsfonds. 
Maranathakerk 19.15 ds. G. 
Trouwborst. Collecten: dia-
conie, kerk en het onderhouds-

fonds.
Zieken. Zr. J. Visscher-Mars-
kamp, Ruitenveen 17a, verblijft 
voor revalidatie in de Rivieren-
hof, k. 103 te Zwolle.
De bloemen gaan als groet 
naar zr. G. Haasjes-Snijder, De 
Hulskampen, verpleegafd. De 
Brinkenborgh, afd. Kerkenhoek, 
k. 26.

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdiensten 17 febr.: 
Kloosterkerk 9.30 ds. H. 
Dorgelo. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: aanwezig. Collecten: 
diaconie, kerk en onderhouds-
fonds. Kloosterkerk Under-
ground 11.00 Teenagemeeting. 
Thema: Liefde is…
In memoriam. Gerda Hen-
driks-Zwafelink. Op maandag 4 
febr. is in de leeftijd van 83 jaar 
overleden Gerda Hendriks-Zwa-
felink. Ze woonde aan de Kloos-
terdijk 154. Na een dankdienst 
voor haar leven hebben wij haar 
op 8 febr. begraven naast haar 
man op de begraafplaats van 
Sibculo. Gerda Zwafelink werd 
geboren net over de grens in 
Duitsland. Daar groeide ze op 
en daar ging ze naar school. 
Ze leerde Gerrit Jan Hendriks 
kennen. Ze trouwden, dat was 
een groot feest, maar het bete-
kende ook dat ze verhuisde naar 
Nederland. Nu zijn de Sibculo-
ers niet de moeilijkste mensen 
(ook niet de gemakkelijkste), 
maar ze moest wel wennen, zich 
min of meer bewijzen. Samen 
met haar man kregen ze 5 kin-
deren. Haar 3e kind overleed 
helaas veel te vroeg. De ander 
4 mocht ze zien opgroeien en 
wat was ze trots op hen. Gerda 
was ‘onconventioneel’, dat wil 
zeggen dat ze open stond voor 
nieuwe dingen. Zij was de 2e 
vrouw in de Hardenbergse 
Gemeenteraad. Zij was de 1e 
vrouw die in 1985 ambtsdrager 
(scriba) werd in Geref. kerk van 
Sibculo. Ze leerde al snel de 
voordelen van een computer 
kennen en in de gesprekken met 
haar kleinkinderen was ‘vrogger’ 
niet altijd alles beter. In de dank-
dienst voor haar leven stonden 
wij stil bij grenzen. Grenzen die 
ze over ging en vaak over moest 
gaan. Dat was niet altijd gemak-

kelijk, maar vaak mocht ze hier-
bij ook iets van zegen ervaren. 
Nu ze die laatste grens is over-
gestoken bidden wij dat ze daar, 
‘in een hemel zonder zorgen’, 
grenzeloos mag leven. De kinde-
ren, familie en allen die om haar 
heengaan rouwen bidden wij de 
nabijheid van onze Heer en Hei-
land toe.
Zieken. Hitty Wiersma, 
Schoolstr. 2, is weer thuis na 
een operatie aan haar hart. Zij 
en haar familie zijn dankbaar dat 
alles zo voorspoedig is verlopen. 
Begin deze week zullen de hech-
tingen eruit gehaald worden.
Op 23 jan. is Bertus Withaar, 
Veenakkers 8, opgenomen 
geweest in het ziekenhuis, dit in 
verband met vochtproblemen. 
Hij is inmiddels weer thuis.
Ook mw. De Boer, Windhoe-
vestr. 14, moest voor een kijk-
operatie naar ‘t ziekenhuis maar 
mocht snel weer naar huis.
Henk Jasper Faijer, Kloosterdijk 
166, mocht na een geslaagde 
operatie aan zijn rug op 5 febr. 
in het ziekenhuis te Zwolle, een 
paar dagen later weer naar huis 
om verder te herstellen waar 
veel geduld bij nodig is. Laten 
wij hem ook in onze gebeden 
gedenken.
Wij wensen alle mensen die met 
ziekte te maken hebben Gods 
onmisbare zegen toe.
Jarig. 22 febr.: dhr. J. Seinen, 
Kerkstr. 36, Sibculo: 72 jaar.
26 febr.: mw. H. Korblet-Veld-
man, Schoolstr. 5, Kloosterhaar: 
77 jaar.
2 maart: dhr. A. Bouwman, 
Kloosterdijk 156, Sibculo: 76 
jaar.
9 maart: dhr. J. Eektimmerman, 
Gemeenteweg 43, Sibculo: 72 
jaar.
14 maart: mw. J. Teunis-Altena, 
Kloosterdijk 172a, Sibculo: 87 
jaar. Van harte gefeliciteerd 
en Gods zegen gewenst in uw 
komende levensjaar.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 17 febr.: 10.00 
ds. E. Jans, Oldemarkt. Oppas: 
Geke van Benthem en Anne-
lon Mooiweer. Knd.: groep 1: 

Vervolg van pagina 3

berichten uit de gemeente 

“De kennis van christenen 
neemt af en daarmee de collectieve 

weerbaarheid.”

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

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

wakker en waaks
maandbladreveil.nl

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

de site  
van uw kerk 
geschikt voor 
smartphone?

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.

Advertenties

God is terug in Nederland, religie 
leeft weer! En tegelijkertijd sluiten 
tal van kerken. Wat is er aan de 
hand en waarom blijven mensen 
zoeken naar zin en betekenis? Hoe 
kan het dat mensen die opgegroeid 
zijn zonder God en kerk nu toch 
aanhaken? Op een speciale avond 
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column

Het is koffi epauze. 
De gesprekken 

waaieren alle kanten op en er is 
geen moment van verveling. Dan 
rolt plotseling, haast als een ter-
zijde, de volgende zin het gesprek 
binnen: ‘De werkelijkheid laat 
zich niet temmen.’ Stilte. Even 
een pas op de plaats. Want deze 
woorden openen een scala aan 
associaties. 
Het is evident dat vele mensen uit 
alle macht trachten de werkelijk-
heid zoals die zich aan hen voor-
doet naar hun hand te zetten. Is 
het niet met onbewuste gedach-
ten of daden, dan wel door bij 
wet vast te leggen dat bepaalde 
handelingen of uitspraken onwen-
selijk of zelfs verboden zijn.
Want over het algemeen zijn we 
er erg goed in om de realiteit iets 
anders te zien dan die zich in wer-
kelijkheid aan ons voordoet. Of 
om de realiteit van het dagelijks 
leven te ontvluchten door de vele 
ontsnappingsmogelijkheden die het 
rijke Nederland biedt. Om er een 
paar te noemen: we kunnen vluch-
ten in de verslavende werking van 
de social media, drank en drugs, 
groot geld najagen, sportschool-
bezoek om gezondheid af te dwin-
gen, of heel simpelweg de andere 
kant op te kijken. Het is zélfs 
mogelijk om door middel van ide-
alen of geloofsovertuiging te ont-
snappen aan wat zich voor onze 
ogen afspeelt en ons te verschuilen 
achter het struikgewas van zeker 
weten. Maar in werkelijkheid is er 
geen ontkomen aan! Want ooit 
wordt degene die zich tracht te 
onttrekken aan de realiteit door 
de werkelijkheid ingehaald. Ieder 
mens zal op een ogenblik in lijf en/
of ziel geraakt worden door het 
onontkoombare. 

Het is goed om daar zo nu en dan 
even bij stil te staan. Een pas op 
de plaats te maken. Immers, in 
onze huidige maatschappij, met 
haar bijna overdreven aandacht 
voor vitaliteit, jeugdig élan en 
voorspoed, is er bijna geen plek 
meer voor het besef dat het leven 
daarnaast ook in alle uithoeken 
kan schuren en wringen. Dat er 
gaten in kunnen vallen en dat 
er scheuren kunnen ontstaan in 
relaties tussen mensen. Dat niet 
alles zich aandient op een presen-
teerblaadje. Wellicht is dat ook 
iets waar we binnen onze geloofs-
gemeenschappen iets vaker bij 
zouden moeten stilstaan: er is 
geen adequaat antwoord op het 
lijden. Niet alles, en zeker niet de 
werkelijkheid, kan bedekt wor-
den met de mantel der liefde! 
Inderdaad, het leven schuurt 
en wringt: de werkelijkheid laat 
zich niet temmen! Maar wel kun-
nen we elkaar bemoedigen in die 
ontembare werkelijkheid door 
helende handen uit te strekken 
naar elkaar.

Werkelijkheid

DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

IN ONZE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ, MET 
HAAR BIJNA OVERDREVEN AANDACHT 
VOOR VITALITEIT, JEUGDIG ELAN EN 

VOORSPOED, IS BIJNA GEEN PLEK MEER 
VOOR HET BESEF DAT HET LEVEN KAN 

SCHUREN EN WRINGEN.

Nieuwe columnist Gerhard Heeringa:

“Het hoeft allemaal 
niet zo zoetsappig” 

Heeringa groeide 
op in een groot 

gezin op het Friese platteland. 
“Thuis was het altijd druk. Mijn 
vader was apotheekhoudend 
huisarts, mijn moeder werkte 
mee. Wij vielen op omdat onze 
ouders uit de stad Groningen 
kwamen en geen Fries spraken. Ik 
heb wel Fries leren spreken, maar 
het is niet mijn moerstaal.” 

Geloof
Het gezin was Christelijk Gere-
formeerd, maar niet erg kerkelijk 
of diepgelovig. “Het geloof zei me 
niet zoveel. Ik ging niet naar cate-
chisatie of jeugdkampen van de 
kerk en heb vanaf de preekstoel 
ook nooit iets gehoord waarvan 
ik helemaal ondersteboven was. 
Wel heb ik als achtjarig jochie 
een bijzondere ervaring gehad. 
Ik hoorde engelen zingen in de 
kerstnacht. Later vernam ik dat 
het de plaatselijke harmonie Soli 
Deo Gloria was, maar toch is 
deze bijna mystieke ervaring me 
altijd bijgebleven.” 

Sporter
De jonge Heeringa werkte na de 
middelbare school - “een zeer 
moeizaam traject” - bij de PTT. 
Na zijn militaire diensttijd in See-
dorf begon hij aan de Academie 
voor Lichamelijke Oefening. “Ik 
ben altijd sportief geweest: ten-
nissen, voetballen, skiën, hardlo-
pen… Ik loop nog steeds hard en 
heb een trainingslicentie van de 
Atletiekunie.” 
Tijdens zijn studie werd hij uit-
genodigd mee te zingen in een 
bandje van de kerk in het Gro-
ningse Glimmen. “Toen kwam ik 
ook in aanraking met mensen van 
Youth for Christ en is het kwartje 

gevallen. Ik ging inzien dat er een 
God is en wilde Jezus volgen. Ik 
raakte betrokken bij het werk 
van Youth for Christ, organiseer-
de kampen en draaide mee in kof-
fi ebarwerk. In 1976 besloot ik de 
Bijbelschool in Engeland te gaan 
doen en kwam ik terecht op een 
college van de Anglicaanse Kerk 
in Nottingham.” Daar leerde hij 
ook zijn Nederlandse vrouw ken-
nen. In 1977 trouwden ze. Ger-
hard werkte er onder andere als 
trainer in het leerlingenstelsel en 
later als chauffeur, lader en losser 
in een transportbedrijf. “Het was 
een nogal ruige, geseculariseerde 
omgeving. Achteraf denk ik dat 
die tijd, tussen de dokwerkers, 
mijnwerkers, mensen met tatoea-
ges en chauffeurs, 
me meer gevormd 
heeft dan de jaren 
daarvoor. Ik heb 
er wel een wat 
ruw taalgebruik 
aan overgehou-
den. Daar word ik 
wel eens op aangesproken…”
Het echtpaar kreeg vier kinderen, 
inmiddels zijn er vier kleinkinde-
ren. 

Jongeren
Negen jaar woonde Heeringa 
in Engeland; nog altijd voelt het 
Verenigd Koninkrijk een beetje 
als ‘thuiskomen’. “Dat komt ook 
door de goede ervaringen op het 
college. We aten en baden samen 
en hadden een echte ‘commu-
nity’. Ik ben nog steeds lid van de 
Anglicaanse kerk in Engeland.”
Pas later besloot Heeringa theo-
logie te gaan studeren. Het werd 
Kampen. “Ik heb altijd een hart 
gehad voor jongeren en ik wor-
stelde tijdens mijn studie met 
de vraag of ik iets met jongeren 
wilde doen of predikant zou wor-
den. Het werd het laatste. Mijn 

eerste gemeente was Hellen-
doorn. Daarna volgde Leeuwar-
den, waar we in een nogal ruige 
wijk woonden. Er is diverse keren 
bij ons ingebroken, om maar iets 
te noemen. Een aantal jaren later 
zijn we naar Harderwijk verhuisd. 
De Protestantse Gemeente Har-
derwijk vroeg een predikant met 
een missionair tintje. Ik werd 
beroepen. Mijn vrouw kon er aan 
de slag als verpleegkundige in het 
St. Jansdal ziekenhuis, waar ze 
nog steeds werkt.”

Beweging
In Harderwijk gaf Heeringa mede 
vorm aan het Fonteinwerk bin-
nen de Protestantse Gemeente. 
“Geen kerk, maar een beweging. 

We organiseer-
den diensten 
vanaf half twaalf, 
met taal en liede-
ren die jongeren 
aanspreken. En 
Alphacursussen, 
onder meer voor 

jongeren. Aanvankelijk werkte 
ik vanuit Dronten nog een dag 
in de week als coach voor het 
Fonteinwerk, maar inmiddels 
ben ik daarmee gestopt.” In het 
kader daarvan bezocht Heeringa 
met groepen jongeren Taizé, een 
bruisende baptistengemeente in 
Stafford (UK) en onlangs het jon-
gerenklooster van abdij Nieuw 
Sion bij Diepenveen. De excursies 
maakten veel indruk. 

Dronten
In 2011 ging Heeringa naar Dron-
ten. “De mentaliteit in de polder 
spreekt me erg aan. De mensen 
hier zijn niet zo gebonden aan 
allerlei kerkelijke achtergronden 
zoals in Harderwijk of Kampen. 
Gemeenten en parochies wer-
ken nauw samen en fungeren als 
aanspreekpunt voor de burger-

lijke gemeente. De wortels liggen 
meer in de polder zelf. Kerkmu-
ren zijn er nauwelijks.”

Babbel-in-de-bieb
Heeringa werkte na zijn 65e twee 
jaar door en stopte vorig jaar. 
Vrijwel tegelijkertijd ging hij voor 
vijftig procent aan de slag in het 
zes kilometer verderop gelegen 
veel kleinere Swifterbant, bekend 
van de zesduizend jaar oude 
Swifterbantcultuur. Daar houdt 
Heeringa om de dinsdag een 
soort spreekuur in de bibliotheek 
onder de noemer Babbel-in-de-
bieb. Ook verzorgt hij mannen-
events. “We zitten rondom een 
kampvuur te praten. Geen gelikte 
verhalen, maar dingen uit het 
echte leven, biertje in de ene 
hand, stuk worst in de andere. 
Ook deze ontmoetingen zijn een 
vorm van kerk-zijn.” De Hee-
ringa’s zijn verder betrokken bij 
de organisatie van de New Wine 
conferenties. 

Curaçao
Vorig jaar werd Heeringa uitgeno-
digd naar Curaçao te komen, naar 
een kleine Nederlands sprekende 
gemeente van gereformeerd vrij-
gemaakte snit. “Een bijzondere 
ervaring. Curaçao heeft toch echt 
een Zuid-Amerikaanse cultuur. In 
maart en april gaan we er weer 
negen weken naartoe.” 

Overdrijven
Waar gaat u het in uw columns 
over hebben? “Een column mag 
prikkelen. Je kunt dingen uitver-
groten en overdrijven om een 
bepaald punt duidelijk te maken. 
De lezers snappen dat. Het hoeft 
allemaal niet zo zoetsappig te 
zijn. En niet te lang. Ik denk dat ik 
de actualiteit in mijn columns zal 
verwerken, belevenissen tijdens 
Babbel-in-de-bieb of op Curaçao” 

Gerhard Heeringa: 
“Je kunt als colum-
nist dingen uitver-
groten en overdrij-
ven om een bepaald 
punt duidelijk te 
maken”

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

IK HOORDE ENGELEN ZINGEN IN DE 
KERSTNACHT. LATER VERNAM IK DAT 

HET DE PLAATSELIJKE HARMONIE SOLI 
DEO GLORIA WAS, MAAR TOCH IS 

DEZE BIJNA MYSTIEKE ERVARING ME 
ALTIJD BIJGEBLEVEN. 

Sinds januari is dominee Gerhard Heeringa (68) uit 
Dronten columnist van het Zondagsblad. Zijn eerste 
pennenvruchten zijn inmiddels verschenen onder de 
titel Polderpraat. We maken nader kennis.

God is terug in Nederland, religie 
leeft weer! En tegelijkertijd sluiten 
tal van kerken. Wat is er aan de 
hand en waarom blijven mensen 
zoeken naar zin en betekenis? Hoe 
kan het dat mensen die opgegroeid 
zijn zonder God en kerk nu toch 
aanhaken? Op een speciale avond 

in het Dominicanenklooster, laten  
een aantal vooraanstaande spre-
kers en een muzikant over het 
ongeneeslijk religieuze van hen-
zelf en onze samenleving. In 7×7 
minuten delen ze hun gedachten. 
Daarna volgt er een gesprek met 
elkaar. Met medewerking van: Ste-

fan Paas | Theoloog des Vaderlands 
2019, Gerko Tempelman | fi losoof 
en theoloog, schrijver van het 
boek Ongeneeslijk Religieus, Erik 
Borgman | leken-dominicaan en 
hoogleraar theologie, Debora Krik-
ken | onderzoeksbegeleider Viaa 
en onderzoeker Praktijkcentrum, 

Rik Zweers |  Jonge Theoloog 
des Vaderlands 2019, Martin Jans 
| Studentenpastor Zwolle, RE:LINK, 
Iris Penning | singer-songwriter.

Donderdag 28 februari, 20.00 uur, Zwolle, Dominicanen 
Klooster, Assendorperstraat 29, € 6,50 (studenten), € 
11,50 (overig), € 1 reserveringskosten, kloosterzwolle.nl

Kloostercollege XL Ongeneeslijk religieus
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Zaterdag 16 februari
EO | NPO2 | 18.45
Nederland Zingt
Samenzang vanuit de Augustijnen-
kerk in Dordrecht met o.a. Psal-
men voor Nu en Choral Voices 
o.l.v. Daniël Rouwkema.

Zondag 17 februari
EO | NPO2 | 9.55
De Kapel
Kom terug. De relatie tussen God 
en mens kent veel scheidingen. 
Maar telkens weer roept Hij tot 
ons: Kom terug. Ds. Arie van der 
Veer vertelt ons deze morgen 
over de onvoorwaardelijke liefde 
van God.

Zondag 17 februari
KRO | NPO2 | 23.10
Kruispunt
Artsen hebben een mooi maar 
ook een zwaar beroep. Ze wer-
ken lang en hard, de werkdruk is 
hoog. In deze afl evering volgen we 
in Het Radboudziekenhuis UMC 
in Nijmegen een hartchirurg en 
een oncoloog, die werken met 
jongvolwassenen.

Maandag 18 februari
KRO-NCRV | NPO2 | 21.00
Klem aan de kade
Woonbootbewoners aan de rand 
van Amsterdam krijgen na een 
halve eeuw te horen dat ze het 
veld moeten ruimen voor grote 
investeerders. De bewoners wei-
geren te vertrekken en komen in 
opstand.

Dinsdag 19 februari
AVROTROS | NPO2 | 21.40
Nu te zien
Museum De Fundatie in Zwolle 
zet de Nederlandse kunst van de 
afgelopen vijftig jaar in de schijn-
werpers. Kunstcriticus Hans den 
Hartog Jager selecteerde voor de 
expositie 50 Nederlandse kern-
kunstwerken vanaf 1968.
Woensdag 20 februari

NTR | NPO2 | 20.25
Het leven van Hitler
Afl evering 1889-1929. Deze eer-
ste afl evering gaat over het leven 
van de jonge Adolf Hitler. Zijn 
aanvankelijk relaxte jeugd in Oos-
tenrijk verandert onder meer 
door problemen op middelbare 
scholen en andere ontberingen.

Donderdag 21 februari
NTR | NPO2 | 20.25
Verborgen Verleden
Ronald Plasterk. Hij noemde zich 
‘Kind van een asielzoeker’. Want 
na de Kristallnacht (november 
1938) kozen zijn ouders (vader 
was jood,  moeder katholiek) er 
voor hun kinderen niet in Duits-
land  maar in Nederland te laten 
opgroeien.

Vrijdag 22 februari
KRO-NCRV | NPO3 | 19.55
Food CIA
Jimmy gaat naar Spanje voor een 
afspraak met een ondernemer 
die grote sommen geld investeert 
in iets wat onmogelijk lijkt: het 
kweken van de ernstig bedreigde 
blauwvintonijn.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS, 

COEVORDEN

Ik moet wel bekennen dat ik van 
moderne kunst helemaal niets 
begrijp. Het blijft  mij misschien 
boeien, omdat ik altijd versteld 
sta, dat mensen voor het prutsen 
met verf nog geld uitgeven ook. 
Ik begeef mij nu op glad terrein, 
want de echte kunstfreak zal mij 
van barbarisme beschuldigen. 

Onlangs werden we blij ver-
rast dat het Van Gogh Huis in 
Veenoord, bij Nieuw-Amsterdam, 
op steenworp afstand van deze 
vesting, een echte 
Van Gogh zou 
hebben geërfd. 
Voor wie het niet 
weet, het van 
Gogh Huis is een 
oude uitspan-
ning waar Vincent van Gogh een 
tijdje gelogeerd heeft en diverse 
schilderijen en tekeningen heeft 
geproduceerd. In dit weer in oude 
stijl opgetrokken logement is een 
Van Gogh-tentoonstelling en in de 

gelagkamer kun je heerlijk eten en 
word je bediend door een lieve 
dame die je als een warmhar-
tige gastvrouw op al je wenken 
bedient. En af en toe laat de goed-
gemutste kok zich even zien om 
zich te vergewissen of zijn kook-
kunsten in de smaak vallen. 
Maar terug naar die bovenge-
noemde erfenis. Een echte Van 
Gogh erven is een geluk van de 
bovenste plank en dan te beden-
ken dat het schilderij onbekend is 
en gewoon ergens in de woonka-
mer van deze erfl aatster gehan-
gen heeft. Groot nieuws dus in 
kunstenaarskringen. En nu maar 
kijken of het een echte is. Ja, dat 
is niet zo eenvoudig, dat gaat al 
met al een jaar duren voordat 
de hooggeleerde kunstenaars 
er achter zijn. Er schijnen nu al 
twijfels te zijn, maar boze ton-

gen zijn er altijd. 
Maar als het waar 
is dan breken er 
gouden tijden aan 
voor dit oude 
logement. Want 
zo’n schilderijtje 

is gauw enkele slordige miljoenen 
waard en dat komt allemaal ten 
goede aan het Van Gogh Huis 
hier. Ik zie de stromen toeristen 
al komen, en de gelagkamer zal 
elke dag helemaal volgeboekt zijn. 

In Nieuw-Amsterdam begint de 
kunstvictorie. We wachten met 
spanning af en velen met mij. 

Dan is er nog meer nieuws op het 
gebied van de kunst. Een prachtige 
tekening van Rubens werd geveild. 
Daar kwam een aardig prijskaartje 
aan te hangen, meer dan een 
handvol miljoenen en dat ver-
dwijnt in de zak van de rechtma-
tige eigenaresse, prinses Christina. 
Boze kunstliefhebbers vinden dat 
dit kunstwerk in Nederland had 
moeten blijven en niet in handen 
van een protserige Amerikaan had 
mogen belanden. Ze spreken er 
schande van. Maar ja als de kunst-
liefhebbers voor een appel en een 
ei dit kunstwerk willen hebben, 
dan gaat het aan je neus voorbij. 
Ze hadden toch mee kunnen bie-
den op de grote veiling? Als kunst 
hun echt lief was geweest, had het 
mogen jeuken in de knip. 
Ik herinner mij dat enkele jaren 
geleden een modern schilderij 
voor 80 miljoen werd gekocht. 
Och waar hebben we ‘t over. En 
mag de prinses misschien zelf 
weten wat ze met haar eigen-
dommen doet ? De kachel in haar 
appartement in New York moet 
ook blijven branden en ik denk 
dat het daar niet al te goedkoop 
wonen is.

Een Rembrandt heb ik niet 
in huis en een Vermeer heb 
ik nooit kunnen bemachti-
gen. Ik moet het doen met 
reproducties. Verder heb 
ik een paar schilderijtjes 
van kunstenaars die wat de 
kunst betreft onder de maat 
gebleven zijn, althans vol-
gens de specialisten. Van 
elke gemeente waar ik heb 
mogen rondstappen als 
dominee, heb ik een schil-
derijtje. Ik vind ze prachtig, 
ze roepen in mij de levende 
herinnering wakker; dat 

Kunst

bij de achterdeur 

heeft de kunstenaar bereikt. 
Misschien dat deze kunst-
werkjes eeuwen na mijn ver-
scheiden kapitalen opleve-
ren, wie weet. 

MAG DE PRINSES MISSCHIEN 
ZELF WETEN WAT ZE MET HAAR 

EIGENDOMMEN DOET? DE KACHEL IN 
HAAR APPARTEMENT IN NEW YORK 

MOET OOK BLIJVEN BRANDEN

De preek

Bekeringsdatum als tatoeage
 Tijdens de oudejaarsnacht kwam 
de Enschedese evangelist Henk 
Kempers om het leven toen naast 
hem op straat een vuurwerkbom 
ontplofte. Journalist Pim Lindeman 
schreef in Dagblad Tubantia 
een gevoelig portret van hem. Een 
fragment hieruit.

Kempers beschreef drie jaar gele-
den in deze krant hoe hij veran-
derde van zware (drugs)gebruiker 

in een ‘strijder van God’. “Jezus 
houdt van jou, zeiden die mensen. 
Ik bleef staan alsof ik seconde-
lijm onder mijn schoenen had. Ze 
vroegen of ze met me mochten 
bidden. Niet op straat, zei ik, 
daar liepen mijn vrienden. In de 
auto hebben we gebeden en ik 
begon te huilen als een kind. Na 
anderhalf uur werd ik rustig. De 
hemelse ME was gekomen om de 
angel eruit te halen.” Het maakte 
zoveel indruk op hem, dat hij de 
datum 21-10-1990 in sierletters 
op zijn arm liet tatoeëren. Zijn 
bekering bleek niet alleen het 
begin van een ‘clean’ leven, maar 
ook van een bestaan als hulpver-
lener. Henk Kempers begon de 
stichting Nieuw Leven, gericht 
op het helpen van verslaafden. 
Kempers zocht ze op op plaat-
sen waar anderen niet durfden te 
komen, en legde contact. Daarna 
liet hij ze niet meer los, in zijn 
strijd ze uit de problemen te 
halen. Later volgde ook de stich-
ting Justgo4it, waarvan hij tot zijn 
dood het gezicht was. Ook daar 
hielp hij verslaafden, daklozen 
en ieder ander mens dat volgens 
hem een beter leven verdiende.

Klimaatakkoord duur 
en ineffi ciënt
In het Poolse Katowice zochten 
wereldleiders naar nieuwe maatrege-
len om de klimaatopwarming tegen te 
gaan. Ze hadden beter thuis kunnen 

blijven volgens de Deense klimaatcri-
ticus Björn Lomborg. Joël de Ceulaer 
van de Vlaamse krant De Morgen 
vat Lomborgs kritiek samen: ‘Dit 
beleid deugt niet. Het kost veel geld en 
heeft bijna geen impact.’

“Ja, dat is zo”, lacht Björn Lom-
borg. “Ik maak veel mensen boos, 
blijkbaar is het geweldig irriterend 
wat ik allemaal zeg. Dat begrijp ik 
ook wel, hoor. Ik probeer de fei-
ten weer te geven zoals ze zijn, en 
ik heb belangrijke argumenten die 
aantonen dat het beleid dat we 
vandaag voeren niet deugt. We 
willen dingen doen die heel veel 
geld gaan kosten en toch bijna 
geen enkele impact zullen hebben. 
Als wij denken dat we de tempe-
ratuurstijging tegen het einde van 
deze eeuw nog onder de twee 
graden kunnen houden, dan ver-
gissen we ons. En dat horen men-
sen niet graag.”

Björn Lomborg is de Deense 
statisticus die in 2001 op slag 
wereldberoemd werd met The 
Skeptical Environmentalist, een 
boek waarin hij de vloer aan-
veegde met wat hij ‘de groene 
litanie’ noemt: de populaire riedel 
dat het alleen maar achteruit gaat 
met planeet, milieu en mensheid. 
Dat die litanie niet klopt, hebben 
ook wetenschappers zoals Ste-
ven Pinker en wijlen Hans Rosling 
ondertussen overtuigend aange-
toond.

Ook ons klimaatbeleid steunt 
volgens Lomborg op foute veron-
derstellingen. In 2004 stichtte hij 
het Copenhagen Consensus Cen-
ter, een denktank die – zonder 
fi nanciering van de fossiele indu-
strie, benadrukt hij – onderzoek 
doet naar grote wereldproblemen 
en manieren om die zo effi ciënt 
mogelijk aan te pakken – het kli-
maat scoort op die lijst met prio-
riteiten niet erg hoog.

Uw dienaar volgt Lomborg al 
sinds de publicatie van dat eerste 
boek. In de zomer van 2001 sprak 
ik hem voor het eerst. Vrijdag 
ontmoette ik hem voor de derde 
keer, nu in Brussel, waar hij die 
dag een uiteenzetting gaf bij de 
Nationale Bank van België.
Het is niet zonder risico om hem 
te interviewen, zag ik bij de her-
nieuwde kennismaking. Alleen al 
het feit dat je hem als interviewer 
een stem geeft, werkt behoor-
lijk wat mensen op de zenuwen. 
“Ook dat hoort erbij”, zegt hij. 
“Maar ik beschouw het als een 
goed teken. Als ik onzin zou ver-
kopen, zou men mij gerust kun-
nen negeren. Of mijn argumenten 
van tafel vegen. Dat ik velen op 

de zenuwen werk, wijst erop dat 
mijn argumenten kloppen.”
Eerst even voor de goede orde: u 
bent geen klimaatontkenner.
Björn Lomborg: “Nee. De kli-
maatopwarming is echt en wordt 
grotendeels door de mens ver-
oorzaakt. Ik deel de wetenschap-
pelijke consensus. Maar ik trek 
wel de economische consensus 
in twijfel. Ik debatteer niet over 
de wetenschap, maar over het 
beleid. Ik vind dat we het pro-
bleem op de verkeerde manier 
aanpakken. En ik voeg daar 
graag aan toe dat er ook nog 
andere problemen op de wereld 
bestaan. 

-
-

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.

REGIONALE DOVENDIENST?
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Ina en Sanne. Organist: Hans 
Dunsbergen. 14.30 ds. J. Stap, 
Wanneperveen. Organist: 
Mark van Vreden. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie.
Jongerenreis Polen. Ook dit 
jaar gaat er weer een groep jon-
geren met leiding van 27 april 
tot 4 mei naar het Elim Chris-
tian Center in Lwowek Slaski 
in Polen. Voor het 6e jaar op 
rij alweer. Ze gaan hier zinvolle 
activiteiten verrichten en hulp-

verlenen. Een reis die de nodige 
voorbereidingen vraagt en waar 
ze de hulp van de gemeente ook 
bij nodig hebben. Zo hebben 
ze voor de komende tijd weer 
een aantal acties gepland. Om 
te beginnen startte op 12 febr. 
een heerlijke rookworstenac-
tie, 3 worsten voor € 6 lekker 
en voordelig! Op 15 maart is 
er evenals voorgaande jaren 
weer een gezellige Polenmaal-
tijd waarbij iedereen van harte 
welkom is. En tot slot op 6 april 
is er de bekende actiedag bij de 
kerk. Mocht u lege fl essen waar 
statiegeld op zit kwijt willen, 
deze kunnen in de houten box 
onder in de kerk gedeponeerd 
worden. In de hal onderin de 
kerk staat een kaartenstan-
daard met prachtige wenskaar-

ten gemaakt door zr. Trudy 
Driesen-de Vries, waarvan de 
opbrengst voor Polen is. Dat 
zo’n reis veel voorbereidings-
tijd kost kunt u uit bovenstaand 
wel opmaken. We wensen de 
jongeren die mee gaan met hun 
begeleiders een goede voorbe-
reidingstijd toe en hopen en bid-
den dat het straks een goede, 
gezellige en gezegende reis mag 
worden. Laten we als gemeente 
deze reis opnieuw een warm 
hart toedragen en indien moge-
lijk proberen de jongeren te 
steunen met onze inzet op 
welke manier dan ook.
Zieken. Laten we ook hen die 
niet in staat zijn vanwege ziekte 
en zorgen of verdriet, gemis 
en eenzaamheid iets voor een 
ander te kunnen doen niet ver-

geten. Er wordt vaak uitgekeken 
naar een bezoekje of wellicht 
een kaartje ter bemoediging. 
Dat geeft mensen al het gevoel 
niet vergeten te worden. Zo 
mogen en kunnen we het licht 
van Christus verspreiden. Het 
licht dat Hij zelf laat schijnen 
door de ander heen om elkaar 
bij te kunnen staan in voor en 
tegenspoed.
Hartelijke groeten en voor nu 
een goede en gezegende week 
toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

Eva’s Studie-
tweedaagse
Het verlangen om vrij te leven 
is universeel. Maar wat betekent 
dat precies? Hoe worden we vrij? 
Welke stappen moeten we zet-
ten op de weg naar vrijheid? En 
welke obstakels kom je op deze 
reis tegen? Eva organiseert een 
studie-tweedaagse rondom het 
thema ‘De weg naar vrijheid’, met 
psychologe Michelle van Dussel-
dorp. Via psychologische inzich-
ten en Bijbelse principes leert 
Michelle je hoe je door zelfi nzicht 
en via innerlijke bevrijding kunt 
groeien naar een leven in vrij-
heid. De aanbiddingsband LEV 
zal tijdens de studie-tweedaagse 
de worship begeleiden en ook 
liederen uit eigen repertoire ten 
gehore brengen.

Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari, 9 .30 – 17.00 uur € 
110 (ex. € 2,50 reserveringskosten), ex. maaltijden en 
overnachting, reserveren via eva.eo.nl 

DOOR: RIEMER ROUKEMA, ZWOLLE

Op de lezingen uit de Bijbel volgt 
in een protestantse kerkdienst 
de preek.  ‘Preek’ staat voor ‘pre-
diking’, en prediken betekent 
‘verkondigen’. Meestal staat de 
preek in een protestantse dienst 
letterlijk centraal, in het midden. 
Vaak wordt de term ‘preek’ zelfs 
gebruikt voor de hele dienst. 
Er wordt ook gezegd dat een 
dominee ‘uit preken’ gaat, een 
gemeente heeft een ‘preekvoor-
ziener’ die gastvoorgangers uitno-
digt, en zij krijgen een vergoeding 
voor hun ‘preekbeurt’. 

Meer dan preken
Toch doet een voorganger in 
een dienst aanzienlijk meer dan 
preken. In veel gemeenten duurt 
de preek nu ongeveer twintig 
minuten, en de hele dienst een 
uur. Maar vroeger duurden pre-
ken meestal langer. Er zijn genoeg 
gemeenten waar ook nu de pre-
ken een half uur tot drie kwar-
tier duren. Dan wordt de preek 
ervaren als het zwaartepunt van 
de dienst. Vandaar dat de term 
voor de hele dienst gebruikt 
kon en kan worden. Het is een 
typisch protestantse aanduiding, 
want protestanten vormen van-
ouds kerken van 
‘het Woord’: dat 
wil zeggen van 
de Bijbel en de 
uitleg en toepas-
sing daarvan in de 
preek. Niet voor 
niets heet een 
protestantse voorganger ‘predi-
kant’ (prediker dus), terwijl je als 
dominee veel meer doet dan pre-
ken. Zelf gebruik ik uitdrukkingen 
als ‘uit preken gaan’ niet. Ik zeg 
dat ik voorga in een kerkdienst, 
of een dienst ga leiden. Dat is wat 
omslachtiger, maar het wekt ten-
minste niet de indruk dat ik alleen 
maar ga preken. 

Avondmaal
Bovendien is het niet altijd zo 
geweest dat de preek hét hoog-
tepunt van de kerkdienst was. In 
een volledige kerkdienst wordt 
immers ook het Avondmaal 
gevierd. Om allerlei redenen 
vieren de meeste protestantse 
gemeenten het Avondmaal 
slechts een paar keer per jaar, 
hooguit eenmaal per maand. Maar 
oorspronkelijk hoorde de maal-
tijd van Christus er in de samen-
komst op zon- en feestdagen 
helemaal bij. Zo’n volledige dienst 
heeft niet één brandpunt, maar 
twee: de prediking en de maaltijd. 
Ook Johannes Calvijn was daar 
eigenlijk voor! 

Geen vrijblijvend verhaal
Nog iets: het woord ‘preek’ 
heeft niet altijd een gunstige 
klank. Buiten de kerk klinkt het 
woord onplezierig belerend. Ik 
betrap mijzelf daar ook wel op. 
Toen ik bij een ‘taalpunt’ advies 
vroeg over een leerboek Neder-
lands voor buitenlanders, kreeg 
ik eerst omstandig te horen dat 
zo’n advies alleen bestemd was 
voor mensen die met die orga-
nisatie meewerkten, en niet aan 
loslopende vrijwilligers. Enigszins 
geïrriteerd vertelde ik later dat 

ik daar eerst een 
hele preek had 
gekregen, waarop 
de humoristische 
reactie luidde: 
‘Daar houdt u 
zeker niet van?’ 
O mdat het woord 

‘preek’ ook wel die belerende 
klank heeft, wordt op veel litur-
gieën of op beamers de term 
vaak vervangen door ‘overwe-
ging’ of ‘meditatie’. Die woorden 
klinken neutraler, maar voor mijn 
gevoel klinken ze ook iets meer 
vrijblijvend. Daarom vermeld ik 
als gastvoorganger bij de opgave 
van de liturgie altijd het woord 

‘preek’ of ‘prediking’, want ik wil 
niet suggereren dat ik een vrijblij-
vend verhaal ga houden. 

Variatie
Nu de preek zelf. Daarover zijn 
boeken vol geschreven. Ongeloof-
lijk hoeveel daarover is te zeg-
gen. In een protestantse dienst 
worden in de preek doorgaans de 
gelezen Bijbelteksten uitgelegd en 
op het leven toegepast. Vooral 
moeilijke, ontoegankelijke teksten 
vragen erom, eerst te worden 
uitgelegd, om vervolgens met 
onze eigen levens in verband te 
worden gebracht. Maar dat bete-
kent niet dat een preek per se 
moet beginnen met die uitleg en 
dat daarna pas besproken wordt 
wat wij nu met die tekst kun-
nen beginnen. Een predikant kan 
ook met een vraag of gebeurte-
nis uit de actualiteit beginnen en 
die vervolgens met de Bijbeltekst 
in verband brengen. Of je begint 
met de plaats in het kerkelijk jaar 
en legt dan uit wat de Bijbeltekst 
daarmee te maken heeft. Het lijkt 
mij het beste dat een predikant in 
de opzet van de preken variatie 
aanbrengt. 

Hoe dan ook kunnen in een 
protestantse dienst de Bijbel en 
de uitleg daarvan niet worden 
gemist. Dat is in katholieke paro-
chiekerken wel eens anders, of 
anders geweest. Ik heb wel pre-
ken gehoord waarin de pastoor 
meer een vriendelijk praatje over 
de actualiteit hield, en aan het 
eind kort op de Bijbeltekst zin-
speelde, of zelfs dat niet. Dat zou 
een protestantse voorganger niet 
gauw zo doen. Maar we moeten 
niet vergeten dat in een katholie-
ke dienst na de Schriftlezingen, de 
preek en de geloofsbelijdenis (of 
een ‘geloofslied’) de eucharistie 
wordt gevierd. Daarin wordt het 
evangelie van Christus’ leven en 
dood en opstanding in gedachte-
nis geroepen en wordt het tast-
baar. Toch zou het in een protes-
tantse kerkdienst met Avondmaal 
onbevredigend zijn als daarin niet 
naar aanleiding van de Bijbel zou 
worden gepreekt. Daarover een 
volgende keer. 

Prof. dr. R. Roukema is hoogleraar aan de Protestantse 

Theologische Universiteit (Groningen) en sinds 1 januari 

2019 predikant van de Waalse gemeente te Zwolle (beide 

in deeltijd).

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

‘PREEK’ STAAT VOOR ‘PREDIKING’, EN 
PREDIKEN BETEKENT ‘VERKONDIGEN’. 

MEESTAL STAAT DE PREEK IN EEN 
PROTESTANTSE DIENST LETTERLIJK 

CENTRAAL, IN HET MIDDEN

De kerkdienst (11): 

De preek

Uw dienaar volgt Lomborg al 
sinds de publicatie van dat eerste 
boek. In de zomer van 2001 sprak 
ik hem voor het eerst. Vrijdag 
ontmoette ik hem voor de derde 
keer, nu in Brussel, waar hij die 
dag een uiteenzetting gaf bij de 
Nationale Bank van België.
Het is niet zonder risico om hem 
te interviewen, zag ik bij de her-
nieuwde kennismaking. Alleen al 
het feit dat je hem als interviewer 
een stem geeft, werkt behoor-
lijk wat mensen op de zenuwen. 
“Ook dat hoort erbij”, zegt hij. 
“Maar ik beschouw het als een 
goed teken. Als ik onzin zou ver-
kopen, zou men mij gerust kun-
nen negeren. Of mijn argumenten 
van tafel vegen. Dat ik velen op 

de zenuwen werk, wijst erop dat 
mijn argumenten kloppen.”
Eerst even voor de goede orde: u 
bent geen klimaatontkenner.
Björn Lomborg: “Nee. De kli-
maatopwarming is echt en wordt 
grotendeels door de mens ver-
oorzaakt. Ik deel de wetenschap-
pelijke consensus. Maar ik trek 
wel de economische consensus 
in twijfel. Ik debatteer niet over 
de wetenschap, maar over het 
beleid. Ik vind dat we het pro-
bleem op de verkeerde manier 
aanpakken. En ik voeg daar 
graag aan toe dat er ook nog 
andere problemen op de wereld 
bestaan. 

� emadienst 
Westerbork
Zanger Gerald Troost is te gast in 
de Voorhof te Westerbork. Het 
thema van deze speciale dienst 
is: ‘Versterking van de kerk in 
het Midden-Oosten’. Dit is een 
campagne van ‘Kerk in Actie’ 
die ervoor zorgt dat mensen in 
oorlogsgebieden via hun kerk 
voedselpakketten, onderwijs en 
onderdak ontvangen. De collecte 
opbrengst is bestemd voor ‘Zin-
gen in de Kerk’ en voor Kerk in 
Actie. Na de dienst is er koffi e of 
thee en gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten.

Zondag 24 februari, 10.00 uur, De Voorhof, Westerbork, 
Hoogeveenseweg 4, registreren: www.zingenindekerk.nl 

 Lezing Johannes 
Gerlo�  in Zwolle 
De Duitse spreker Johannes Ger-
loff spreekt over: De Bijbel en de 
huidige situatie in het Midden-
Oosten. Deze Duitse theoloog 
en journalist woont met zijn gezin 
al meer dan 20 jaar in Jeruzalem. 
Gerloff: “De vestiging van het 
land Israël wordt op de grond 
bloedig bestreden, en wereldwijd 
fel besproken. Tijdens de lezing 
bekijk ik Israël vanuit het oogpunt 
van een profeet, een rabbijn en 
een journalist.”

Woensdag 20 februari, 19.00 uur, Zwolle, Zuiderhof, 
Troelstra 25, toegang gratis

 Zingen voor Israël 
in Westerbork
In Westerbork is een Sing In voor 
Israël met als thema “Israël, teken 
van hoop”. Muzikale medewerking 
wordt verleend door het Gerefor-
meerd Drachtster Mannenkoor 
o.l.v. Minne Veldman. Samenzang 
o.l.v. organist Bob Hoekstra. 
Opening en sluiting door ds. J.M. 
Peschar uit Hollandscheveld, medi-
tatie door ds. Jaap de Vreugd over 
het thema ‘Israël, teken van hoop’: 
niet alleen leeft Israël zelf van de 
hoop; het is ook een teken van 
hoop voor de wereld, gezien de 
vervulling van beloften en profetie-
en. Spannend om te zien hoe Gods 
woorden werkelijkheid worden. 
Vanaf 19.30 uur begint het inzingen.

Vrijdag 22 februari, 20.00 uur, Kerkelijk Centrum de 
Voorhof, Hoogeveenseweg 4, gratis (collecte)

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!
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Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE 
PINKSTERBIJEENKOMST?
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Zondag 17 februari
Jeremia 3:22-4:2

Maandag 18 februari
Jeremia 4:3-18

Dinsdag 19 februari
Jeremia 4:19-31

Woensdag 20 februari
Jeremia 5:1-14

Donderdag 21 februari
Jeremia 5:15-31

Vrijdag 22 februari
Psalm 137

Zaterdag 23 februari 
Ester 8:3-17 

Zoek naar het goede en breng 
geen schade toe. 
Eed van Hippocrates

Dominee Kees Kant is spreker 
van de stichting Christenen voor 
Israël. Het onderwerp waarover 
hij komt spreken in Lelystad is: 
Van Eisenach naar Bethlehem. 
Ds. Kant: “Ik vind het belangrijk 
dat mensen binnen de kerken 
zich bewust worden van de blij-
vende plaats voor Israël.”

Van Eisenach naar 
Bethlehem
Een jaar voor de Tweede 
wereldoorlog begon, richtte 
predikanten en professoren in 
Eisenach een kerkelijk instituut 

op die als verbijsterende taak 
zagen de Bijbel te ontdoen van 
alle Joodse elementen. Tot eind 
1945 werkte men gestaag door, 
alsof er niets aan de hand was in 
de wereld, om een ontjoodste 
bijbel en catechismus, naast tal 
van anti-Joodse boeken te pro-
duceren. Het gedachtegoed van 
Eisenach is niet verdwenen en 
leeft nog ongemerkt  door in 
de kerken, ook in Nederland. In 
Eisenach bedacht men dat Jezus 
een Ariër was en Sabeel* en het 
Bethlehem Bible College verkon-
digen dat Jezus een Palestijn was. 

Hoe belangrijk is het om deze 
hedendaagse misleiding te her-
kennen als kerken.

Achtergrond spreker
Ds. Kees Kant is sinds 2010 pre-
dikant van de Gereformeerde 
Kerk in Katwijk aan Zee. Hij 
volgde zijn opleiding theologie 
tot 1993 aan de Rijksuniversi-
teit Utrecht en is auteur van het 
boek ‘Van Eisenach naar Bethle-
hem’, waarin hij verbanden legt 
tussen de nazi-ideologie uit de 
jaren ’30 en ’40 en de Palestijnse 
bevrijdingstheologie van vandaag. 

* Sabeel is een internationaal centrum in Jeruzalem dat de 

bevrijdingstheologie van Palestijnse theologen steunt. 

 

Donderdag 21 februari, 20.00 uur, Lelystad, Max het 
musje, Groene Velden 83, gratis

 Studieavond met ds. Kees Kant in Lelystad 
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Aalden 10.00 da. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoo-
geveen. H.A.
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 da. N. 
Veldman JK 10.00 ds. R. Koop-
mans De Slingeborgh 10.30 
ds. G. van Rheenen
Beilen PK 10.00 en 19.00 ds. 
R. Veldman
Borger GH 10.00 dhr. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 10.00 en 19.00 ds. 
B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Raatjes
Dwingeloo 10.00 ds. J. Greving
Een 9.30 ds. J. de Kok
Elim GK 10.00 ds. Jumelet HK 
10.00 dhr. E. Knoeff
Emmen GrK 10.00 ds. van 
Keter Ichthus 10.00 ds. Kajim 
Kapel 10.00 ds. T. Oldenhuis 
Opgang 10.00 ds. Visser SH 
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 ds. H. Klaassens
Gasselte 10.00 ds. D. van Vliet
Gasselternijveen 10.00 da. J. 
Lambers-Niers
Gees 10.00 ds. B. Breunesse. 
H.A.
Gieten BK 9.30 dhr. H. 
Dijkstra
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 da. H. 
de Kok 19.00 ds. P. Dekker
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. D. Kits
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans GrK 9.30 ds. A. Pros-
man 17.00 ds. H. Bakhuis 19.00 
Hoogeveen zingt HK 9.30 ds. J. 
Kooistra OK 9.30 dhr. H. Eringa 
VH 9.30 ds. J. Bakker Olden 
Kinholt 10.15 drs. L. Jansen 
Weidesteyn 10.30 ds. G. Ros 
Klazienaveen EH 9.30 dhr. B. 
Broers
Kloosterveen De Ontmoe-

ting 10.00 da. E. Struikmans
Meppel MK 10.00 ds. C. Huis-
man Erfdeel 10.00 ds. Naber
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. 
v/d Wilden
Nieuw-Balinge 10.00 ds. H. 
Born 19.00 prop. H. Teeuwissen
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
Nijeveen 10.00 e-meeting
Pesse KpK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 da. 
A. van Beijeren 19.00 vespers 
JK 9.30 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 Erica v/d Laan. Jeugdd.
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 prop. H. 
Teeuwissen 15.00 ds. A. Goed-
vree
Valthermond HS 10.00 ds. E. 
Wisselink
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 da. J. 
van Kempen SK 10.00 dhr. G. 
ter Beek
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten HK 10.00 ds. R. ten 
Have
Zuidwolde GK 10.00 da. B. 
Gras HG 10.00 ds. A. Broek-
man
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Schneider

Zondag 17 februari 2019

Ens GK 9.30 ds. W. Doornenbal
Kraggenburg 10.00 ds. J. Ren-
kema
Marknesse 9.30 ds. W. Andel
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. K. van Mar-
rum 17.00 ds. G. van Zanden 
PK 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. J. Posthumus De Poort 
10.00 ds. J. Swager 19.30 ds. D. 
Hellinga
Zeewolde 10.00 ds. K. de Lange 
16.00 ds. L. Boot

Zondag 17 februari 2019

Almelo Bleek 10.00 past. F. 
Peters De Ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga GrK 10.00 ds. P. 
Endedijk PK 10.00 ds. M. Mon-
tagne Noach 10.00 ds. D. van 
Bart. H.A. Eugeria 10.30 ds. 
J. Dekkers ZGT 10.30 da. A. 
Stienstra. H.A.
Beerzerveld 10.00 ds. A. 
Bierma

Belt-Schutsloot 11.00 jeugd-
dienst
Bergentheim OK 10.00 ds. G. 
Nijmeijer 19.00 ds. J. Dijkstra
Berkum HH 9.30 ds. H. Vijver
Blankenham 10.00 mw. L. 
Winters
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. E. van 
Houwelingen Dijkhuis 10.00 ds. 
G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. B. 
Heusinkveld
Daarle 9.30 da. B. v/d Weg. 
H.A. 15.00 da. H. Paas. H.A.
Daarlerveen 9.30 ds. J. Anto-
nides 19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. 
Schipper Oudleusen 10.00 ds. 
S. Zitman
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. 
K. van Staveren De Fontein 
19.00 ds. J. Zondag
De Krim PK 9.30 ds. A. Heiner
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 da. M. 
Winters 19.00 gospeldienst HK 
19.00 ds. J. Borst DK 10.00 ds. 
G. de Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. H. 
Koetsveld
Enschede OK 10.00 ds. Reits-
ma 19.00 credo-viering Lonne-
ker 10.00 da. M. Schepers BK 
10.00 ds. van Dam
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. T. Oldenhuis
Genemuiden GK 9.30 ds. J. 
Bruin 19.00 n.b. GrK 9.30 ds. 
W. Hulsman 19.00 ds. J. Olie 
HC 9.30 ds. G. de Fijter 19.00 
ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Gramsbergen BHK 10.00 ds. 
H. Boersma 19.00 mw. J. Veld-
kamp
Hardenberg Baalderveld 
10.00 ds. W. v/d Wel HK 10.00 
ds. L. van Rikxoort De Matrix 
9.30 ds. Y. van Benthem Rade-
wijk 10.00 ds. J. Dijkstra SK 
10.00 ds. A. de Lange 19.00 ds. 
W. v/d Wel Witte Kerk 10.00 
ds. H. Scholing Oostloorn 
10.30 dhr. J. Smit
Hasselt Ichthus 9.30 n.b.
Heino 10.00 ds. F. Buitink
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. H. Engelsma 19.00 
KW 9.30 KZ 10.15 ds. T. Nieu-
wenhuis
Holten DK 9.30 ds. M. San-
dijk Kandelaar 9.30 ds. G. van 
Herk 19.00 ds. S. Roozenboom
Kampen OH 10.00 n.b.
Kamperveen 9.30 dhr. Paster-
kamp
Lemelerveld BK 9.30 ds. W. 
Kaljouw

Lutten LK 9.30 dhr. M. Vos
Mariënberg SK 9.30 ds. P. Hel-
linga 19.00 ds. J. Peschar
Nieuwleusen MK 10.00 en 
19.15 ds. G. Trouwborst OK 
10.00 ds. G. Kruizinga
Nijverdal RB 9.30 ds. W. 
Broekema HC 9.30 ds. J. Zon-
dag 18.30 da. B. v/d Weg
Oldemarkt GK 9.30 ds. C. 
Aalbersberg
Ommen GK 9.30 ds. K. Jels-
ma HK 10.00 ds. K. Hazeleger 
19.00 ds. H. Baart
Paasloo HG 9.30 da. H. 
Kramer
Rijssen GK 9.00 en 11.00 
ds. S. Ris 19.00 ds. C. Both
Rouveen 11.00 ds. J. Wasse-
naar
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dor-
gelo
Schuinesloot 11.00 dhr. M. Vos
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
E. Jans 14.30 ds. J. Stap Kapel 
14.30 dhr. E. Knoeff
Staphorst 9.30 ds. J. Wasse-
naar
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van 
’t Zand 19.00 zangdienst OV 
9.30 ds. P. Lindhout EV 11.00 
da. E. Rooseboom
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. 
Faassen MK 10.00 ds. H. Toren-
beek
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. 
Oosterwijk
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Droogedijk 19.00 ds. J. 
Antonides
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Menkveld. Jeugdd.
Westerhaar 9.30 ds. H. Lowijs
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. H. Donken 18.45 prop. A. 
Borsje GK 9.30 ds. P. Dekker 
19.00 da. J. Teding Hoge Hexel 
9.30 ds. H. v/d Pol 15.00 ds. H. 
Donken
Wijhe NK 10.00 da. M. Veen-
stra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. A. de Vries 
14.30 ds. J. de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. E. Terpstra
Witharen 10.00 ds. H. Baart
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. D. Lagerweij
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek HK 19.00 ds. H. ter Beek
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygen-
raam GrK 16.30 Michaëlsviering 
JK 9.30 en 17.00 ds. H. de Jong 
LK 10.00 ds. W. Tinga. H.A. 
OK 10.00 ds. I. Epema. H.A. 
Open Kring 9.30 ds. C. Bal-
jeu SiK 10.00 ds. P. Both StK 
10.00 dhr. G. van Vulpen

In deze rubriek wordt informatie over 
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel 
en Flevoland gratis opgenomen. De redac-
tie is afhankelijk van de gegevens van de 
preekvoorzieners en kan daarom niet ver-
antwoordelijk worden gesteld voor de juist-
heid 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

 In Assen praten over Donuteconomie 
Op verzoek van de werkgroep 
Economie & Geloof verzorgt Daan 
Tavenier, zelf econoom, een inlei-
ding over het boek ‘De Donuteco-
nomie’ van Kate Raworth. Deze 
Britse econoom gebruikt een 
krachtig beeld voor een nieuwe 
circulaire economie: de donut. Na 
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* Sabeel is een internationaal centrum in Jeruzalem dat de 

bevrijdingstheologie van Palestijnse theologen steunt. 

 

Donderdag 21 februari, 20.00 uur, Lelystad, Max het 
musje, Groene Velden 83, gratis

Agenda

Zaterdag 16 februari
Isabelle Doodhagen (viool) en 
Carl Visser (orgel), Hasselt, Icht-
uskerk, Kastanjelaan 3

Zondag 17 februari
Gospeldienst, 19.00 uur, Den 
Ham, Gereformeerde Kerk, 
m.m.v. praiseband Evidence uit 
Vriezenveen, thema: Hij is erbij

Zaterdag 23 februari
Winter Samenzang uit div. bun-
dels met organist Ad Huetink, 
20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-
hal, Grensweg 17, € 10 t.b.v. het 
goede doel, www.huetink-royal-
music.nl

Vrijdag 8 maart
Paastour met The Psalm Project, 
Hardenberg, Het Morgenlicht, 
Gramsbergerweg 59, € 2,95 info 
en tickets: eventsforchrist.nl 

Zaterdag 9 maart 
Liveshow Make Some Noise Kids, 
15.00 uur, Zwolle, Verrijzenis-
kerk, Bachlaan 150, www.events-
forchrist.nl, kaarten à € 19,50 (€ 
73,50 voor gezinsticket voor 4 p.)

Zondag 10 maart
Concert met fl uitiste Marjolein 
de Wit, Jan Lenselink (piano); 
Mark Wester (percussie) en Syl-
via Maessen (contrabas), zalen-
centrum De Hoofdhof te Zwolle-
Berkum, 15.00 uur, € 10 (tot 16 
jaar € 5)

17 februari
Tot je dienst viering, 9.30 uur, 
Willemsoord, Protestantse kerk, 
thema: Het zal je maar gezegd 
worden, voorganger: ds. Gerrit 
van den Dool, m.m.v. Femke Sij-
besma (solozang)
 
21 februari
Theatervoorstelling ‘In de voet-
sporen van Ruth’, 19.30 uur, Vee-
nendaal, De Basiliek, Wiltonstraat 
56, € 22,50 (excl. reserverings-
kosten), via eva.eo.nl/ruth, ook 
familietickets verkrijgbaar

Zondag 17 maart 2019
Lofprijzing- en bemoedigings-
avond Evangelisch Werkverband 
‘Geef acht!’, 19.00 Goede Hooge-
veen, Herderkerk, Middenweg 14, 
info: Pieta Diphoorn, tel. 0528-
230911 pieta@diphoorn.com 

Zaterdag 23 maart 2019
There is More! Next
regionale ontmoetingsdag Evange-
lisch Werkverband
m.m.v. Jaap en Astrid Feddes en 
Jan Pool
10.00-16.30, Kruiskerk, Kruislaan 
1a, Diever
€ 15 (incl. lunch)
info: thereismore.nl 

Zondag 14 april 2019
Lofprijzing- en bemoedigings-
avond Evangelisch Werkverband
‘Wonen in het land van de Heer’
19.00 Goede Herderkerk, Mid-
denweg 14, Hoogeveen
info: Pieta Diphoorn, tel. 0528-
230911 pieta@diphoorn.com 

Muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

DOOR SIMON KADIJK, SLIEDRECHT

In dit tweede en laatste deel 
meer over de termen broeders, 
bergen van Sion en de zegen die 
als dauw van boven komt.  

Broeders?
Lastig te vertalen was Achiem, 
waarvan de basisbetekenis is: 
broers. Maar het is niet per se 
exclusief bedoeld. Vergelijk een 
onderwijzer die tegen een klas 
zegt: “Jongens, even opletten!” 
Dat kan hij ook zeggen als er 
in die klas een paar meisjes zit-
ten. Ik heb zelfs wel eens tegen 
een groep meiden horen zeggen: 
“Jongens…”. 
De Willibrordvertaling vertaalt 
achiem met broeders en zusters. 
Op zich kan dat. In de psalmen 
met het opschrift ‘Een lied om 
naar boven te gaan’, gaat het 
echter om de tempel en de ere-
dienst. Kijk bijvoorbeeld naar de 
volgende psalm, waar het ook 
gaat over de zegen en het ophef-
fen van de handen naar het hei-
ligdom. Daarom heb ik gekozen 
voor broers. Maar waarom noe-
men we het in de familie broers 
en in de kerk broeders? Beide 
woorden duiden toch aan dat je 
dezelfde vader / Vader hebt? Dit 
is typisch Nederlands. Probeer 

maar eens aan iemand in een 
andere taal uit te leggen wat het 
verschil is tussen broer en broe-
der en waarom we dat onder-
scheid maken. Daarom kies ik 
toch voor broers.

Bergen van Sion?
Bijna alle vertalingen hebben: ber-
gen van Sion. Dat staat er ook als 
meervoud. Maar wanneer gebruikt 
het Hebreeuws een meervoud? 
Daar bedoelt men niet altijd 
‘meer’ mee, in de zin van aantallen, 
dus niet kwantitatief. Het kan ook 
‘meer’ betekenen in de zin van 
kwaliteit. 
Denk ook aan het Hebreeuwse 
woord Elohim, dat we meestal 
met God vertalen, een goede 
Nederlandse weergave. Maar Elo-
him is het meervoud van El. Je 
kunt Elohim dus ook vertalen met 
goden. Maar Elohim vertalen we 
met God enkelvoud en een hoofd-
letter vanwege dat kwalitatieve 
element. Hij is niet zomaar een 
god, nee, Hij is GOD met hoofd-
letters! Zo is de berg Sion niet 
zomaar een berg, nee het is de 
berg van de stad Sion, de tempel-
stad. Daarom zet het Hebreeuws 
berg / bergen in het meervoud. 
Maar bedoeld is die éne (heilige) 
berg. Als het ware de berg met 
een hoofdletter. Je zou het ook 

met gebergte kunnen vertalen. 

Dauw
Tot slot een opmerking over dauw 
die niets met vertalen te maken 
heeft. Maar ik vind het zo’n mooi 
beeld. Dauw is als het ware de 
zachtste aanraking tussen hemel 
en aarde. En zo geeft God zijn 
zegen, bijna zonder dat je het voelt, 
maar je bent toch kletsnat van de 
dauw. Die eerste en die laatste zin, 
daar gaat het om: samenwonen en 
zegen. En daartussen staan twee 
beelden: die van de druipende olie 
en die van de neerdalende dauw. Ja; 
en die olie daalt niet op een zoom 
die onderaan zit, maar op een 
kraag, een boord die bovenaan het 
priesterkleed zit. Wat een kleine 
prachtige psalm! Inderdaad: een 
lied om naar boven te gaan! 

Zegen van boven 
naar beneden (II)

Psalm 133, een lied om naar boven te gaan… Zo kennen wij deze 
psalm toch niet? Klopt. De vertaling is van de hand van de theoloog 
Simon Kadijk, die in een tijd van ernstige ziekte de tijd nam om de Bij-
bel te vertalen. In bijgaand artikel bespiegelingen bij zijn ‘Merwedever-
taling’ 2018, dl 2.

Van David. 

Een lied om naar boven te gaan. 

Goed om te zien als broers ook bij elkaar wonen. 
Het is als goede olie op het hoofd van Aäron,
die druipt op zijn baard en van zijn baard op zijn 
boord;
zoals dauw van Hermon neerdaalt op de berg Sion.
Want zo schenkt de HEER daar zijn zegen: eeuwig 
leven.
   - vertaling Simon Kadijk

De gemeenschap 
der heiligen
Een  lied  Hammaälôth, van  
David. Ziet, hoe goed en hoe 
liefelijk is het, dat broeders 
ook tezamen wonen.
’T is, gelijk de kostelijke olie op 
het hoofd, nederdalende op 
den baard, den baard Aärons, 
die nederdaalt tot op den 
zoom zijner klederen.
’T is gelijk de dauw Her-
mons, en die nederdaalt op 
de bergen Sions, want de 
HEERE gebiedt aldaar den  
zegen  en het leven tot in der 
eeuwigheid.  (Uit: Statenvertaling (SV) 1637)

Een  pelgrimslied  van  
David.

Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!
Goed als olie op het hoofd
die neervalt op de baard,
de baard van Aäron,
en neervalt op de hals van 
zijn gewaad,
als de dauw van de Hermon
die neervalt op de bergen van 
Sion.
Daar geeft de HEER zijn  
zegen:
leven voor altijd.
(Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 2004)

Een  pelgrimslied, van  
David.
Zie, hoe goed en hoe liefl ijk 
is het
dat broeders ook eensgezind 
samenwonen.
2Het is als de kostelijke olie 
op het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de 
baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van 
zijn priesterkleed.
3Het is als de dauw van de 
Hermon
die neerdaalt op de bergen 
van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE 
de  zegen
en het leven tot in eeuwig-
heid.
(Uit: De Herziene Statenvertaling (HVS) 2004)

Zegen daalt als dauw 
van boven neer

 In Assen praten over Donuteconomie Classispredikant Hommes op kerkbezoek 
Op verzoek van de werkgroep 
Economie & Geloof verzorgt Daan 
Tavenier, zelf econoom, een inlei-
ding over het boek ‘De Donuteco-
nomie’ van Kate Raworth. Deze 
Britse econoom gebruikt een 
krachtig beeld voor een nieuwe 
circulaire economie: de donut. Na 

de inleiding kunnen de aanwezi-
gen met elkaar - onder leiding van 
Tavenier - spreken over dit nieuwe 
economische (denk)model. Info: 
Gerard Schoep, tel. 0592-345380.

Dinsdag 26 februari, 20.00 uur, Assen, Opstandingskerk, 
Wilgenbeemd 2

Classispredikant ds. Jan Hommes  
is in februari begonnen met de 
zogeheten vierjaarlijkse bezoeken. 
Hommes schrijft in zijn nieuws-
brief dat hij hoopt dat er tijdens 
zijn bezoeken meer en inhoudelij-
ker gesprekken gevoerd worden 
dan vroeger bij de visitaties. De 

opzet: een gesprek met de kerken-
raad en daarna met predikant(en) 
en kerkelijk werker(s). Hommes: 
“Ook in grotere gemeenten ont-
staat grote moeite om de vacatu-
res vervuld te krijgen. We moeten 
er met z’n allen over nadenken 
hoe we dat oppakken.”
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 Lekker zingen bij 
koor Zwartsluis
Kinderen die van zingen hou-
den: opgelet! In Zwartsluis is een 
heel leuk kinderkoor. Rond kerst 
en pasen studeren de kinderen, 
onder leiding van Aletta Jansen-
Hilberts, de mooiste feestliede-
ren. En… rond de paastijd treedt 
het koor zelfs een paar keer op! 
Tijdens de repetities doen kin-
deren stemoefeningen en ont-
dekken ze hun muzikaliteit door 
leuke spelletjes te doen. En wat 
ze nog meer doen: veel plezier 
maken! Geïnteresseerd? Kinderen 
kunnen zich aanmelden via: 
www.leerhuiszwartewaterland.nl 

Vrijdag 15 maart, 16.00 uur, Zwartsluis, de Poort: 
eerste oefenmiddag voor de paasuitvoeringen

Sela naar Nederland 
Zingt Dag 
Dit jaar vindt De Nederland Zingt 
Dag plaats op zaterdag 6 april in 
de Jaarbeurs in Utrecht. De band 
‘Sela’ maakt ook haar opwachting 
bij dit zangfestijn. Sela is al jaren 
een bekende naam in de christe-
lijke muziekwereld. Hun liederen 
worden in kerken door heel het 
land gespeeld en gezongen. Wie 
wil, kan nu al kaarten bestellen 
voor de Nederland Zingt Dag.

Zaterdag 6 april, Utrecht, Jaarbeurs, kaarten à € 25 
te bestellen via www.nederlandzingt.eo.nl

Bakker voorzitter 
Classicale College 
Visitatie
De classicale vergadering Gronin-
gen-Drenthe maakt spannende 
maanden door. In januari is ds. 
Wouter Bakker tot voorzit-
ter van het Classicale College 
voor de Visitatie benoemd. Bak-
ker is tevens redacteur van het 
Gezamenlijk Zondagsblad. Van 
belang is dat dominees ergens 
terecht kunnen als er problemen 
zijn. Bakker gaat zich daar onder 
andere voor inzetten. In maart 
komt de vraag aan de orde waar 
de classis zich in eerste instantie 
op moet richten: de samenwer-
king van gemeenten, kwaliteit in 
de kerk, de plek van predikant 
en kerkelijk werker en het belang 
van jongeren. Mensen die zich 
verantwoordelijk voelen voor het 
werk van de kerk worden van 
harte uitgenodigd met de classi-
cale vergadering mee te denken.

De classicale verga-
dering heeft een lange geschiede-
nis, van zo’n vierenhalve eeuw. 
In strikte zin kan dat niet van de 
ring gezegd worden: hij bestaat 
pas sedert de invoering van het            
‘Algemeen Reglement voor het 
bestuur der Hervormde Kerk’ in 
1816            . Wel bestonden reeds eer-
der hier en daar sub-classicale 
organisatievormen, al dan niet 
offi cieel. 

Opscherping
Hoe dat ook zij: in ar   ti kel 80 van 
het genoemde reglement wordt 
het doel van de ring als volgt 
ge for  muleerd: ‘De predikan ten, 
tot denzelfden ring be hoorende, 
wor den opgewekt om bepaalde 
zamenkomsten te houden, niet 
ter uitoefening van eenig ker ke-
lijk bestuur, maar ter onderlinge 
opscherping en versterking van 
den band der broe    der lijke lief de.’ 
Artikel 82 voegt er aan toe dat zij 
daarbij ‘onderwerpen den Gods-
dienst en den bloei des Chris -
tendoms, de bevordering van bij-
belkennis en de waarne ming van 
hunne be  die ningen be tref fende’ 
moeten behandelen. Kerkhis-
toricus dr. A. de Groot merkte 
hierover op dat het op kerkelijke 
organisatie gerichte reglement 
hier de grens tussen kerkelijk 
bestuur en gemeenschapsleven 
doorbreekt. 

Diversiteit
Al in april 1816 werden hier en 
daar ringvergaderingen gehouden, 
enkele maanden later vonden -
   ze overal in ons land plaats. Elke 
ring had de vrijheid om een ei  gen 
reglement op te stellen. Hoewel 
er weinig te re gle  men te ren viel, 
ontstond er een op vallend gro  te 
diversiteit in de uitwerking van 
de doel stel lin gen. Behalve het 
re gelen van verschillende ‘huis-
hou delijke’ aangelegenheden 
kwam als be  langrijkste activiteit 

het be spre ken van onderwerpen 
die met het ambts werk te maken 
hadden, aan de or de. De stof ver-
kreeg men bij voor   keur door de 
leden om on der werpen te vra-
gen. Veel ringen waren te ge lij ker -
tijd leesgezelschappen.

Samenwerking
Bij de invoering van de nieuwe 
hervormde kerkorde van 1951 
werd bepaald: ‘In elkanders nabij-
heid gelegen ge meenten of wijk    -
gemeenten in een classis zijn 
(...) samengevoegd tot een ring 
van gemeenten, met het oog op 
de samenwerking op daarvoor 
in aanmerking komende terrei-
nen van het ker ke lijk leven, de ze 
gemeenten betreffende (...)’ Dui-
delijk is, dat naburige gemeenten 
bepaalde taken gezamenlijk ter 
hand konden nemen. Dr. P. van 
den Heuvel, deskundige op het 
terrein van het kerkrecht, noemt 
als voorbeelden de toerusting 
van ambtsdragers en het samen 
dra  gen van diaconale projec-

ten. Duidelijk is ook, dat de ring 
geen ei gen ambtelijke vergade-
ring kende: volgens de kerkorde 
waren alleen de kerkenraad, de 
classicale vergadering, de pro-
vinciale kerkvergadering en de 
generale synode ambtelijke verga-
deringen. 

Breed-ministerie 
Wel kwamen de predikanten, 
ambtsdragers, bijeen in het 
breed-ministerie. Dat werd 
gevormd door de predikanten 
en de ministe-
ries uit een ring 
van gemeenten, 
en aangeduid als 
‘geestelijke werk      -
ge  meenschap’. 
Het had tot taak 
‘(...) de bezinning 
op de ver kon  di-
ging des Woords, de onderlinge 
opbouw van het geestelijk leven 
zijner leden met het oog op het 
pastorale werk waarmede zij zijn 
be last,   het overwegen van het-
geen kan strekken tot versterking 
van het geestelijk leven der aan 
de zorg van deze predikanten 
toevertrouwde gemeenten, het 
uitwisselen van de daaromtrent 
op      gedane ervaringen, het bestu-
deren van theologische, sociale 
en andere voor het pastoraat van 
belang zijnde vraagstukken, het 
samenwerken op homiletisch ter-
rein, en de waarneming van het 
dienstwerk in de vacatures in de 
ring.’ In 1991 werd er aan toe-
gevoegd ‘het be   vorderen van de 
pastorale zorg voor zijn leden’.

Pastor loci
Het breed-ministerie verrichtte 
de ambtelijke werkzaamheden 
bij een predikantsvacature.  De 
consulent trad dan op als pastor 
loci:   hij fun    geerde als de plaatse-
lijke predikant en nam dan ook 
zijn belangrijkste taken over, 
met uit zon  de  ring van het vervul-
len van de preek   beur ten. Van 
den Heuvel vertelt: ‘In het oude 
gereformeerde kerk recht is de 
consulent de ver te gen  woor diger 
van de classis bij de vacante 

gemeente. De 
classis draagt een 
aantal ver ant-
woor de  lijkheden 
ten aanzien van 
de gemeenten, 
in het bijzonder 
ten aan zien van 
het be roe pings-

werk. Aanvankelijk werden deze 
taken door de classicale ver ga-
de ring behartigd, later door een 
of meer consulenten die door 
de classis waren aangewezen. 
De con sulent is van oudsher de 
ex po  nent van de kerk in haar 
bredere verbanden.’

Het breed-ministerie moest 
er ook voor zorgen dat bij 
een predikantsvacature    in een 
gemeente met één predikants-
plaats op elke zondag en eerste 
Kerstdag één kerkdienst werd 
gehouden, ter plaat  se en zo 
mogelijk ten tijde waarop deze 
diensten gewoonlijk plaatsvonden. 
In de ordinantie werden daarover 
nadere bepalingen gegeven.

De ring is niet meer 
wat hij was…   (1)

In 1821 schreef J. Heeringa E.Zn. over het verschijnsel ‘ring’ in de 
Nederlandse Hervormde Kerk: ‘Eene zoo schoone inrigting, alles 
o  vertre� ende, wat ik ooit van Classikale of Synodale Vergaderingen 
heb bijgewoond.’ Bijna twee eeuwen later is de ring niet meer wat hij 
was. Maar wie weet, wordt hij ook nu iets heel moois…

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

DE RING KENDE GEEN EIGEN 
AMBTELIJKE VERGADERING. VOLGENS 

DE KERKORDE WAREN ALLEEN 
DE KERKENRAAD, CLASSICALE 
VERGADERING, PRO VINCIALE 

KERKVERGADERING EN GENERALE 
SYNODE DAT WEL.

Naar Taizé in 
Frankrijk
Een aantal kerken in Zwartewa-
terland, die actief zijn onder de 
noemer Leerhuis Zwartewater-
land, organiseren een Taizéreis 
voor jongeren. Vanaf 15 jaar kun-
nen jongeren zich aanmelden, met 
hun ouders of verzorgers. De 
ervaring leert dat het bijzonder 
is om in deze unieke omgeving in 
Frankrijk als ouders en kinderen 
samen op te trekken. 

Donderdag 2 t/m zondag 5 mei, € 80 (15 t/m 30 jaar) 
en € 150, info@leerhuiszwartewaterland.nl

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JUBILEUMCONCERT?

 Opvoedcursus Maak ze 
sterk in Genemuiden

 Bestel nu het maandblad Reveil 
om straks uit te delen

Kinderen en jongeren groeien op 
in een wereld die zich in razendsnel 
tempo ontwikkelt. Dat vraagt veel 
van hen. Allerlei zaken beïnvloeden 
hun denken, gedrag, overtuigingen 
en keuzes. Ook van de ouders 
vraagt het veel. Want hoe maak 
je hen bestand tegen verkeerde 
invloeden? Hoe maak je ze sterk en 
weerbaar? Daarom is er nu, speci-
aal voor ouders en verzorgers van 
kinderen van 6-12 jaar, de cursus: 
‘Maak ze sterk’. Ouders krijgen 
een frisse blik en praktische hand-

vatten aangereikt om vanuit een 
Bijbels fundament te werken aan 
de weerbaarheid van hun kinderen. 
Aan de orde komen thema’s als: jij 
als opvoeder, gezinsleven, zelfaan-
vaarding, communicatie, grenzen, 
vrienden en groepsdruk, (sociale) 
media en geestelijke weerbaarheid. 
De cursus bestaat uit leuke, inter-
actieve werkvormen en duurt in 
totaal zes avonden.

Dinsdag 5 maart, 20.00 uur, Genemuiden, Hervormd 
Centrum, aanmelden: www.leerhuiszwartewaterland.nl

Onafhankelijk christelijk maandblad 
Reveil geeft dit voorjaar maar liefst 
twee speciale nummers uit: een 
Paas- én een Pinksterspecial. 
Kerken, ondernemers, families etc. 
kunnen heel eenvoudig veel num-
mers bestellen om uit te delen 
tijdens (speciale) bijeenkomsten of 
kerkdiensten. Voor wie Reveil nog 
niet kent: een veelkleurig magazi-
nes met columns, commentaren, 
interviews en bijbelse bezinning. 
Bestellen vanaf 10 exemplaren en 
kosten € 0,75 per stuk (exclusief 

verzendkosten). De Paasspecial 
verschijnt in week 13, de Pinkster-
special in week 22. 

Bestel de Paasspecial vóór maandag 18 maart 
en de Pinksterspecial vóór maandag 19 mei via 
www.maandbladreveil.nl. 
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Zondag 17 febr. 10.00u. Ds 
J.Vonk, Grote Kerk Blokzijl. 
Organist: Stephan van Dok-
kum. Collecte: 1e Kerk in Actie- 
noodhulp Ethiopie, 2e eigen 
kerk, 3e Verwarming kerkge-
bouwen.
Komende zondag zijn we bijeen 
in de grote kerk. Dan hoopt 
voor te gaan dominee Jelle 
Vonk. Organist is Stephan van 
Dokkum. En zoals gewoonlijk is 
er ook weer koffi edrinken! Een 
hartelijk welkom aan allen! Doe 
maar gewoon mee!
Pastoraat
Graag uw aandacht en gebed 
voor: 
Dhr. Koning (Schoolstraat 33 
Scheerwolde) heeft vorige week 
goede berichten ontvangen.
Mw. Janny Doeven - Boltje (Bof-
fersweidje 22 Blokzijl) verblijft 
thuis en weet zich omringt door 
zorg en liefde van haar man en 
kinderen.
Mw. Jo ten Napel- van der Sloot 
(ds. ketstraat 43 kam.4 Zon-
newiede Giethoorn) is ernstig 
ziek. Ze is weer thuis in Giet-
hoorn. Laten we meeleven met 
haar.
Wij wensen allen die herstel-
lende zijn veel sterkte toe!
Voor hen die de komende week 
jarig zijn: van harte gefeliciteerd. 
We hopen dat u/jullie een fi jne 
dag hebben!
Ds Jelle Vonk.
17 februari Collecte dia-
conie: Kerk in actie: 
Noodhulp Ethiopië 
Droogte overleven in Ethio-
pië. Ethiopiërs zijn droogte van 
oudsher gewend, maar door de 
klimaatverandering wordt de 
droogte extremer en valt de 
regen onregelmatiger. Lokale 
partners van Kerk in Actie 
ondersteunen boeren om beter 
voorbereid te zijn op de gevol-
gen van de klimaatverandering. 
Ze leren boeren over irriga-
tie en behoud van vruchtbare 
grond, verstrekken zaden die 
goed tegen droogte kunnen en 
leren hen om geld te verdienen 
met kleine handeltjes. Daar-
naast krijgen boeren toegang 
tot waarschuwingssystemen 
over extreme droogte en hevige 
regen. 
Met uw bijdrage aan deze col-
lecte steunt u 295 gezinnen in 
Ethiopië om beter voorbereid 
te zijn voor de klimaatverande-
ring én andere noodhulpprojec-
ten van Kerk in Actie.
Facebook
Wordt vriend op facebook van 
de kerk Blokzijl- Scheerwolde 
en we delen met u en jou de bij-
zondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk!
Agenda
Zondag 17 febr. 10.00uur dienst 
in de Grote Kerk.
Zondag 24 febr. 10.00u dienst in 
de Grote Kerk Blokzijl.
Bezoekdienst
Jarig op18 februari dhr R.H 

van Benthem, 85 jaar, Kuin-
derstraat16 en op 22 februari 
mw T Winter-Vries, 77 jaar, 
Zuiderpolderweg 19. Beiden te 
Blokzijl. U allen van harte gefe-
liciteerd en een hele fi jne dag 
gewenst.
Nogmaals vermeld:
Jarig op 11febr dhr C 
Schreuder,76jr,kuinderdijk 7 
en op13 febr mw A van der 
Linde-Timmerman, Duinweg 3. 
Beiden te Blokzijl. Op 13febr 
mw G.E.Koning-Panjer, 75 jaar, 
Schoolstraat 33 Scheerwolde en 
op 15 febr dhr J Doeven, 87 jaar, 
Boffersweidje 22 in Blokzijl. U 
,allen van harte gefeliciteerd en 
een hele fi jne dag gewenst.
Marie Dijkman, de bezoek-
dienst.
KinderKerk Blokzijl 
Scheerwolde
KinderKerk is er voor groep 1-3 
tijdens de dienst in de Waaier 
vanaf 10 uur. KinderKerk voor 
groep 4-8 is er tijdens de dienst 
in de consistorie van de Grote 
Kerk, de kinderen gaan na de 
eerste schriftlezing naar de Kin-
derKerk en komen na de col-
lecte weer terug in de dienst. 
De KinderKerk heeft een eigen 
collecte.
Tijdens de diensten in Scheer-
wolde, speciale diensten of 
projecten worden de kinderen 
van groep 1-3 ook in de kerk 
verwacht. Dit is tijdens Advent 
en de Veertigdagentijd periode 
en met speciale diensten zoals 
Kerst, Palmpasen, Pasen, Pink-
steren, School-Kerk dienst, 
Dopen en de Startzondag.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags 
uitkomt: kopij tot uiterlijk zater-
dagmiddag 12.00 uur naar 
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag 17 februari gaat onze 
eigen predikant ds. Astrid van 
Waard-Pieterse de dienst voor. 
Mevr. C. Roth zal ons begelei-
den op het orgel en dhr. J. Smit 
is de dienstdoende ouderling. 
De uitgangscollecte is bestemd 
voor de Diaconie en wel voor: 
Eigen Gemeente. Tijdens de 
dienst zal er oppas aanwezig zijn 
voor de kleintjes. Kerkvervoer: 
Hans Spitzen, tel. nr: 360322
Bedankje
Wij willen iedereen hartelijk 
bedanken voor de felicitaties, 
kaarten en bloemen ter gelegen-
heid van ons 50 jarig huwelijk. 

Groeten van Hein en Gerrie 
Winter.
Amnesty International
Op donderdagavond 21 febru-
ari schrijven we weer voor de 
rechten van de mens d.m.v. het 
samen schrijven van brieven 
voor acties van Amnesty Inter-
national. We beginnen om 20.00 
uur in het Prot. Centrum aan 
de Beulakerweg. Van harte wel-
kom! 

Ter overdenking: 
Februaribomen
Een boom in de winter fasci-
neert mij, telkens weer. Wat 
laten zij zich zien, takken kaal en 
puur zoals ze zijn, alsof ze lijken 
te zeggen: “Heer die mij ziet 
zoals ik ben…” (Ps. 139). Bomen 
in de winter zeggen meer. Ze 
vertellen de naakte waarheid. 
Er is niets wat hen beschermt 
of bedekt. Puur, als een pasge-
boren baby. Bomen in de winter 
vormen een beeldbepalend stuk 
natuur, een stukje van Gods 
schepping. Kwetsbaar van bin-
nen en van buiten, kwetsbaar 
voor de invloeden uit de omge-
ving. En weer zien we de mens 
in vergelijking met die boom.
Bomen, allemaal verschillend, 
net als mensen, niet één gelijk. 
Jong en oud, hoog en laag, krom 
en recht, onopvallend tussen 
anderen verscholen of aandacht-
trekkend met veel ruimte om 
zich heen. In de zomer kunnen 
de bomen zich verbergen onder 
een dik pak bladeren, in de win-
ter tonen ze hun ware gedaan-
te. Op een heldere winterdag 
is het helemaal genieten: de 
krachtig gevormde takken die 
afsteken tegen de heldere vries-
lucht. “Heer die mij ziet zoals 
ik ben…’, niet mooier, geen 
opsmuk, maar staan in de kracht 
van het leven. Als kind maakte 
ik van de februaribomen
denkbeeldige fi guren. De vorm 
van een boom in de winter ver-
beeldt fi guren. En dan zie ik in 
gedachten het voorjaar komen 
en ik zie mezelf weer schom-
melen. Op de schommel aan 
een dikke tak onder de dikke 
bladerpracht voelde ik met me 
beschermd en geborgen. Al 
schommelend kon ik hele ver-
halen toevertrouwen aan de 
dikke boom die mij bijna leek 
te omarmen met takken en bla-
deren. Deze boom kende mijn 
jeugd, een deel van mijn levens-
verhaal, mijn stamboom. Welke 
boom kent niet het levensver-
haal van de mensen die daar 
onder schommelden, schuilden 
tegen de
regen of een hartje kerfden in 
hun stam. Winterbomen, bomen 
in februari. Kijk maar om je 
heen. Statig en zonder schaamte 
laten ze hun kracht zien, ze 
worden gezien: “Heer die mij 
ziet zoals ik ben…”

Oeke Kruythof vertelt in onder-
staand gedicht:
Februaribomen
in al hun vezels wachten zij -
de bomen langs de singel
ademloos gespannen
windstil wachten zij
de kluizenaars in ons bestaan
in zichzelf gekeerd
altijd op dezelfde plaats
en toch -
en toch
verrichten zij
het grootste wonder

herscheppen zij
het leven keer op keer
ik weet
de lente komt
de nieuwe taal
die zij gaan spreken
de lente
waar ook ik -
ook ik op wachten wil.

Geniet van de bomen deze 
maand, geniet van de februari-
bomen en verwonder je over 
het nieuwe ontluikende leven als 
de winterboom langzaam weer 
verandert naar zomerboom. 
“Alles heeft immers zijn tijd?” 
aldus Prediker.
Met dank aan: Jansje Ruiter-
kamp-Klein Lebbink (Vorden).

Hartelijke groet,
Petra van Wieringen.

A.s. zondag 17 febr. is er 
een gezamenlijke dienst in Blan-
kenham, die begint om 10.00 
uur. Voorganger is Mevr.LWin-
ters-Jonas uit Kraggenburg. 
Alvast een goede dienst!
Bloemen. Afgelopen zon-
dag zijn in Kuinre de bloemen 
uit de dienst gebracht naar 
Mevr.A.v.d.Bles, met een harte-
lijke groet van de gemeente.
Volgende week zondag 24 
februari zijn er diensten in 
beide dorpen. De vroege dienst 
van 9.30 uur is in Blankenham, 
de late dienst van 11.00 uur is in 
Kuinre.
Bijbelkring
De eerstvolgende bijeenkomst 
van de Bijbelkring is op maandag 
25 febr. 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!
40-dagentijd
Op zondag 10 maart begint dit 
jaar de 40-dagentijd. In deze 
periode, voorafgaande aan het 
Paasfeest, horen we Bijbelver-
halen over Jezus´ weg naar Jeru-
zalem, waar Hij moet lijden en 
sterven en waar Hij zal opstaan 
uit de dood. Jezus blijft in liefde 
trouw aan God en aan mensen. 
Hij vertelt mensen in zijn tijd 
over een door God gegeven 
nieuw begin. Dit stuit op weer-
stand, want veel mensen denken 
daar anders over. Door Gods 
onopgeefbare liefde voor men-
sen te verkondigen en voor te 

leven komt Jezus in confl ict met 
de mensen, die het religieus en 
politiek voor het zeggen heb-
ben. Jezus geeft uit liefde zich-
zelf tot in de dood. Zo wordt 
Hij zelf voor ons allen een 
Nieuwe Begin, een Opstanding 
tot een Nieuw Leven. Tot op 
vandaag.
40-dagenboekje
Andere jaren ontving u een 
door gemeenteleden gemaakt 
paars 40-dagenboekje met 
meditatieve teksten om thuis te 
gebruiken bij de maaltijd of in 
uw stille tijd. Een boekje voor 
bezinning om toe te leven naar 
het grote feest van Pasen. Dit 
jaar hebben we ervoor geko-
zen om een boekje te gebrui-
ken, welke is uitgegeven door 
de Protestantse Kerk Neder-
land. Dit boekje sluit aan bij het 
thema “een nieuw begin”. Wij 
hopen dat deze uitgave u inspi-
ratie mag geven om thuis toe te 
leven naar Pasen!
40-dagenwandeling
De 40-dagentijd is van oudsher 
een tijd van verstilling en inkeer 
om dichter te komen bij onze 
eigen vragen, ons eigen geloof 
en houvast. Hoe zoeken we 
vandaag in onze tijd de stilte? 
Hoe zoeken we de bron? In de 
komende 40-dagentijd bent u 
van harte uitgenodigd om op 
dinsdagmiddag samen te wan-
delen in het Kuinderbos. We 
beginnen met 10 minuten in stil-
te wandelen en overdenken een 
vraag of beeld. Daarna delen we 
wandelend onze ervaringen. 
Tijd en plaats: elke dinsdag in de 
40-dagentijd vanaf dinsdag 12 
maart, 13.30-14.30 uur, Kuin-
derbos. We verzamelen op de 
eerste parkeerplaats aan de 
Hopweg, gezien vanaf Kuinre.
Zieken
In onze gebeden denken we aan 
de zieken, aan hen die in het 
ziekenhuis zijn en aan de zieken 
thuis en in een verpleeghuis. 
Ook bidden we voor hun familie 
en naasten.

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

Zondag 10 februari 
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: 
ds. E. van Veen. Organist: Arjan 
Kroes. Ophaaldienst: dhr. H. 
Nijenhuis. Eindcollecte: Nood-
hulp (kerk in actie). Lezingen: 
Jeremia 17: 5-10 en Lucas 6; 
27-38. Op het leesrooster staat 
onder andere Lucas 6: 17–26, 
waarin we horen welke mensen 

 Giethoorn
Predikant Ds.A.C.J. van 
Waard-Pieterse, De Elzen 20, 
8355 CX Giethoorn, 0521-362555 
astridvanwaard@hotmail.com 
Scriba: 
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 78a, 
8355 AK Giethoorn, 0521-344266 
scribagiethoorn@gmail.com 
giethoorn.protestantsekerk.net 
Kerkrentmeesters bankrek.nr 
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 
361 2597 51

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

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

Kuinre / Blankenham

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

Lees verder op pagina 12
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Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

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

scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13, 
8341 PZ  Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE 
THEMA-AVOND?
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volgens Jezus gelukkig zijn. Wij 
zeggen wel eens dat een onge-
luk in een klein hoekje zit, maar 
het geluk ook!
Overleg
Op 13 februari komt het mode-
ramen bij elkaar en op 21 febru-
ari vergadert de diaconie.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 10 februari zijn met een 
hartelijke groet en een bemoe-
diging bezorgd bij mevr. C. Klip-
Spitzen uit Tuk.
Giften
Mevr. Bijker heeft € 5,- voor 
de bloemen ontvangen, ds. van 
Veen ontving € 20,- voor de 
kerk, via de bank is € 100,- voor 
de diaconie ontvangen, en € 3,- 
en € 50,- voor de internetuit-
zendingen van de kerkdiensten. 
Hartelijk bedankt voor deze 
giften.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of 
door te geven wat betreft pas-
toraat, neem dan gerust contact 
op met één van de ouderlingen 
of met de predikant. Het leven 
van mensen is vaak een weg 
van op en neer. Zo ook in onze 
gemeente. Sommige mensen 
hebben veel zorg nodig. Er zijn 
ook mensen voor wie de toe-
komst onzeker is of die wachten 
op spannende behandelingen of 
nadere onderzoeken. En dan zijn 
er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun 
werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterk-
te toegewenst! 
In het verpleeghuis Lindestede 
in Wolvega verblijft mevr. M. 
Pieffers-Prins en de heer P. de 
Vries, Baarsweg, opgenomen in 
Zonnekamp. 
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 bijzon-

der toevertrouwd aan de predi-
kant en ouderlingen. Dit wordt 
trouwens wel moeilijker nu we 
nog maar twee ouderlingen heb-
ben. Daarnaast zijn er de bezoe-
kers die contacten met gemeen-
teleden onderhouden. Indien 
u behoefte hebt aan pastoraal 
contact of een gesprek, kunt u 
altijd direct contact opnemen 
met de predikant of ouderling.
Tenslotte
De afgelopen weken zijn er 
diverse sterfgevallen in onze 
naaste omgeving geweest. De 
Steenwijker Courant had het 
maar druk met al die rouwad-
vertenties. Zeker als je mensen 
gekend hebt, is het soms een 
schok of een verdrietig moment 
om te horen van hun overlijden. 
Zo overleed op zondag 3 janu-
ari plotseling de zoon van onze 
gemeenteleden ds. de Looze en 
zijn vrouw op 56 jarige leeftijd. 
Van zulke berichten wordt je 
stil. Evengoed zou ik hier andere 
namen kunnen noemen. De 
dood blijft iets raadselachtigs in 
ons leven. Gelukkig is er ook de 
troost dat we geborgen mogen 
zijn in God, die onze ingang 
en uitgang bewaart. Eveneens 
moest ik denken aan het vol-
gende gedicht van Marinus van 
den Berg:

Afscheid
Jij bent onvergetelijk geworden
in mijn leven.
Jij zult altijd in mijn gedachten zijn.
Ik zal nog van je dromen
en je stem nog horen.
Ik kan niet begrijpen
dat jij weg bent, voorgoed.

Jij bent onvergetelijk geworden
in mijn leven
Jij zult altijd met mij meegaan
op de levensweg.
Ik zal altijd heimwee naar je heb-
ben.
Ik had je langer willen vasthouden.
Ik had je nog zoveel willen vragen.
Jij blijft een litteken
in mijn bestaan.

Jij blijft een teken
van liefde in mijn leven.
Jou gedenkend zal ik groeien
en krachtig worden.
Ik zal vol levensmoed verder gaan.
Jij onzichtbaar bij mij.

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

17 februari 2019 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in 
deze dienst hoopt ds. Faassen 
uit Apeldoorn voor te gaan. De 
organist is dhr. Kroeze en het 
lied voor de dienst is Lied 923. 
Collectes: Kerk in actie (Nood-
hulp), instandhouding van de 
eredienst, energiekosten. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. K. Naberman, telefoon 
246502. Er wordt in Tilvoorde 
op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Danique 
Roskam en Job Kwast.
17 februari 2019 om 14:30 
uur in de Kapel, in deze 
dienst hoopt dhr. E.A. Knoeff 
uit Zwartsluis voor te gaan. De 
organist is dhr. R. Weijs en het 
lied voor de dienst is Lied 923. 
Collectes: Droogte overleven 
in Ethiopië, instandhouding van 
de eredienst, energiekosten. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. K. Naberman, telefoon 
246502.
Agenda
20 februari 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
26 februari 2019 om 19:45 uur, 
Kleine Kerkenraadsvergadering, 

Kapel.
27 februari 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
28 februari 2019 om 20:00 uur, 
Heet hangijzer: Nieuw Christen-
dom, Johanneskerk.
4 maart 2019 om 19:00 uur, Ver-
koop collectebonnen van 19.00-
20.00 uur, Tilvoorde.
5 maart 2019 om 20:00 uur, 
Cursus: Nieuwe Testament, Til-
voorde.
6 maart 2019 om 10:00 uur, bij-
belkring 60+ Stad, Nieuw Cla-
renberg.
6 maart 2019 om 19:15 uur, Ves-
per, Grote Kerk.
7 maart 2019 om 15:00 uur, 
Contactmiddag oudere gemeen-
teleden, Kapel.
Giften
het College van Kerkrentmees-
ters ontving via ds. Wolters 
€ 220.00 voor de verbouwing 
Grote Kerk. Hartelijk dank hier-
voor.
Actie Kerkbalans 2019
Het College van Kerkrent-
meesters is verheugd u mee te 
kunnen delen dat de eerste tel-
ling van de toezeggingen voor 
Actie Kerkbalans 2019 een mooi 
resultaat heeft opgeleverd: een 
bedrag van bijna € 165.000! Het 
College wil u en jou hartelijk 
bedanken voor uw en jouw toe-
zegging! Ook gaat speciale dank 
uit naar alle vrijwilligers die zich, 
op welke wijze ook, hebben 
ingezet om Actie Kerkbalans 
2019 te laten slagen.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet 
van de gemeente, bloemen 
gebracht bij Annelie Huisman 
Oppen Swolle 50, bij Mw. Dries-
sen - Rook Hogeveldweg 30, 
bij Mw. Mooiweer - de Dood, 
G.v.Rhenenlaan 67 en bij Dhr. 
Paters Wheeme 7.
What’s Up nieuws
Er hadden zich heel wat kin-
deren opgegeven voor de high 
tea-middag zaterdag 19 januari 
bij Kamper Erve. Enthousiast 
gingen de kinderen in groepjes 
aan de slag met het voorberei-
den van de high tea voor hun 
ouders, oma’s en broertjes en 
zusjes. Ze versierden de tafels, 
maakten etagères en eigen thee-
zakjes. En natuurlijk werden er 
allerlei
verschillende hapjes gemaakt. 
Gevulde eieren, pizzarolletjes, 
wraps en nog veel meer lekkers. 

Gelukkig waren we precies op 
tijd klaar voor de genodigden. 
Zij konden samen met de kinde-
ren genieten van al deze lekker-
nijen onder het genot van een 
kopje thee.
Ook dit jaar gaan we weer met 
alle What’s Up groepen (vanaf 
groep 6) in de voorjaarsvakantie 
schaatsen in Thialf op woensdag 
20 februari. Heb je de uitno-
diging nog niet gelezen, maar 
wil je wel graag mee? Stuur dan 
uiterlijk 14 februari een mail 
naar whatsupvollenhovekids@
gmail.com. 
(14 februari is de uiterste inle-
verdatum: aanmelden na deze 
datum is helaas niet mogelijk). 
Vermeld het volgende in de 
mail: naam, leeftijd, adres, tel.
nr. van je vader of moeder. Wil 
je in de mail ook aangeven of 
je vader of moeder wel of niet 
kan rijden en hoeveel personen 
kunnen meerijden. Je vader of 
moeder mag dan ook gezellig 
meeschaatsen, maar dat hoeft 
niet. Een hartelijke groet van de 
Jeugdraad
Heet hangijzer: Tijd voor 
een nieuw Christendom 
28 februari
Allerlei theologen, waarondern 
namen als Brian D. McLaren en 
Alain Verheij, gaan op zoek naar 
nieuwe manieren van geloven, 
van leven en dienen zoals Jezus 
dat wilde. Ze schetsen lijnen 
van wat je een nieuw christen-
dom zo kunenn noemen. “Laza-
rus”, het online platform dat 
zoekt naar ‘nieuwe woorden en 
manieren om te geloven’ geeft 
prikkelende richtingwijers voor 
zo’n nieuw christendom.
1. Stop met geloven, wordt leer-
ling
2. Stop met gastvrijheid, wordt 
gast
3. Stop met de kerk. Stop met 
vergaderen en laat je raken 
door God
4. Stop met de marketing.
5. Stop de show 
Over dit nieuwe christendom, 
haar nut en noodzaak, gaan we 
met elkaar in gesprek. Deel jij 
de zoektocht, of wil jij het hou-
den bij het oude? Wat zou jij 
willen meenemen uit de tradi-
tie, en wat laat je achter je? U 
bent van harte uitgenodigd op 
28 februari om 20.00 uur in de 
Johanneskerk. Deze leiding is 
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deze avond in handen van Ds. 
Rohaan.
De avond in de serie Hete hang-
ijzers, die gepland stond op 27 
maart komt te vervallen.
Parkeren op zondag
Een tijdje geleden hebben we 
een informatieavond gehad voor 
de buurt, waarin de verbouw-
plannen zijn toegelicht. Tijdens 
die avond konden bewoners 
ook andere zaken naar voren 
brengen. Eén van de opmer-
kingen die werd gemaakt, was 
dat er op sommige plaatsen 
hinder werd ondervonden van 
geparkeerde auto’s. We zijn ons 
ervan bewust dat het parke-
ren rondom de kerk bijzonder 
lastig is, maar laten we daarbij 
de overlast voor de buurt tot 
het minimum beperken. Op die 
manier kunnen we werken aan 
de goede naam van de gemeente 
van Christus.

Pastoraat
Dhr. de Oude, Gasthuisstraat 
20, is na een langdurig verblijf 
thuis uit het ziekenhuis. Gods 
zegen toegwenst!
Ten slotte
Vorige week hebben we een 
evaluatie gehad van de vespers, 
die elke woensdagavond van 
19.15-19.45 uur in de Grote 
Kerk gehouden worden. We 
ervaren deze momenten als 
bijzonder waardevol: een kort 
moment van stilte in het mid-
den van de week. Dankzij een 
groep enthousiaste vrijwilligers 
kunnen we deze bezinnings-
momenten vorm geven. Graag 
breng ik de vespers nog een 
keer extra onder uw aandacht. 
Kom gewoon een keer langs en 
proef de sfeer. Het is een oase 
van rust in de hectiek van ons 
bestaan!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Voortgang ziekte ds. 
H.J.H. Pap
Namens ds. Pap kan ik melden 
dat de genomen rust goed heeft 
gedaan. Voor de maand febru-
ari is ds. Pap qua preken nog uit 
geroosterd. Ds. Pap geeft aan 
dat hij zich langzaam maar zeker 
beter voelt. Komende week 
volgt er nog een onderzoek bij 
de oogarts in het ziekenhuis en 
we hopen op positieve berich-
ten. Van ds. Pap mag het voor-
jaar aanbreken, we wensen de 
familie Pap Gods zegen toe.
Met vriendelijke groet 
Herman Wijermars, Scriba.

Diensten 17 februari 2019
Belt-Schutsloot 11.00 uur – 
Jeugddienst verzorgd door Henk 
en Leonie.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. H.O. ter Beek, 
Zwartsluis
Diensten 24 februari 2019
Belt-Schutsloot 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is de diaconie 
collecte voor missionair werk.
Oppas W’veen en BS: Zie 
www.pknwanneperveenbelt-
schutsloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
17/02 – Fam. K.J. Rossing en 
mw. R. Doze-Poppema.
24/02 – Mw. J. van Benthem en 
fam. S. Smit.
Bloemen
De bloemen van zondag 10 
februari gingen in BS naar Geert 
en Harmke Stam in Zonnewie-
de.
In Wanneperveen gingen de 
bloemen naar de heer W. Van 
Holten en naar de heer J. Lub-
binge.
Verantwoording W’veen
De extra collecte van 10 febru-
ari voor Kerk en Onderhoud 
bracht € 67,50 op. De collecte 
voor de diaconie bracht € 49 en 
50 Kroatische Lipa, wat helaas 
maar € 0,07 is op.
Verkiezingen
BS
Mevrouw J. Wever-Krikke is 
door de kerkenraad verkozen in 
het ambt van diaken. Wij hopen 
deze week haar antwoord op 
haar verkiezing te vernemen.
W’veen
Omdat door verschillende 
omstandigheden het soms moei-
lijk is om in W’veen het dienst-
rooster van de diakenen rond te 
krijgen is op de kerkenraadsver-
gadering van vorige week beslo-
ten het college uit te breiden 
met een extra diaken.
Daarom vragen wij u om voor 
de nog openstaande vacature 
ouderling kerkrentmeester en 
voor de nieuwe vacature dia-
ken schriftelijk en ondertekend 
aanbevelingen in te dienen van 
doop- of belijdende leden die 
naar uw mening voor verkie-
zing in aanmerking komen. Een 
aanbeveling mag worden gedaan 
door doop- en belijdende leden 
van 16 jaar en ouder. Aanbeve-
lingen kunt u inleveren tot en 
met dinsdag 19 februari bij de 
scriba of iemand anders van de 
kerkenraad.
Vanuit de gemeente
Het herstel van de heer K. de 
Jonge duurt langer dan verwacht 

maar het gaat de goede kant op.
De heer W. van Holten werd 
opgenomen in Meppel met een 
fl inke longontsteking. Naar ver-
wachting is hij inmiddels weer 
thuis.
In Memoriam: Jan Knobbe
Jan Knobbe (grote Jan) werd 
geboren op 3 maart 1932. Hij 
was de oudste van de 4 zoons 
van Teunis Knobbe en Alber-
tje van de Belt. In zijn jeugd 
ging hij al vroeg met zijn vader 
mee om riet te snijden en te 
vissen. Met zijn jeugdvrienden 
haalde hij regelmatig kwajon-
gensstreken uit. Zo werd er wel 
eens wat alcohol toegevoegd 
aan het water van de kippen 
of werd er een natte doek op 
de schoorsteen gelegd, waar-
door de rook weer naar bin-
nen kwam. Tijdens het oppas-
sen leerde hij Geertje Aarten 
kennen en zij trouwden op 6 
november 1959. Kort daarna 
kwam dochter Alberta en 5 jaar 
later werd Gea geboren. Jan’s 
voorkeur voor meiden was ver-
vuld. Om goed voor zijn gezin 
te kunnen zorgen is Jan meer 
dan 25 jaar werkzaam geweest 
in de Noordoostpolder bij de 
fi rma Nijmeijer. In zijn vrije tijd 
was hij op zaterdag, samen met 
zijn broer (kleine) Jan, te vin-
den op de camping van Klaas 
Slagter om het gras te maaien, 
beschoeiing te zetten en riet te 
snijden. Jan was ook erg actief 
in het verenigingsleven. Hij is 
meer dan 50 jaar lid geweest 
van de zang- en muziekvereni-
ging. Elf jaar geleden werd Par-
kinson bij hem geconstateerd. 
In de loop der jaren kreeg deze 
ziekte steeds meer vat op hem. 
Het zelfstandig lopen ging ach-
teruit. Zijn rondjes door de 
nieuwbouw werden steeds min-
der totdat hij half december op 
bed kwam te liggen. De wereld 
in zijn beleving veranderde. 
Met name ’s nachts voerde hij 
gesprekken, waarbij zijn over-
leden broer Jan een belangrijke 
plek in nam. Hierdoor werd het 
steeds moeilijker om hem thuis 
goede zorg te kunnen geven en 
voor zijn vrouw werd het ook 
steeds zwaarder ondanks de 
hulp die van alle kanten geboden 
werd. Toch wilde Jan heel graag 
thuis blijven. Zondagmorgen 3 
februari kwam Jan te overlij-
den. Hierdoor was de moeilijke 
beslissing van uit huis gaan niet 
meer nodig. Vrijdag 8 februari 
werd Jan begraven in Wanne-
perveen na een afscheidsdienst 
in de kerk in Belt Schutsloot. In 
de dienst hebben we Psalm 23 
gelezen. Bijbellezen was voor 
Jan belangrijk. Hij vond het niet 
makkelijk om over zijn geloof te 
praten, maar hij las graag uit de 
Bijbel zolang hij dat kon. Bijbel-
woorden geven bemoediging en 
troost in het dagelijks leven en 
zeker ook bij afscheid en ver-
driet. Met die troost mocht Jan 
afscheid nemen en die troost 
wensen we zijn vrouw, doch-
ters, schoonzoons en allen die 
Jan Knobbe zullen missen van 
harte toe bij het verwerken van 
de lege plek die hij achterlaat.
Vanuit de Pastorie
Er wordt in deze tijd veel 
gesproken over duurzaamheid. 
Mensen zijn bezig om onze pla-
neet te redden. En inderdaad 
is het heel belangrijk om goed 
om te gaan met natuur, ener-

gie, klimaat etc. Dat geldt ook 
voor christenen. Tegelijk is het 
ook wat schamel om de pla-
neet te willen redden zonder 
rekening te houden met het feit 
dat zij niet van ons is maar van 
God, de schepper van hemel 
en aarde. Om het met Paulus 
te zeggen; als onze hoop niet 
verder gaat dan het redden van 
deze planeet dan zijn we arm-
zalige mensen. Jezus heeft zijn 
leven gegeven om deze planeet, 
met mensen en al, te redden en 
dat levert een veel verder rei-
kende duurzaamheid op dan wij 
met onze techniek voor elkaar 
kunnen krijgen. En dan is er 
nog iets dat ik in veel discussies 
mis. Men wil de planeet redden 
met behoud van het dagelijkse 
comfortabele leven. Dat is een 
utopie. Wie even rondkijkt op 
deze planeet naar de verdeling 
tussen arm en rijk en de aan-
wezige voorraden weet dat wij 
vooral zullen moeten versobe-
ren en delen. Om die bereidheid 
te ontwikkelen hebben we ook 
hulp van Boven nodig.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 17 februari 9.30 
uur 
In deze dienst hoopt ds. Ger-
rit van den Dool voor te gaan. 
Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman en de vleugel zal 
eveneens worden bespeeld door 
ds. Gerrit van den Dool. De uit-
gangscollecte is voor het plaat-
selijk jeugdwerk. De ontvangst 
is door Roel Logchies en de 
bloemen worden bezorgd door 
Cor Sijbesma. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door Klaas Kla-
renberg (0521-588863) en de 
opname van de dienst wordt 
rondgebracht door de diaconie. 
De zorg voor de kinderen is in 
handen van Neeltsje en Charita. 

Het lied voor de dienst is lied 
974 vers 1, 2 en 3.
Collecten
Diaconie: € 25,30 Kerkrent-
meesters: € 36,85 en de tafel-
collecte voor Mission Aviation 
Fellowship, vliegen voor leven in 
afgelegen gebieden, het brengen 
van evangelie en hulp op plaat-
sen die normaal onbereikbaar 
zijn, bedroeg € 125,85. Allen 
hartelijk dank voor uw gaven.

Bloemen
De bloemen zijn als groet en 
bemoediging gegaan naar Mw. R. 
van der Merk in de Meidoorn-
straat in De Blesse.
Verjaardagen
Op 17 februari hoopt mevrouw 
A. Huisman-Kruithof, Pr. Fre-
derikstraat 6, haar 85ste 
verjaardag te vieren. Op 18 
februari viert mevrouw J. Kerst-
ma-Poppinga, Pepergaweg 15 in 
Peperga, haar 92ste verjaardag. 
Op 20 februari viert ds. P. Bij-
lefeld, Woudveld De Pol, zijn 
84ste verjaardag. Namens onze 
gemeente willen we u allen van 
harte feliciteren en een geze-
gend nieuw levensjaar toewen-
sen.
Waar geloof het meest 
kost
“Bid voor ons.” Dat is vaak 
het eerste dat vervolgde chris-
tenen vragen. Zij kennen het 
belang van gebed uit eigen erva-
ring. Iedere week geef ik u een 
gebedspunt door: Steeds meer 
Iraakse christenen keren terug 
naar hun huizen nadat ze in 
2014 vluchtten voor Islamitische 
Staat. Veel huizen worden her-
bouwd en ook worden er veel 
inkomensprojecten opgestart. 
Bid voor de Iraakse Christenen.
Agenda
Vrijdag 15 februari is er om 
19.00 uur catechese kring 12-18 
jaar in de pastorie. Woensdag 
20 februari om 14.00 uur Jaar-
vergadering Vrouwenvereniging 
Martha in het lokaal. Na de 
pauze geeft ds. Van den Dool 
een presentatie over zijn reis 
naar Zuid-Afrika. Woensdag 20 
februari om 20.00 uur is er ker-
kenraad in het lokaal.
Kopij GZ
De kopij voor het volgende 
zondagsblad kunt u inleveren 
tot uiterlijk zondag 17 februari 
12.00 uur bij de scriba. 
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl

Ik wens u allen alle goeds toe 
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voor de komende week. We 
denken in het bijzonder aan 
hen die door ziekte en ouder-
dom niet alles meer kunnen wat 
ze zouden willen. De dichter 
schrijft het mooi in psalm 91: 
“Hij zal je beschermen met zijn 
vleugels, onder zijn wieken vind 
je een toevlucht, zijn trouw is 
een veilig schild.”

Namens de kerkenraad, 
Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant
Pastoralia
Met en voor mevr. Janny Das-
sen - Petter zijn we blij dat de 
vooruitzichten goed zijn na een 
recente operatie. Er ligt nog een 
traject met bestralingen voor 

haar. Daarmee wensen we haar 
sterkte. Allen die dat vanwege 
ziekte of andere omstandighe-
den in het bijzonder nodig heb-
ben, wensen we de nabijheid van 
God en/in mensen om hen heen.

Aanstaande zondag hebben we 
weer een Tot Je Dienst viering. 
Daarin gaan de dingen net even 
anders dan anders: zo is er 
ruimte voor alternatieve vor-
men en interactie. We hopen 
dat we met zulke vieringen ook 
hen weten te bereiken voor wie 
de drempel naar een ‘gewone’ 
(voor zover je daar ooit van 
kunt spreken) kerkdienst wat 
hoog is. Belangrijk is dan wel 
dat zij niet een minder bezette 
dienst meemaken. Dus ook als 
u liever een gangbare dienst 
bezoekt, doe mee! Meer dan 

ooit hebben we elkaar immers 
nodig in de gemeente, om te 
beginnen op zondag. Het thema 
is ‘Het zal je maar gezegd wor-
den!’, n.a.v. radicale uitspraken 
van Jezus in Lucas 6: 27-38,41-
42. Jezus zegt daar onder meer 
dat we niet moeten oordelen. 
Een mooie uitdaging in deze tijd 
van polarisatie! Femke Sijbe-
sma zal voor en met ons enkele 
mooie liederen zingen. 

Afgelopen zondag lazen we het 
verhaal van de wonderbare 
visvangst. Michel van der Plas 
schreef er een gedicht over. 
Daar besluit ik mee.

De wonderbare visvangst

Ze volgden hem, zijn stem, zijn 
woorden,

sinds hij verscheen in hun bestaan
en zij hem zomaar zeggen hoorden
de volle zee weer op te gaan.

Ze volgden hem, ondersteboven
van wat ze daar toen zouden zien:
een wondervangst niet te geloven,
geweldiger dan ooit voordien.

Die dag is nooit meer uit te wissen,
ze blijven zien wat daar gebeurt:
de overslaande golf van vissen,
een boot die zinkt, een net dat 
scheurt.

Hij zegt: ze zullen mensen vangen,
en God zal weten hoe dat moet
en of dat is wat zij verlangen
en dat gelukkig maakt voorgoed.

Zij volgen hem, hij moet maar wij-
zen
waarheen, en wat de reden is,
uiteindelijk, van al hun reizen:
hij zelfde allergrootste vis.

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

Vervolg van pagina 13

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

berichten Het Zondagsblad 

In het pam� et ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ trekt Koos van 
Noppen ten strijde tegen ‘milieubewusteloosheid’ – ook onder chris-
tenen. Speciaal voor Reveil vatte hij het stuk samen in drie delen. In 
dit nummer deel 2. Linda van de Houwelingen uit Den Haag reageert. 

lezers schrijven

Aan de leden van de redactie,

Blijft de bezorging zo abominabel 
dan ben ik genoodzaakt mijn abon-
nement op te zeggen.
Meer dan 15 jaar ben ik tot volle 
tevredenheid geabonneerd op het 
Gezamenlijk Zondagsblad (c.q. haar 
voorgangers). Het blad is breed in 
haar informatieverstrekking. De 
door de predikanten geschreven arti-
kelen en overwegingen zijn inhoude-
lijk bijzonder waardevol. Interessant 
is ook de wekelijkse vermelding van 
het ‘komen en gaan’ van predikan-
ten. Het Gezamenlijk Zondagsblad 
is het enige blad in de regio dat alle 
kerkdiensten in Drenthe, Flevoland 
en Overijssel vermeld. Het is dan 
ook van belang dat de abonnees 
vóór de betreffende zondag kennis 
kunnen nemen van deze informatie, 
maar dan moet de bezorging wel 
op tijd zijn. En daaraan schort het! 
Helaas! 
Het laatste blad ontving ik tijdig 
op 2 december 2018. Het nummer 
van 20 jan. en het nummer van 3 
febr. 2019 ontving ik de week na de 

betreffende zondag. De tussenlig-
gende bladen heb ik helemaal niet 
ontvangen. 
Leden van de redactie: de bezorging 
door postbedrijf Sandd laat veel te 
wensen over. Velen met mij klagen 
daarover! Ik geef u ernstig in over-
weging om de bezorging op een 
andere manier te regelen. 
Blijft de bezorging zo abominabel 
dan ben ik genoodzaakt mijn abon-
nement op te zeggen.

Met vriendelijke groet,
Herman Venema,
Almelo

Geachte heer Venema,
Om te beginnen: u hebt gelijk en 
uw verontwaardiging is terecht. 
U vraagt ons ‘om de bezorging 
op een andere manier te rege-
len’. Maar daar zit nu net het 
probleem. De postbezorging was 
ooit een overheidsdienst maar 
werd door diezelfde overheid 
overgedragen aan ‘de markt’. Nu 
mogen commerciële bedrijven 
als PostNL en Sandd de postbe-

zorging verrichten. Wij worden 
gedwongen te kiezen tussen deze 
twee bedrijven. Beide laten ze 
steken vallen in de bezorging. Het 
Gezamenlijk Zondagsblad heeft 
gekozen voor de verzending via 
Sandd op basis van twee argu-
menten: ten eerste - Sandd zoekt 
bij een concrete bezorgingsklacht 
uit waarom een poststuk niet 
bezorgd wordt en geeft dat aan 
ons door en tracht de bezorging 
te verbeteren; ten tweede – met 
Sandd hebben wij een voordeli-
ger contract kunnen afsluiten dan 
met PostNL.
 
Een alternatief zou kunnen zijn 
gebruik te maken van lokale en 
regionale postbezorging. Maar 
voor een relatief klein blad als het 
Gezamenlijk Zondagsblad is het 
onhaalbaar om in drie provincies 
met tal van kleinere bezorgorga-
nisaties afspraken te maken. Dat 
is uit het oogpunt van logistiek en 
kosten gewoon een onhaalbare 
zaak.

Daarom hebben wij enkele weken 
geleden op onze voorpagina 

gevraagd ons direct te bellen, als 
u op vrijdag de post van Sandd 
hebt ontvangen en het Gezamen-
lijk Zondagsblad daar niet bij zit. 
Dan kunnen wij u op vrijdagmid-
dag via PostNL het blad toesturen 
en ontvangt u dat zaterdag alsnog.
De verwerking van bezorgklach-
ten en het nazenden van het 
Gezamenlijk Zondagsblad kost 
ons tijd en geld, maar dat is het 
enige wat wij kunnen doen. Wij 
staan in deze zaak ook met de rug 
tegen de muur. Trouwe abonnees 

als u willen wij graag behouden 
en wij stellen alles in het werk om 
de verzending zo goed mogelijk te 
laten verlopen.
Daarom vragen wij u en ook alle 
andere abonnees:
Hebt u het Gezamenlijk Zon-
dagsblad niet met de vrijdagpost 
van Sandd ontvangen? Bel ons 
dan direct (0546 - 577475) en wij 
sturen u het blad nog dezelfde 
dag toe via PostNL. Wij danken u 
voor uw geduld en begrip.
de uitgever

6 maart - 22 april 2019

Zeven Nederlandse en zeven 
internationale kunstenaars 
verbeelden het lijden van Jezus 
en van mensen in onze tijd. 
Langs de kunstwerken loopt 
een pelgrimsroute, een kruis-
wegstatie, van Aswoensdag (6 
maart) tot Pasen (22 april). 
Deze internationale ‘Art Stations 
of the Cross’ vindt - na edities 
in Londen, Washington DC en 

New York – plaats in het hart 
van Amsterdam. 

De oude spirituele traditie van 
het lopen van de kruisweg ont-
stond in de vierde eeuw in Jeru-
zalem, kwam in de middeleeuwen 
naar het westen, en krijgt nu een 
nieuwe vorm waarbij religieuze 
en seculiere locaties hun deuren 
openen voor hedendaagse beel-
den, schilderijen, foto’s, installa-
ties, soundscapes en augmented 
reality in locaties zoals de Nico-
laaskerk, Sant’Egidio, de Alle-
manskapel, de Singelkerk, Para-
diso, Museum Ons’Lieve Heer op 
Solder en het oudste gebouw van 
de stad, de Oude Kerk. Naast de 
route is er een uitgebreide rand-
programmering.

De kruiswegstaties roepen vragen 
op, over lijden, passie, compassie 
en gerechtigheid. 
Drie kunstwerken zijn speciaal 

voor deze contemplatieve pelgri-
mage gemaakt. Onder de deel-
nemende kunstenaars zijn Hansa 
Versteeg, G. Roland Biermann, 
Güler Ates, Erica Grimm, Arent 
Weevers en Giorgio Andreotta 
Calo. 

‘Art Stations of the Cross’ heeft 
in Amsterdam als thema ‘Trou-
bled Waters’. Amsterdam is via 
het water verbonden met de 
wijde wereld. Water is zowel de 
plaats van wonderen als traumati-
sche ervaringen. De kunstwerken 
zorgen voor een uiterst actuele 
invulling van een eeuwenoud 
thema.

De route ‘Art Stations of the 
Cross’ is gratis toegankelijk. Info 
in Nederlands en Engels. Organi-
satie: Protestantse Kerk Amster-
dam, Stichting ArtWay, Visio 
Divina Meer info: artstations.org

Kunstpelgrimage in Amsterdam MeezingLezing Christelijke 
Oratorium Vereniging Steenwijk

Op maandagavond 25 februari is 
er een MeezingLezing met mede-
werking van de christelijke ora-
torium vereniging Steenwijk e.o. 
Die avond wordt er aandacht 
besteed aan het concert op 23 
maart 2019, dan zal de Oratorium 
Vereniging de Johannes Passion 
uitvoeren in de Grote Kerk van 
Steenwijk

Rob Meijer, dirigent, zal op 25 
februari onder andere de ver-
schillen verklaren tussen de ‘Mat-
teus Passion’ en de ‘Johannes 
Passion’. Er wordt ook gezongen. 
Een aantal delen uit de Johan-
nes Passion, het slotkoor en 
het slotkoraal komen voorbij. 
Meijer heeft daarvoor zelf een 
methode ontwikkeld: de Mee-
zingLezing. Rob legt uit: “Mensen 
lekker laten meezingen geeft een 
intense beleving van de muziek en 

is veel informatiever dan alleen 
maar praten voor een luisterend 
publiek. Als je zelf zingt, zeker op 
basis van kennis over het stuk dat 
je zingt, heb je gewoon veel meer 
plezier”. Het is de bedoeling dat 
het publiek tussen de koorleden 
plaatsneemt en de diverse delen 
meezingt. Uiteraard is dit niet 
verplicht. 

Na het zingen is er ruimte voor 
het stellen van vragen. Ook is het 
mogelijk na te praten tijdens een 
drankje en hapje.

Maandag 25 februari, 20.00 uur, (19.30 inloop), Steen-
wijk, Kleine Kerk, Vrouwenstraat 5, gratis toegang. 

Abominabele bezorging
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Hij zegt: ze zullen mensen vangen,
en God zal weten hoe dat moet
en of dat is wat zij verlangen
en dat gelukkig maakt voorgoed.

Zij volgen hem, hij moet maar wij-
zen
waarheen, en wat de reden is,
uiteindelijk, van al hun reizen:
hij zelfde allergrootste vis.

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

DOOR KOOS VAN NOPPEN, 

AMERSFOORT

Als ik tijdens een bijbelkring 
iemand hoor zeggen: ‘Eigenlijk 
zouden we…’ gaat er bij mij een 
alarmbel rinkelen. Want meestal 
is zo’n zin namelijk een verkapte 
schuldbelijdenis. ‘Eigenlijk zouden 
we eens serieus werk moeten 
maken met wat we hier in de Bij-
bel lezen, maar….. ‘ En dan volgen 
vluchtroutes en praktische bezwa-
ren, soms ook weerzin of onver-
schilligheid.

Gelovigen versus ongelovi-
gen
‘Eigenlijk zouden we…’ (of vari-
anten van gelijke strekking) heb 
ik ook tot vervelens toe gehoord 
in gesprekken over de zorg voor 
de schepping. De Vlaamse ethicus 
Etienne Vermeersch (1934), ooit 
priester-in-spe, later een beken-
de atheïst, schreef: Christenen 
‘beschikken over dezelfde auto’s, 
huizen, comfort, radio’s, tv’s en 
kleding, ze gaan eten in dezelfde 
restaurants, kopen dezelfde wij-
nen en liggen tijdens de vakantie 
op dezelfde stranden of maken 
dezelfde verre reizen als diegenen 
die beweren dat ze helemaal niet 
in het hiernamaals geloven. In hun 
dagelijks gedrag verschillen zij die 
zich gelovig noemen nauwelijks van 
de ongelovigen, maar wel steekt 
hun wijze van bestaan schril af 
tegen die van de Mensenzoon, ‘die 
geen steen had om zijn hoofd op 
te laten rusten’. 

Klimatologische automuti-
latie
Christenen gedragen zich vaak niet 
wezenlijk anders dan niet-christe-
nen. Ze zijn als ‘messentrekkers 
bij de Nachtwacht’: ze vernielen 
het kunstwerk, de schepping, in 
aanwezigheid van de Kunstenaar. 
Ze hobbelen gewoon mee met 
de ‘gemiddelde’ Nederlander die, 
zoals elk nieuw milieurapport 
onderstreept, buitengewoon spil-
ziek met de aarde omgaat. Wie er 

oog voor krijgt, ziet dat we deel 
uitmaken van een generatie onver-
antwoorde rentmeesters. Om een 
andere Vlaming, de psycholoog 
Dirk de Wachter, te citeren: we 
doen aan  ‘klimatologische automu-
tilatie’; we zijn hard op weg onszelf 
uit te roeien. 

Reacties
Na publicatie van het pamfl et, ont-
ving ik talloze reacties, uit heel het 
land. Maar er was er niet één bij in 
de trant van: ‘Kom maar 
eens langs bij onze kerk 
of gemeente, wij onder-
scheiden ons in positieve 
zin. Wij maken op allerlei 
terreinen in de breedte 
van de gemeente – litur-
gie, toerusting, catechese, 
jeugdwerk, diaconaat, etc.- 
serieus werk van de zorg voor de 
schepping.’ Dat geeft te denken. 
Veel navolging van Christus loopt 
vast in de zuigende modder van 
‘Eigenlijk zouden we…’

Naast veel instemming oogstte 
mijn pamfl et ook veel tegenspraak. 
De inkt was nog amper droog 
of de verwijten vlogen me al om 
de oren. Waar ik het lef vandaan 
haalde om zo’n ‘aanklacht’ te for-
muleren. ‘Zet de christen die iets 
aan duurzaamheid moet gaan doen 
niet als schuldige neer’, was het 
commentaar van (nota bene!) een 
christelijke ontwikkelingsorgani-
satie. 

Schuld is uit
Eerlijk gezegd vond ik het even 
onthullend als onthutsend. Want 
als we het erover eens zijn dat 
God ons een verantwoordelijk-
heid heeft toevertrouwd voor 
zijn schepping en we laten het op 
grote schaal afweten, dan heet dat 
volgens mij, christelijk gesproken, 
schuld. Sinds wanneer dienen we 
elk spreken daarover behoedzaam 
te vermijden? Populair is het thema 
nooit geweest, maar gangbaar was 
het lange tijd zeker. Vandaag de 
dag lijkt het ‘uit’. Sla maar eens een 

willekeurig liedboek open, om het 
even of je nu Opwekkingsliede-
ren verkiest of het Liedboek voor 
huis en kerk (2013); teksten over 
schuldbelijdenis en verootmoe-
diging moet je er met een lampje 
zoeken. Dat zou ons moeten ver-
ontrusten. Als schuld een marginaal 
thema wordt, moet het christelijk 
geloof wel van kleur verschieten.

Verantwoordelijkheid
Terug naar onze verantwoorde-
lijkheid voor de schepping. Als we 
een levensstijl leiden die maakt dat 
we op dit punt schuldig staan, kun-
nen we dat beter onder ogen zien, 
benoemen en belijden. Dat lijkt me 

beter dan ons geweten het zwijgen 
op te leggen. 
We praten elkaar geen schuld aan. 
We zijn schuldig. Kan het ook heil-
zaam zijn dat eens luid en duidelijk 
te zeggen? Het is opvallend hoe de 
apostel Petrus in zijn toespraak op 
de eerste Pinksterdag (Handelin-
gen 2) zijn gehoor hun schuld inpe-
pert, als hij spreekt over ‘Jezus, die 
u gekruisigd hebt.’ De reactie van 
de toehoorders blijft niet lang uit. 
Geconfronteerd met deze bood-
schap, ‘waren ze diep getroffen en 
vroegen aan Petrus en de andere 
apostelen: Wat moeten we doen, 
broeders?’ 
De confrontatie met schuld kan 

een keerpunt markeren. Op aller-
lei terreinen zijn we dankbaar te 
weten hoe we volgens het evange-
lie met schuld(gevoelens) kunnen 
omgaan. Namelijk door zonden te 
erkennen, te belijden en te gaan 
leven vanuit de vrijspraak: Ga heen 
en zondig niet meer. Waarom niet 
óók op dit terrein? Zo’n keerpunt 
kan het begin zijn van een lange 
weg, van vallen en opstaan, naar 
een nieuwe, duurzame levensstijl. 
Veel heilzamer dan het rondjes 
blijven draaien met de vruchteloze 
mantra ‘Eigenlijk zouden we…’

Het document ‘Messentrekkers bij de nachtwacht’ is te 

downloaden via www.arocha.nl

Naar een 
duurzame 

levensstijl 2

Ga heen 
en zondig 
niet meer 

In het pam� et ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ trekt Koos van 
Noppen ten strijde tegen ‘milieubewusteloosheid’ – ook onder chris-
tenen. Speciaal voor Reveil vatte hij het stuk samen in drie delen. In 
dit nummer deel 2. Linda van de Houwelingen uit Den Haag reageert. 

DOOR LINDA VAN HOUWELINGEN, 

BELEIDSADVISEUR MILIEUZAKEN

Dankjewel Koos dat je met je pam-
fl et eens even de knuppel in het hoenderhok hebt 
gegooid. Dat je ons christenen confronteert met 
ons tegenstrijdige gedrag. Het klopt ook gewoon 
wat je zegt: ja, vliegen ís onevenredig vervuilend. En 
ja, God heeft die prachtige schepping aan ons toe-
vertrouwd, en nee, daar gaan we niet goed mee om. 
Moord en brand schreeuwen we bij dierenmishan-
deling, maar hoe dat varkentje dat op ons bord ligt 
heeft geleefd, daar gaan we liever aan voorbij. Ook 
voor mij, inmiddels al een fl ink aantal jaar werkzaam 
in het milieubeleid, een doorn in het oog. 
Toch weet ik niet of het gaat helpen om mensen te 
wijzen op hun Grote Schuld. En om ze een beetje 
vanuit de hoogte te wijzen op hun inconsistente 
gedrag. Want geen van ons is onfeilbaar toch? Ben jij 
altijd behulpzaam naar de mensen om je heen? Doe 
je de boodschappen voor die oudere buurvrouw die 
alleen is komen te staan? Ben je altijd bereid je col-
lega te helpen, ook al heb je het druk? En zijn al die 
kleine daden van liefde niet net zo belangrijk als die 
grote duurzaamheids-principes? 
Bovendien: als je de touwtjes maar net aan elkaar 
kan knopen, in fysiek of in emotioneel opzicht, is 
het best veel gevraagd om je ook nog eens druk te 
maken over De Wereld. Zoals de demonstranten 
met de gele hesjes het verwoorden: ‘de elite maakt 
zich druk om het einde van de wereld, wij maken 
ons druk over het einde van de maand.’
Kortom: ja, je hebt gelijk Koos. Maar hoezeer we 
er ook naar streven, wij zijn Jezus niet. En zullen dat 
ook nooit worden. Laten we elkaar met een beetje 
mildheid bekijken. Wie zonder zonden is, werpe de 
eerste steen. Eerst die balk uit je eigen oog halen, 

voordat je begint aan die splinter in het oog van de 
ander.  Enzovoort. Genoeg aanwijzingen in de Bij-
bel die ertoe dienen dat we elkaar niet keihard de 
maat moeten nemen. Laten we toejuichen wat er 
al gebeurt; de zaadjes die de Groene Kerken zaaien 
een vruchtbare bodem bieden. Op basis van deze 
bewustwording kunnen we verder bouwen. Zodat 
we als kerken en als christenen daadwerkelijk met 
toewijding zorg dragen voor die prachtige Schepping 
om ons heen. 

Naschrift Koos van Noppen
Het pamfl et is ontsproten aan verbazing over de 
gapende kloof tussen wat christenen doen en wat ze 
zouden moeten doen. Was het maar zo dat ze dage-
lijks met vallen en opstaan zouden streven om vanuit 
zorg voor de schepping goede keuzes te maken, dan 
zou er al veel gewonnen zijn! Maar het is totaal geen 
issue in hun afwegingen; ze geven het vaak nog grif 
toe ook. Die vervreemdende ervaring ligt aan de basis 
van mijn kritische vragen. Op de meest cruciale pas-
sages in de tekst heb ik bewust inclusieve taal gebruikt: 
‘Wij staan collectief schuldig…’ En: ‘Wij zullen een 
proces op gang moeten brengen waarbij we allerlei 
aspecten van ons leven kritisch onder loep durven 
nemen bij het licht van onze verantwoordelijkheid voor 
de schepping….’ Dus waar haalt Linda het vandaan, 
dat ‘elkaar keihard de maat nemen’? Met de fl auwe 
jij-bak (‘kijk-naar-je-eige’) legt ze een bom onder elke 
vorm van ethiek. Want als toch niemand zonder zonde 
is, kan ieder z’n gang gaan en hoeven we elkaar ook 
nergens meer op aan te spreken. Dan kan ook het 
grootste deel van het Nieuwe Testament meteen door 
de shredder gehaald (‘Effe dimmen, Paulus, was jij niet 
de grootste van alle zondaren?’). Wat overblijft is een 
evangelie-met-een-beetje-mildheid.
Geef mij liever het evangelie zoals dat in de Bijbel 
staat. (KvN) 

Dit artikel maakt deel uit van een serie en verscheen eerder in maandblad Reveil.

Het einde van de maand of 
het einde van de wereld? 

Koos van Noppen

is veel informatiever dan alleen 
maar praten voor een luisterend 
publiek. Als je zelf zingt, zeker op 
basis van kennis over het stuk dat 
je zingt, heb je gewoon veel meer 
plezier”. Het is de bedoeling dat 
het publiek tussen de koorleden 
plaatsneemt en de diverse delen 
meezingt. Uiteraard is dit niet 
verplicht. 

Na het zingen is er ruimte voor 
het stellen van vragen. Ook is het 
mogelijk na te praten tijdens een 
drankje en hapje.

Maandag 25 februari, 20.00 uur, (19.30 inloop), Steen-
wijk, Kleine Kerk, Vrouwenstraat 5, gratis toegang. 
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JA, ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden 
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een 

 abonnement neem.
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skieën 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.
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LAAT ZIEN WAT UW 
KERK DOET! DEEL 
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Een praktisch overzicht van uw kerkelijke 
activiteiten in het komende seizoen. 
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