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2 5 6 7 9 Arm en rijk Nieuwe 
Wierdense 
predikant 
Kees Benard

Geen 
twijfel
mogelijk

 Rijke pro-
testantse 
gemeenten 
in Fryslân

Ben ik 
een 
kranten-
mens?

De Dordtse Leerregels of 
de Vijf Artikelen tegen de 
Remonstranten hebben 
mensen in onzekerheid en 
vrees gebracht. En niet alleen 
binnen de zware orthodoxe 
kerken. Ben ik wel behou-
den? Heeft geloven wel 
zin als toch van tevoren al 
vastligt wie wel en wie niet 
behouden wordt?  

Op 6 mei is het 400 
jaar geleden dat de 

Dordtse Leerregels (DL) voor 
het eerst werden gepresenteerd 
door de Nationale Synode van 
Dordrecht (1618-1619). Ze wer-
den één van de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. Ze vinden 
hun oorsprong in discussies over 
de uitverkiezing binnen het calvi-
nisme van de zeventiende eeuw. 

Omdat of opdat
Volgens de remonstranten heeft 
God die mensen verkoren van 
wie Hij tevoren zag dat zij zouden 
geloven en daarin zouden volhar-
den. Gods verkiezing is afhankelijk 
van het menselijk 
geloof. Geloof 
wordt aan de vrije 
wil van de mens 
aangeboden. De 
mens kan instem-
men en tegenwerken. De contra-
remonstranten belijden dat God 
verkiest en zorgt dat de mens 
gelooft en volhardt. God stelt geen 
voorwaarden, die in de mens gele-
gen zijn. Het verschil is: God ver-
kiest omdat of Hij verkiest opdat.

Heilszekerheid
Waar valt de beslissing over het 
behoud van de mens? De verkie-
zingsleer wil troost en heilszeker-
heid geven. De Dordtse Leerre-

gels leggen het accent op Gods 
barmhartig voornemen: Hij wil 
mensen verkiezen tot zaligheid. 
Ons behoud is te danken aan 
Gods genade.

Ontsporing
De DL spreken van een eeuwig 
besluit van verkiezing èn van ver-
werping. Een dubbele predestina-
tie. Als zou God vóór het begin 
van de wereldgeschiedenis al een 
streep door de mensheid hebben 
getrokken, tussen verkorenen en 
verworpenen. Deze ontsporing 
van de DL komt voort uit de fi lo-
sofi sche gedachte van die tijd, dat 
alle dingen herleid moeten wor-
den tot een eerste oorzaak aller 
dingen: God. Dus, ligt bij God 
een eeuwig besluit van verkiezing, 
dan ook van verwerping. Logisch 
geredeneerd, maar onschriftuur-
lijk. Hiertegen is terecht bezwaar 
ingebracht. De Protestantse Kerk 
in Nederland neemt dit niet meer 
voor haar rekening. 

S piegel van uitverkiezing
G ods verkiezing en verwerping 
lopen niet parallel. Vanuit Gods 
eeuwig besluit van verkiezing mag 
niet de conclusie getrokken wor-
den dat er ook een eeuwig besluit 

van verwerping 
is, logisch voort-
redenerend. Ver-
werpt God, dan is 
dat een reactie op 
menselijk onge-

loof. ‘God heeft ons in Christus 
uitverkoren vóór de grondlegging 
der wereld.’(Ef.1:4). Over Gods 
verkiezing kunnen we niet spre-
ken buiten Christus om. Calvijn 
zei: Christus is de spiegel van de 
uitverkiezing. Kijk in die spiegel, 
ben je van Christus? Dan heeft 
God ook jou in zijn hart gesloten. 
Verkiezing en geloof zijn wel op 
elkaar betrokken, Wij worden 
geroepen in te gaan op Gods 
nodiging.

 Stijl van verlossing
Verkiezing is de stijl waarin God 
zijn voornemen om mensen te 
redden realiseert. Verkiezen is: 
voorkeur hebben voor. Aan zijn 
voorkeur voor zondaars herken-
nen wij zijn manier van God-zijn, 
zijn stijl, namelijk barmhartige-God 

zijn. Hij gaat  niet uit van onze 
menselijke kwaliteit, alles hangt 
ervan af dat Hij zich ontfermt over 
ons. Het is juist in Jezus dat zijn 
voorkeur voor zondaars voor de 
dag komt. Dit te horen in de predi-
king - van Gods voorkeur -  maakt 
elke preek een verkiezingspreek.

Elke preek een verkiezingspreek
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Nog geen abonnee?

Klimaatmars
DOOR DS. WOUTER BAKKER, 

NOORDSCHESCHUT

Hoeveel mensen zullen er met 
auto’s en treinen naar Amsterdam 
komen om mee te marcheren met 
de Klimaatmars? Met de beste 
bedoelingen van en voor de wereld 
uiteraard. Maar hoe makkelijk en 
vrijblijvend kan zo’n protestactie 
zijn, als een uitje Amsterdam. Een 
mens wil immers wel eens wat 
anders dan een koop- of sportzon-
dag. Hoe moeilijk is het om zelf 
van leefpatroon te veranderen. 
Koos van Noppen noemde ons 
in zijn onlangs in GZ besproken 
pamfl et messentrekkers bij de 
Nachtwacht en spilzieke, onver-
antwoorde rentmeesters. Chris-
tenen gedragen zich niet anders 
dan niet-christenen. Ze kopen en 
vliegen evenveel. Ze moeten zich 
bekeren, onder de indruk van hun 
grote schuld. Laat nu de Klimaat-
mars net gehouden worden op de 
eerste zondag van de veertigda-
gentijd. Toch een tijd van inkeer 
en ommekeer. Dat volk van God 
marcheert al sinds de Rode Zee 
door omhooggestuwd zeewater 
vol van dreiging. Het trekt door 
oprukkende woestijnen vol verzoe-
kingen. Maar ook langs het kruis 
dat opwekt tot verzoening en 
vergeving. Wij hoeven de wereld 
niet te redden. Lukt ons ook nooit. 
Maar het verhaal van Christus is 
zo inspirerend, dat christenen tel-
kens opnieuw onder de indruk en 
tot inkeer komen. En in beweging. 
En dan gaat het stap voor stap, 
met vallen en opstaan, naar een 
nieuwe, duurzame levensstijl. Een 
lange weg, maar gelukkig is 40 
dagen elk jaar genoeg om weer 
een goede gewoonte aan te leren.
Ja, er komen vast nog meer men-
sen naar de kerk in hun dorp of 
wijk dan naar onze hoofdstad voor 
de Klimaatmars.  Goede hoop voor 
de wereld. Lopend of fi etsend? 
Nog beter. 

Commentaar

Dames opgelet! In het theater in 
Vriezenveen wordt er op 16 maart 
een VrouwZijn-dag georganiseerd. 
Spreekster Wilma Veen (o.a. 
bekend van haar schilderkunst) zal 
deze dag het thema ‘Ik wonder jou’ 
komen toelichten. ’s Middags is er 
gelegenheid om een workshop te 
volgen. De broodtrommels mogen 
thuis blijven, voor de lunch wordt 
gezorgd. 

Op 17 maart is er in Dedems-
vaart een gebedsviering in de 
stijl en sfeer van Taizé. Een medi-
tatieve dienst waarin liederen, 
gebed en stilte centraal staan. 
Het thema van deze dienst is: 
“Bergopwaarts”. De kerk is 
open vanaf 18.30 uur en de 
viering begint om 19.00 uur. 
Meer info: 
www.taizededemsvaart.nl

Christelijke Gemengde Zang-
vereniging ‘Looft den Heere’ 
onder leiding van Cor Ploeg geeft 
een concert in de Protestantse 
kerk in Belt-Schutsloot. Het koor 
bestaat uit 32 actieve leden en 
bestaat al ruim 85 jaar. Kithara, 
een kwartet van vier vrouwelijke 
gitaristen, is ook te gast en zal 
gospels zingen en spelen.

VrouwZijn-dag in 
Vriezenveen

Taizédienst in 
Dedemsvaart

Zangkoor en 
gitaarkwartet

Zondag 17 maart, 19.00 uur, Dedemsvaart, 
De Antenne, Wilhelminastraat 3

Elke maand houdt de Protes-
tantse Gemeente Emmen-Zuid 
een Nieuws en Actualiteiten Café. 
Denk aan: kranten en nootjes op 
de stamtafel, een kop koffi e, pilsje 
of glas wijn binnen handbereik. In 
het gezellige schijnsel van ouder-
wetse schemerlampen praten 
bezoekers met elkaar over het 
laatste nieuws, politiek, kerk, ver-
kiezingen, klimaat, samenleving, etc 

Kroeg ontmoet kerk 
in Emmen

Donderdag 14 maart, 19.30 uur, Emmen, de Opgang, 

Mantingerbrink 199  

Vrijdag 15 maart, 19.30 uur, Belt-Schutsloot, Protestant-
se Kerk, gratis toegang, collecte voor onkosten

Zaterdag 16 maart, 10.00 uur, Vriezenveen, CCK@, 
Kerkstraat 2, € 12,50, opgave: VZD2019@Outlook.com

Kijk in die spiegel, ben je van 
Christus? Dan heeft God ook 
jou in zijn hart gesloten.

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN

een FilosoFische Gedachte van die 
tijd was, dat alle dinGen herleid 

moeten worden tot een eerste 
oorzaak aller dinGen: God.
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Mijn zonen heb-
ben in het verleden echt wel zo 
nu en dan een corrigerende tik 
gekregen. Het schijnt niet meer 
te mogen. Of dat goed is? Men-
sen, die gevoelig zijn voor het 
onderwerp kindermishandeling 
zullen dat zeker vinden. Begrijpe-
lijk. Maar hoe corrigeer je dan? 
Als praten niet helpt bijvoor-
beeld? Mijn oudste kleinkinderen 
werden als het nodig was in de 
hoek gezet. Dat werkte meestal. 
Verder heb ik wat het nakome-
lingschap betreft voorlopig geen 
klagen. Ze zijn nog jong. Maar … 
in het publieke domein jeuken 
de handen nog wel eens. Kent 
u dat? Kinderen die jengelen en 

dreinen moet je knuffelen denk 
ik. Maar wanneer ze kwaadaardig 
en kapotmakend bezig zijn en niet 
willen luisteren? Sterkte er mee.

Ook wij, volwassenen, laten ons 
vaak niet veel gezeggen. In hoe-
veel kerkdiensten bijvoorbeeld 
klinkt een apostolisch vermaan 
of de tien geboden? Een gebed 
voor ‘de nood van de wereld’ is 
een goed gebruik, maar hoe zit 
het met mijn eigen falen? Is dat 
zonder meer inbegrepen? Heb 
ik geen vergeving nodig? Maar 
wie laat zich de les lezen? Wie 
wil van een ander horen wat er 
mis is in haar of zijn leven? Wees 
eerlijk – dat ligt heel gevoelig. 
Een kerk, die duidelijk aangeeft 
wat er aan christelijk gedrag 
wordt verwacht, lijkt al gauw op 
een sekte. En het is toch ook 

zo, dat mijn gedrag mijn eigen 
verantwoordelijkheid is? Zeker 
tegenover God? Maar in de brie-
ven van Paulus bijvoorbeeld wor-
den de mensen opgeroepen om 
elkaar waar nodig de les te lezen. 
Zouden wij dat nog accepteren? 
Waar bemoeit die voorganger 
zich mee? Hoe haalt die ouderling 
het in zijn hoofd om mij aan te 
spreken? Ik maak zelf wel uit wat 
goed is! Zou het kunnen zijn dat 
met een dergelijke houding niet 
alleen het Lichaam van Christus 
(de kerk, de gemeente) wordt 
geschaad, maar ook ons getuige-
nis ‘naar buiten’?

We zijn voor elkaar verantwoor-
delijk en dat betekent ook dat 
we elkaar moeten aanspreken 
wanneer duidelijk is dat er iets 
mis is, dat iets niet thuishoort in 
de navolging van de Heer. Over-
spel, belastingontduiking, negatief 
denken of praten over iemand, 
blijvende boosheid, wrok en ga zo 

maar door. Paulus schreef diverse 
rijtjes van dergelijke zaken. En 
veel van wat hij noemt, is de 
meesten van ons vast niet onbe-
kend. Je voorkomt het niet altijd, 
maar hoe kom je er weer af. Dan 
kan een ‘corrigerende tik’ heel 
nuttig zijn. Ik bedoel dan niet een 
pak slaag, maar: worden aange-
sproken. Zo aangesproken, dat je 
beseft dat de tijd gekomen is om 
schuld te bekennen en vergeving 
te vragen – aan God en mensen. 
En het geweldige is, dat je dan een 
enorme bevrijding kunt ervaren. 
Waar iets mis is dat verborgen 
blijft, daar treedt rot op. Dat vreet 
je van binnen aan. Maar wordt het 
aan het licht gebracht, dan ervaar 
je weer ruimte en vrijheid. 

Misschien gaan we te gemakkelijk 
om met wat Jezus ons geeft en 
van ons vraagt. Discipelschap is 
geen spelletje, maar uiteindelijk 
een weg van vreugde, vrede en 
bevrijding.

Het opschrift van-
Psalm 49 luidt in 

de vertaling van 1951: ‘De rijke 
dwaas’. De tekst gaat over arm 
en rijk. En daar gaat het in het 
dagelijkse leven tot op de dag 
van vandaag nog steeds over. 
Deze psalm valt onder de wijs-
heidsliteratuur en heeft opvoe-
dende waarde. We worden er 
op gewezen hoe we een zinvol 
leven kunnen leiden. Psalm 49 
doet denken aan het onderwijs 

van Jezus en de weg die Hij ons 
is voorgegaan. 

Luister allemaal
De psalm begint met de woor-
den van God: ‘Hoor, alle volken’. 
Deze woorden zijn bedoeld om 
alle mensen van heel de wereld, 
rijk en arm, iets te leren. God wil 
bijvoorbeeld niets liever dan dat 
wij elkaar behandelen zoals wij zelf 
graag behandeld willen worden. 
Helaas komen we daar vaak nog 
lang niet aan toe. Onze Heer Jezus 
Christus heeft ons laten zien wat 
leidt naar de werkelijke weg ten 
leven. 

Geluk niet te koop
Mensen denken volgens de dichter 
van Psalm 49 dat voor geld (bijna) 
alles te koop is. De gelijkenis van 
de rijke man en de arme Lazarus 
suggereert dat ook (Lucas 16:19-

31). Dat een gezond mens rijk is, 
dringt meestal pas in volle omvang 
tot ons door wanneer we met 
ernstige ziekte te maken krijgen. 
Dan pas beseffen we misschien ten 
volle dat geld niet gelukkig maakt. 

Het lot van arm en rijk
Nu wordt de psalmist door zoge-
naamde rijken ongelukkig gemaakt. 
Zij denken met hun geld te kun-
nen krijgen wat ze willen hebben, 
maar de psalmist helpt hen uit de 
droom. Wat God vraagt voor een 
leven is niet te betalen. Want een 
mens, hoe rijk ook, ontkomt niet 
aan het duister; hij 
is als een dier dat 
wordt afgemaakt. 
De psalmdichter 
beschikt over wijs-
heid en levenser-
varing, hij weet dat aan alle leven 
op aarde vroeger of later een 
einde komt. Rijken kunnen menen 
dat hun geld en goed eeuwig zal 
blijven bestaan, de psalmist weet 
wel beter. De mens met al zijn 
pracht en praal houdt geen stand. 

Het lot van zowel arme als rijke 
mensen is precies gelijk. 

Echt rijk
De gelijkenis van de rijke man 
en de arme Lazarus laat ons een 
beetje achter de schermen kijken 
bij wat er gebeurt nadat mensen 
gestorven zijn. De belangrijkste 
boodschap die uit het verhaal 
overblijft, is dat het leven met God 
en de gehoorzaamheid aan Hem 
tot het werkelijke leven leidt. En 
dan maakt het geen verschil of je 
arm of rijk bent. Echt rijk ben je 
pas in de Heer. M ensen die in God 

geloven en Jezus 
Christus willen 
navolgen, kunnen 
niet anders dan 
de middelen die 
de mensen ter 

beschikking zijn gesteld op een 
rechtvaardige wijze met elkaar te 
delen. Laten wij ons daarbij ook 
verantwoordelijk weten voor kli-
maat en milieu. Christenen dienen 
zich daar op een goede wijze voor 
in te zetten.

Corrigerende tik

Hoort dit, alle gij volken! 
neemt ter ore, alle bewoners 
der wereld, zowel geringen als 
aanzienlijken, rijken en armen 
tezamen - Psalm 49 (NBG). 
Alsmede: L ucas 16:19-31

even bomen 

 Arm en rijk
Drenthe

‘Backstage’ tijdens 
Dominicanen viering 
Geloof je alleen als je naar de 
kerk gaat? Moet je geld geven aan 
arme mensen? Kunnen vergeven? 
Is geloven een way of life, gewoon 
een kwestie van vertrouwen? 
Elke 3e zondag van de maand 
gaan de jongeren tijdens de vie-
ring in het Dominicanen Klooster 
‘backstage’. Aan de hand van de 
geloofsbelijdenis ontdekken ze 
wat geloof te bieden heeft en hoe 
dat vertaald wordt naar situaties 
op school, op de sportclub, of 
gewoon thuis.

17 maart , 10.00 – 11.00 uur, Zwolle, Dominicanen 
Klooster, Assendorperstraat 29, leeftijd 11 – 15 jaar

Creatief café 
in Zuidlaren
Alle creatievelingen uit Zuidlaren 
opgelet! In de Zijbeuk is er een 
Creatief Café op 20 maart. Café 
staat voor ontmoeting en gezellig-
heid, creatief staat voor handwer-
ken. Loop eens binnen en proef 
de sfeer! Er wordt gewerkt met 
gebruikte materialen als wol, stof, 
papier en vilt. Daar wordt iets 
leuks van gemaakt. Ook kunnen 
bezoekers leren van elkaar door 
anders te kijken naar materialen en 
nieuwe technieken te gebruiken. 

Woensdag 20 maart, 10.00 uur, Zuidlaren, De Zijbeuk, 
Kerkbrink 46, info: email cdrint@pknanloozuidlaren.nl

Film Th e Butler 
in Assen
In de fi lm The Butler kruipen 
Oscarwinnaar Forest Whitaker 
en Oscar genomineerde Oprah 
Winfrey in de huid van butler 
Cecile Gaines en zijn vrouw Glo-
ria. We volgen het leven van de 
butler die gedurende drie decennia 
zeven Amerikaanse presidenten 
diende, waaronder Richard Nixon, 
J.F. Kennedy en Ronald Reagan. 
De fi lm speelt zich af tijdens 
de opkomst van de Civil Rights 
Movement en is gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van Eugene 
Allen die vanaf 1952 daadwerkelijk 
butler was van zeven Amerikaanse 
presidenten. Hij stond hen bij tij-
dens beslissende momenten in de 
Amerikaanse geschiedenis. 

Vrijdag 22 maart, 20.00 uur, Assen, De Bron, 
Einthovenstraat 28, entree: €5, incl consumptie

Mensen die Jezus 
willen navolgen, 

kunnen niet 
anders dan op 

een rechtvaardige 
wijze met elkaar 

te delen. Laten 
wij ons ook ver-

antwoordelijk 
weten voor kli-

maat en milieu.

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

DOOR  DS. WIM  

MOLENAAR, MEPPEL

dat een Gezond mens rijk is, drinGt 
meestal pas in volle omvanG tot 

ons door wanneer we met ernstiGe 
ziekte te maken krijGen.Familievoorstelling 

Walla Kristalla in 
Deventer
In de Lebuinuskerk te Deventer 
kunnen families de voorstelling 
Walla Kristalla bezoeken. Saartje 
Van Camp zingt, speelt cello en 
zingende zaag Sebastiaan van Delft 
speelt orgel. Samen vormen ze 
een duo. In het sprookjesach-
tige liedjesverhaal Walla Kristalla 
nemen ze toeschouwers mee op 
een feestelijke reis. Ze klappen, 
dansen en zingen liedjes uit o.a. 
Griekenland, Rusland en China, 
klassiek en modern. Saartje Van 
Camp is celliste, zangeres en thea-
termaker. Ze componeert en cre-
eert voorstellingen voor kinderen 
en volwassenen. Sebastiaan van 
Delft is organist en pianist. Hij is 
een bevlogen muzikant die zowel 
klassiek, tango, jazz en funk speelt.

Zondag 17 maart, 15.00 uur, Deventer, Lebuinuskerk, 
€ 8 per persoon. 
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AALDEN
Kerkdienst 10 maart: GK Aal-
den 10.00 ds. B. Breunesse. 1e 
Zondag 40-dagen tijd. Organist: 
Irma Zuur.
Knd. en oppas. Collecten: KiA en 
kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 10 maart: 10.00 ds. 
G. van der Werff. Organist: Rinke 
Bodewits. Paaskaars aansteken: 
Maria Koning. Collecten: 1. Kerk 
in Actie-Voorjaarszendingsweek-
Cuba. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Jos Brink.
Kerkdienst 13 maart: 19.30 ds. 
G. van der Werff. Organist: Nico 
Meilof. Collecten: Z.W.O. /Plaat-
selijk Werk. Bij de uitgang: beheer.
Een nieuw begin. Pasen is het 
feest van het nieuwe begin. We 
zien het buiten in de natuur: in 
de lente wordt alles weer groen, 
alsof de wereld opnieuw begint. 
Na een donkere winter komt alles 
weer tot leven. Alles begint weer 
te groeien. De narcissen bloeien. 
Je ziet dat bomen en struiken 
alweer blaadjes krijgen. Er komt 
van alles uit de grond. Nieuw leven. 
Maar Pasen is veel meer dan een 
lente-feest. Gelukkig wel… Ook 
in de bijbelverhalen gaat het over 
een nieuw begin. Steeds opnieuw 
wordt in de evangeliën verteld dat 
Jezus mensen een nieuwe begin 
laat maken. Als het donker aan-
breekt over zijn eigen leven, als 
Jezus gekruisigd wordt en sterft, 
laat God hem opstaan uit de dood. 
Dat is een nieuw begin voor Jezus 
zelf en voor ons allemaal. Ons hele 
geloof stoelt op de betekenis van 
Pasen: God zal altijd een nieuw 
begin maken, zelfs na de donkerste 
nacht en in de verschrikkelijkste 
zonde. Dat is zoiets bijzonders, 
dat geloof is er niet zomaar, dat 
is onderhevig aan twijfel, dat kent 
bergen en dalen. Vergezichten en 
dieptepunten. Kortom, dat geloof 
is er niet zomaar. Niet voor niets is 
er daarom een voorbereidingsperi-
ode voor Pasen: de Veertigdagen-
tijd. Zo genoemd naar de 40 dagen 
en nachten die ook Jezus nodig had 
om zich voor te bereiden op de 
weg die hij ging. Deze 40 dagen zijn 
we op 6 maart met Aswoensdag 
begonnen. En we tellen 6 weken 
tot aan Pasen. Vanouds een tijd 
van inkeer en boetedoening, van 
nadenken over jezelf, over je leven, 
of je op de goede weg bent, over je 
geloof, over je relatie met anderen, 
je relatie met de wereld. Veel men-
sen vasten, ontzeggen zich in deze 
periode iets en leggen geld apart 
voor een goed doel. Van je eigen 
overvloed delen met hen die min-
der bedeeld zijn. Anderen verdwij-
nen een poos van de sociale media 
om ruimte te creëren bij zichzelf 
en bij God te komen. Meditatie, 
stilte, het is goed om van tijd tot 
tijd stil te staan bij wezenlijke din-
gen, de zin van het bestaan, de 
grote vragen…
Bidstond voor gewas en 
arbeid. Een moment zomaar mid-
den in de week om stil te staan 
bij alles wat ons gegeven wordt, 

waarbij we ons richten tot en ons 
laten richten tot God. Op de bid-
dag van gewas en arbeid breidt dit 
bidden zich nadrukkelijk uit tot de 
dimensies van arbeid en economie. 
De Raad van Kerken stelt voor dit 
jaar in de bezinning de ‘werkende 
armen’ centraal te stellen. Jaar-
lijks komt bij meer dan 400.000 
Nederlandse huishoudens het 
netto-inkomen niet boven de 63% 
van het wettelijk minimumloon uit. 
Dat is 4% van alle huishoudens. 
Daarvan bestaat vreemd genoeg 
meer dan de helft uit mensen die 
werken: ‘werkende armen’. In onze 
welvaartsstaat is een grote groep 
mensen die uit fi nanciële noodzaak 
banen stapelen, waarbij dit voor 
hen geen garantie biedt dat zij met 
alle banen bij elkaar opgeteld het 
minimumloon halen. Veel kinde-
ren groeien daardoor ook op in 
armoede, terwijl ze hun ouders 
hard zien werken. Hun beroerde 
situatie stelt vragen bij hoe we 
onze economie organiseren en 
welke keuzes we maken in de ver-
deling van welvaart. Het lijkt er 
ook sterk op dat burgers en hun 
overheden steeds minder invloed 
hebben op economische processen 
in een globaliserende wereld.
Het evangelie biedt ons steeds 
weer verrassende inzichten bij 
deze vragen. We lezen uit Lucas 
12:13-34. Bidden voor gewas en 
arbeid is geen poging om goederen 
voor vele jaren op te slaan (Lucas 
12:19) of bezorgdheid voor het 
leven (Lucas 12:22). En daar kan 
het in ontaarden. In dit gedeelte 
staan 2 levenshoudingen tegenover 
elkaar: die van de bezorgdheid en 
die van het zoeken van het Konink-
rijk. Het bidden kan alleen geschie-
den in de laatste houding.
Wel en wee. 22 febr. overleed 
dhr. Louwrikus Snippe in de leef-
tijd van 75 jaar. Op 28 februari 
vond het afscheid van hem plaats 
in het crematorium De Boskamp 
te Assen. Mogen zijn vrouw, kinde-
ren, kleinkinderen en allen die hem 
zullen missen troost ervaren.
Bij mw. H. Herben-Elgersma, 
Floralaan 3, is waarschijnlijk een 
kwaadaardige tumor ontdekt. Bin-
nenkort ondergaat zij een operatie 
en op grond daarvan zal een ver-
dere behandeling worden bepaald. 
We wensen haar vertrouwen toe, 
kracht en moed voor de komende 
tijd.
Jarig. 9 maart: mw. H. Moes-Wil-
deboer, J. de Walstr. 20b, 9421 PP: 
88 jaar.
9 maart: mw. W. Meints-Slofstra, 
H.P. Sickensstr. 11a, 9421 PJ: 82 
jaar.
10 maart: mw. A. Vrieswijk-Post-
humus, Rondgang 7, 9408 MC 
Assen: 88 jaar.
10 maart: mw. M. Meilof-van Vliet, 
Kanaalweg 99, 9422 BH Smilde: 84 
jaar.
12 maart: mw. H. Daling-Seubring, 
Schoolstr. 24, 9421 SM: 77 jaar.
13 maart: dhr. L. Daling, Schoolstr. 
24, 9421 SM: 83 jaar. Wij wensen u 
allen een fi jne dag en Gods zegen 
voor de toekomst!
Bedankt beste mensen. Ruim 
een maand geleden heb ik, Janke, 
een nieuwe heup gekregen. Met 
het revalideren gaat het tot nu toe 

heel goed. Ik wil u allen hartelijk 
bedanken voor alle beterschaps-
wensen. Maar ook dank voor alle 
blijken van medeleven die wij na 
het overlijden van de 2 broers van 
Jan hebben ontvangen. Met vrien-
delijke groet, Jan en Janke Timmer-
mans.
Ontmoetingsmorgen. 12 maart 
hebben we onze volgende ontmoe-
tingsmorgen. inloop vanaf 9.15 uur 
en we starten weer om 9.30 uur. 
Wat we deze morgen samen gaan 
doen is een verrassing. We hopen 
weer op een goeie opkomst.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 10 maart: HK 
10.00 ds Lambers-Niers. Gez. 
dienst. Drentstalige radiodienst. 
Organist: Ronald IJmker. Thema: 
‘In het onlaand’. Oppas: Ina v/d Lei 
en Linda Oldenhuis. Collecten: 1. 
Diaconie, bestemd voor het bloe-
menfonds. 2. Kerkrentmeesters. 
Deurcollecte: kerkrentmeesters. 
Aleida Kramer 10.30 mw. I. 
Bouwers.
De Schutse 19.00 dhr. J. Mondria.
Kerkdienst 13 maart: HK 19.30 
ds. E. de Vries-Baarlink. Gez. 
dienst.

DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 10 maart: 10.00 
ds. B. van Werven. Knd.: groep 1 
t/m 8. 19.15 ds. B. van Werven.
Kerkdienst 13 maart: 19.30 
ds. B. van Werven. Bidstond voor 
gewas en arbeid.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 10 maart: 9.30 ds. 
J. de Kok, Wilsum. Biddag voor 
Gewas en Arbeid. Knd. en Jonge-
renkerk. O.v.d.: mw. H. Kiers en 
mw. R. Roffel. Diakenen: mw. 
Rendering en mw. G. Westerdijk. 
Organist: Anne Unij. Oppas: 
Caroline Leenman. Knd.: José. 
Beamteam: Laura en Mark. 
Gastdame-/heer: mw. B. Bus-
scher en dhr. J. Terpstra. Auto-
dienst: dhr. B. Baptist: mw. Hui-
zing en fam. Potze; fam. Wiebing: 
dhr. De Groot. Collecten: 1. 
Voorjaarszending. 2. Spaarcollecte. 
3. A.K.A.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boe-
keloo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 10 maart: 9.30 ds. 
H. Jumelet. Collecten: 1. Pasto-
raat. 2. 40-dagentijd Cuba. Bij de 
uitgang: pastoraat. Oppas en knd.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 10 maart: 10.00 
ds. J. Moerman Szabo, Beilen. 
Knd.: ja. Kaars aansteken: Levy 
Schipper. O.v.d.: Hans Bonhof. 
Organist: Hendrikus Vugteveen. 
Oppas: Femke Euving en Rosalie 
Jutstra. Collecten: 1. KiA/Kerk 
bloeit op Cuba. 2. Kerk. 3. Onder-
houd. Bloemengroet: fam. W. 

Elders. Kerkvervoer: fam. René 
Euving (582600). Na de dienst is er 
koffi edrinken.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 10 maart: 9.30 ds. 
J.  Schneider. O.v.d.: mw. M. Ellen-
Wessels. Organist: J. Kroon. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkomstcie.: fam. R. Rotmen-
sen.
Een nieuw begin. Dat is het 
thema voor de 40-dagen tijd van 
2019. We leven in 40-dagen toe 
naar Pasen. Dankzij Jezus liefde 
voor ons kunnen we telkens een 
nieuwe start maken. Het doel 
waar we voor gaan sparen is Gran-
nies2Grannies Friesland. Dit is 
een groep oma’s die zich inzetten 
voor oma’s in Oeganda. De oma’s 
in Oeganda voeden hun kleinkin-
deren op waarvan de ouders zijn 
overleden. De omstandigheden 
zijn schrijnend en voor deze oma’s 
willen we sparen in de 40 dagen. 
Tijdens de dienst van vandaag zal 
dit project nader worden uitgelegd 
door enkele dames van die stich-
ting.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 10 maart: 10.00 
ds. H. Dekker. Organist: Wes-
sel Voorn. O.v.d.: Mia. Welkom: 
Albert. Beamer: Lucie.
Klazienaveen-Noord-Zingt! 
Op 10 maart is er weer een Kla-
zienaveen-Noord-Zingt-avond in 
de Veenkerk. Thema: ‘Zingen in de 
nacht’. Op verzoek worden weer 
veel geliefde liederen uit de bundel 
Johannes de Heer gezongen. M.m.v. 
het Evangelisatiekoor Hoogeveen, 
o.l.v. Piet Brinksma en pianist Rien 
Schippers. De samenzang wordt 
begeleid door organist Anne Unij 
en de leiding is in handen van Mia 
de Bruin. De zangavond begint om 
19.00 uur. De toegang is gratis. 
Wel wordt een collecte gehouden.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 10 maart: 10.00 
ds. H. Linde, Hoogeveen. Start 
40-dagenproject voor Gambia. 
O.v.d.: dhr. A. Stevens. Orga-
nist: dhr. H. Oving. Koster: dhr. 
R. Visser. Collecten: 1 40 dagen 
Project, 2 Kerk, uitgang gebouwen. 
Oppas: Linda Pals. Jeugdkerk: 
o.l.v. Ineke Groothuis. Knd.: Lie-
san Masselink. Kaars aanste-
ken: Nilse Masselink. Bediening 
beamer: Peter Vermaas. Ont-
vangst: fam. Kuik. Bloemen-
dienst: fam. Visser. Autodienst: 
B. Pals. 
13 maart: 10.00 uur Koffi edrin-
ken in de Welput.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 10 maart: 10.00 ds. 
E. Wisselink. Organist: dhr. Bert 
v/d Klis. Collecten: 1. Diaconie/
Gambia. 2. Zuiderkerkgemeente. 
Bij de uitgang: onderhoud gebou-
wen. Autodienst: mw. M. Meijer 
en mw. Jakobs: fam. G. Schuiling; 
mw. G. Horstman: fam. R. Kiers. 

Lector: Ginus Oostingh. O.v.d.: 
Albert Meijering. Bloemen: fam. 
v/d Toorn. Koster: A. v/d Linden. 
Koffi e: Jan en Lineke Hilberts. 
Ontvangst en Nieuwsbrief: 
Tom en Fimke van Sloten.
40-dagentijdproject. De 
40-dagentijd is wederom weer 
voor Gambia gekozen. Op 10 
maart komen Tina en Tieme weer 
een verslag geven van wat er zoal 
is gebeurd en wat ze nog graag wil-
len. Tevens willen we op de zonda-
gen van alles inzamelen dat weer 
voor € 7,50 per doos kan worden 
verzonden. 17 maart: voor hygi-
ene producten zoals tandpasta, 
tandenborstels, shampoo, zeep, 
kam/borstel. 24 maart: voor pot-
loden, pennen, schriften en andere 
schoolartikelen. 31 maart: speel-
goed lege voetballen en pomp bal-
lonnen stuiterballen, loom elastiek-
jes kleurboeken geen grote ding 
wat veel ruimte inneemt. 7 april: 
kinderkleding kinderschoenen. En 
op 14 april alles wat u van boven-
staande nog vergeten bent in te 
leveren en natuurlijk geld want als 
er geld is kunnen ze weer verder 
bouwen.
Samen bouwen opvanghuis/ kli-
niek Fatou Gaye Gambia. Hallo 
allemaal, even een terugblik op 
2018. 18 febr. hebben wij opnieuw 
een presentatie mogen houden 
bij jullie over het opvanghuis/kli-
niek van Fatou Gaye in Gambia. 
Wederom hebben wij dit met zeer 
veel plezier gedaan, het ontvangst 
van jullie en de reacties daarop 
zijn steeds fantastisch. Met de 
opbrengst van deze ZWO heb-
ben wij weer vele mooie en goede 
dingen kunnen doen. Misschien is 
het opgevallen dat we de titel van 
dit verslag hebben veranderd. Dit 
komt omdat het aantal kansloze 
meisjes bij Fatou is uitgebreid naar 
ongeveer 50. Deze meisjes zijn niet 
allemaal wees. Een aantal meisjes 
komen uit gezinnen waarvan de 
vader er niet meer is. Gestorven 
of gescheiden en daardoor geen 
kostwinner meer in het gezin geeft 
grote problemen. Zo groot zelfs 
dat kinderen en vooral meisjes 
dan geen enkele uitzicht meer 
hebben op een beetje fatsoenlijk 
leven. Fatou doet heel erg haar 
best om zoveel mogelijk te doen 
in haar omgeving voor deze groep. 
De kliniek heeft echt een giganti-
sche ontwikkeling door gemaakt. 
Uitbreiding van de bedden en ook 
buiten is erg veel veranderd. Mede 
door jullie fantastische steun is dit 
allemaal gerealiseerd. Even een 
aantal dingen waar we samen aan 
hebben bijgedragen zijn: bouwen 
van nieuwe ruimte voor onderzoek 
en behandelingen; Realiseren van 
een septictank; veranderingen aan 
de keuken; vervanging van dak-
platen; betegelen van de keuken; 
nieuwe ventilatoren voor meer 
koele lucht op slaapzaal meisjes. 
Als jullie nieuwsgierig zijn gewor-
den wat er allemaal is gedaan met 
al die geweldige donaties van jullie 
dan kunnen wij jullie daar zeker 
een gedeelte van laten zien omdat 
we wederom zijn uitgenodigd voor 
de start van de nieuwe ZWO in 
dit jaar. Hier zijn we super blij mee 
en zullen zeker ons best doen om 
alles weer zoveel mogelijk toe te 
lichten. Tot slot willen we jullie 
nogmaals hartelijk bedanken voor 
alles wat we samen hebben kunnen 
doen voor al deze meisjes en zeer 
zeker ook voor de gezondheid van 
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vele mensen in de omgeving van 
Fatou Gaye’s opvanghuis en kliniek. 
Ook zijn we er super trots op om 
een verlengstuk van jullie te mogen 
zijn om vele mooie en goede dingen 
te kunnen realiseren. Namens Fatou 
met haar staf en natuurlijk de meis-
jes willen we jullie een zeer gezond 
en gelukkig 2019 wensen. Met zeer 
vriendelijke groet; Tieme en Tina 
Mennink.
Rommelmarktcie. De inbrengda-
gen zijn: 16 maart: van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Ook oude metalen kunt 
u brengen.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-
Elzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoon-
oord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 10 maart: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Akkerman, Emmen. 
Collecten: 1. Voorjaarszending 
KiA. 2. Kerk. Deze zondag is de 
eerste zondag van de lijdenstijd en 
vanaf nu tot Pasen staat ook weer 
de bus in de hal van de kerk waar u 
uw giften in kunt deponeren in deze 
tijd van bezinning. We willen dan 
denken aan mensen die het minder 
hebben dan wij. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: J. van Kleef en W. 
Schippers. Oppas: Anouk Zwiers 
en Evelien Vos. Bloemengroet: 
fam. B. Schans.
Kerkdienst 13 maart: 9.30 mw. 
Maatjes, Oosterhesselen. Aanslui-
tend wordt dan weer de jaarlijkse 
gemeentevergadering gehouden. 
Collecten: kerk. In de hal van de 
kerk staat de bus voor de 40-dagen 
tijd. Autodienst: B. Schans en A. 
Hajes.

ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Kla-
zienaveen
Kerkdienst 10 maart: 9.30 dhr. 
F. Sprenger, Schoonebeek. O.v.d.: 
dhr. H. Kramer. Diaken: mw. G. 
Vos-Middeljans. Organist: mw. G. 
Fictorie. Koster: fam. J. Batterink. 
Collecten: voorjaarszending. Bij de 
uitgang: onderhoud kerkgebouw.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, 
scriba, Watertorenweg 15, 7688 PX 
Daarle
Kerkdiensten 10 maart: 9.30 
ds. G. Trouwborst, Nieuwleusen. 
15.00 ds. K. Borsje, Vriezenveen. 

Organisten: dhr. R. Roelofs en 
dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.: 
Gijsbert Immink (1, 2) en Jeanine 
Bosch (3, 4). Tnd.: 15.00 uur: Anne 
Bargboer (7, 8). Oppas: Hester 
Poorterman, Aly Veurink, Lotte 
Stokvis. Collecten: kerk en diaco-
nie. Bloemen bezorgen: Henny 
Kamphuis.
9 maart zal de autowasactie van 
World Servants groep Daarle weer 
plaats gaan vinden. De deelnemers 
zullen van 8.30-12.00 paraat staan 
om de auto’s te wassen. Terwijl 
uw auto wordt gewassen, kunt u 
genieten van een kop koffi e of thee. 
Jarnick, Harm-Jan, Joanne, Jeffrey, 
Edwin en Ilse zien u graag met uw 
auto verschijnen.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 10 maart: De 
Antenne 9.30 ds. P. Lindhout. 
O.v.d.: Margareth Joosten. Orga-
nist: Hans Niezink. Lector: Janny 
Menzo. Gastpersonen: Wim en 
Ina Visscher. Koster: Sicco van der 
Graaf. De Fontein 19.00 ds. K. 
van Staveren. O.v.d.: Maaike Hiem-
stra. Organist: Ab Christiaans. 
Koster: Nico van Hattem.
Kerkdienst 13 maart: De 
Antenne 19.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Jannie Lok. Organist: ds. 
W. Visscher. Koster: Klaas Boes-
senkool.
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
zending; biddag: voedselbank. Kin-
dercollecte: Mensenkinderen, voor 
mensen in nood. Actie: Een jaar 
lang groente en aardappels!
Oppas: Judith Hoogeveen en Rena-
te van der Vecht. Kinderkerk: 
groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 9 maart: 
Team RKK. Organist: ds. W. Vis-
scher.
Zieken. Clara Feyoena Heem, Har-
denberg: dhr. G. van Keulen, Zwier-
str., herstelzorg unit 5, k. 7.
Woonzorgcentrum PW Jansen 
Hermelijn 2, 7423 EJ Deventer afd.: 
Zuidloo: mw. E. Grutter-Varwijk, 
De Tjalk 23.
Activiteiten. 11 maart: 14.00 uur 
Bezoekdienst Kerkactief houdt een 
vormings-en toerustings- middag in 
de Fontein. Ds. J. Zondag is uitge-
nodigd om de middag te verzorgen 
met een lezing over ‘Ouder wor-
den, Oud zijn’. Iedereen, die dit aan-
spreekt, is van harte welkom.
13 maart: 20.30 uur Cie. van 
Kerkrentmeesters (De Antenne).

14 maart: 9.45 uur Bijbelkring (con-
sistorie van Dedemkerk); 14.00 uur 
55+-middag. Dhr. Okko Vos laat 
dia’s zien en vertelt over het groot-
ste natte heidegebied van West-
Europa het Dwingelderveld. Mocht 
u graag gehaald willen worden, bel 
dan tussen 12.00 en 13.00 uur met 
Tjerkje van der Meulen, tel. 613643 
(De Antenne) 19.30 uur taakgroep 
Leren (De Antenne).

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, tel. 
0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 8 maart: 19.30 
Stil Moment in de GKV.
Kerkdienst 10 maart: 9.30 ds. R. van 
Hornsveld. M.m.v. Combo. O.v.d.: 
groep B. Knd.: peuters: Leonie 
Dubbink; groep 1 t/m 6. Oppas: 
zaal 6: Tineke de Haan, Ingrid Kolk-
man en Irès Kroese. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Gemeenteopbouw. 
Deurcollecte: kerk. HK 19.00 
ds. J. van Ark, Wapenveld. Jeugd-
dienst. M.m.v. The Message, Zwar-
tebroek. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
kerkelijke gebouwen. Thema: ‘Kan 
geloof taboes doorbreken?’

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Project 40-dagen tijd. Thema: 
Een nieuw begin. De ZWO houdt 
dit jaar in de 40 dagen tijd één 
project aan en wel: 25 jaar na de 
genocide in Rwanda. 25 jaar geleden 
werden één miljoen Rwandezen 
vermoord. Rose Mukankaka over-
leefde deze genocide, maar verloor 
haar ouders, broers en zussen. Ze 
besloot kinderen die tijdens de 
genocide wees waren geworden 
onder te brengen in pleeggezin-
nen. Zo ontstond Mwana Ukundwa 
‘geliefd kind’. Ook een nieuw begin 
voor deze kinderen. Er zullen spaar-
doosjes worden uitgereikt aan de 
kinderen en alle volwassenen die 
de kerkdiensten bezoeken. Het is 
de bedoeling om in de komende 
40-dagentijd hier geld in te doen 
voor dit project. Geld wat u 
bespaart door soberder te leven in 
deze periode. Een soort van vasten-
actie voor Rwanda. Elke zondag zal 
iemand van de ZWO iets vertellen 
over het werk Mwana Ukundwa. 
De ZWO hoopt dat u deze actie 
tot een geweldig succes maakt.
Samen zingen. Interkerkelijke 
samenzang, liederen van toen en nu. 

9 maart in de Höftekerk. Aanvang: 
19.30 uur. M.m.v. Herman Boerman 
(orgel); Ronald IJmker (piano); Klaa-
sjan Pullen (saxofoon) en Barend 
Wiltjer (tenor). Toegang: gratis. 
Collecte: Dagje uit Mantelzorg.
Centrum-(Zuid en Noord). 
24 febr. is overleden Dini Luisman 
Meander. Ze was sinds 25 februari 
2013 weduwe van Joop Luisman. 
We leven mee met haar kinderen 
en kleinkinderen.
Mw. J. Brunink-Bosch, Stationsstr. 
15, was blij verrast dat ze afgelopen 
zondag de bloemen mocht ontvan-
gen uit handen van dhr. Karel Dicke. 
Ze heeft dit erg op prijs gesteld en 
bedankt hierbij hartelijk. Wij willen 
iedereen hartelijk bedanken voor 
de bloemen van de kerk, de felici-
taties en de komst naar de receptie 
vanwege ons 60-jarig huwelijk. Een 
onvergetelijke dag. Gerrit.
Baalder. Lieve mensen, bedankt 
voor al die goede wensen. En dan 
ook nog een prachtig boeket uit de 
Kampdienst. Als ik nu niet beter 
word! Cobi Brouwer.
Baalderveld. Koffi eochtend. 14 
maart is er een gezellige koffi eoch-
tend in de kantine van sporthal De 
Beek aan het Hondsdraf. Een fysio-
therapeut van De Haere zal ons 
vertellen en demonstreren over 
‘valpreventie’. Vanaf 9.30 uur staat 
de koffi e klaar.
Soep Soberheid Solidariteit 
Pasen. Jullie worden van harte 
uitgenodigd in de Wanne voor ont-
moeting bij een maaltijd van soep 
en brood. We beginnen de maaltijd 
om 18.30 uur met een moment van 
bezinning. Opgave kan per mail naar 
stadd@ziggo.nl. De 1e maaltijd is 
op 19 maart en dan op de 27 maart, 
3, 10 en 21 april.
Radewijk. In het ziekenhuis te 
Hardenberg zijn opgenomen: mw. 
G. Eggengoor-Ranter, Noord-
Oosterweg 12, (k. 246) en dhr. H. 
Waterink, Noord.

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 10 maart: Kruis-
kerk 9.30 ds. R. Visser, Uelsen. 
O.v.d: fam. R. Seinen. Organist: 
dhr. H. Kemink. Flame: mw. A. 
Wellink. Oppas: mej. N. Ekkel en 
mej. L. Wellink. Welkomstcomi-
té: dhr. J. Lamberink en dhr. S. v/d 
Berg. Beamer: dhr. T. Scholten.
Jarig. Dhr. L. Donker, Dedems-
vaartseweg Noord 174, 7775 AM 
Lutten, 5-3-1930.
Dhr. C. Erkel, Kiezelweg 27, 7775 
PD Lutten, 7-3-1948.
Mw. A.H. Mepschen-Benjamins, 

Troostenweg 1A, 7777 SN Schuine-
sloot, 9-3-1944.
Zieken. Chris Zweers, Anerweg-
Noord 56, 7775 AT Lutten is deze 
week opgenomen in het Röpcke-
Zweers ziekenhuis, J. Weitkamplaan 
4a, 7772 SE Hardenberg, k. 27. Wij 
wensen alle zieken Gods kracht 
en nabijheid toe.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit de 
Lantaarn naar mw. Geertman, 
Dedemsvaartseweg Noord 12; 
vanuit Ons Trefpunt naar fam. 
Dollenkamp, Schuineslootweg 
162.
Jubileum. Op D.V. 8 maart zijn 
Luc en Karien Stroeve-Tempel-
man, Esdoornstr. 23, 7775 BN 
Lutten, 12½ jaar getrouwd. We 
wensen hen met de kinderen 
Lars en Isa een fi jne dag toe en 
voor de toekomst Gods zegen.
Uitnodiging. De kerkenraad 
van de Geref. Wijkgemeente 
nodigt al zijn leden uit voor de 
voorjaarsgemeenteavond op D.V. 
25 maart in Pro Rege, aanvang 
19.30 uur. Vooraf, vanaf 19.15 uur 
is er gelegenheid om een kop 
koffi e te drinken. De uitnodiging/
agenda wordt in de week voor-
afgaand aan de gemeenteavond 
bij u in de bus gedaan. De ker-
kenraad hoopt dat veel gemeen-
teleden gehoor geven aan deze 
uitnodiging.
Fotografi e-wandeltocht. 17 
maart is er een fotografi e- wan-
deltocht. De start is 13.30 uur 
vanaf Pro Rege. De wandeltocht 
kun je op je eigen manier invul-
len. Met een groepje of alleen. 
Je krijgt de opdracht om 1 of 2 
foto’s in te sturen die te maken 
hebben met het thema: ‘Lente, 
nieuw leven’.
Rommelmarkt. 13 april orga-
niseren wij weer onze jaarlijkse 
rommelmarkt op het plein ach-
ter de Geref. kerk. U kunt vanaf 
9.00 uur uw gebruikte spullen 
aan de weg zetten. Dit wordt 
dan door onze vrijwilligers opge-
haald. Vanaf 14.00 uur kunt u 
zelf snuffelen tussen alle rom-
meltjes. Wij zijn ook dit jaar 
weer opzoek naar een goed doel 
waar de helft van de opbrengst 
rommelmarkt naar toe zal gaan. 
Heeft u een goed doel en lijkt 
het u wat om daar de helft 
van de opbrengst naar toe te 
laten gaan, dan kunt u dit vóór 
18 maart aandragen bij Aniek 
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Benard stond van 
2011 tot 2018 in 

Lemelerveld (Brugkerk). Hij is 
getrouwd met dominee Mari-
anne Benard-Boertjes (geestelijk 
verzorger bij TriviumMeulenbelt-
Zorg). Er zijn drie kinderen: Tho-
mas (19), Elise (16) en pleegzoon 
Thomas jr. (13).

Uit Gereformeerde Gemeente
De kersverse Tukker komt oor-
spronkelijk uit de regio Rot-
terdam maar woonde op diverse 
plaatsen in ons land. “Ik kom uit 
een gelovig gezin dat tot de Gere-
formeerde Gemeente behoorde. 
Het bleef niet alleen bij de kerk-
gang, het geloof leefde echt bij 
ons thuis, wij spraken er samen 
ook over.” Kees volgde de onder-
wijzersopleiding aan de Pabo in 
Gouda. “Maar ik vond de stages 
niet leuk, het was niks voor mij. Na 
een jaar diaconaal werk in Amster-
dam koos ik ervoor in Utrecht the-
ologie te gaan studeren. Vervolgens 
werkte ik bij de Belastingdienst en 
in het notariaat in Utrecht, waar 
wij toen woonden.” 

Lemelerveld
Het echtpaar woonde ook een 
half jaar in Zuid–Afrika in verband 
met Mariannes afstudeerrichtin-
gen zendingswetenschappen en 
ontwikkelingsstudies. Toen Zij 
als predikante werd beroepen in 
het Gelderse Wichmond, kwam 
het gezin naar het oosten. Kees: 
“Ook mij bleef het predikant-
schap trekken en in 2011 nam ik 
alsnog het beroep aan naar Leme-
lerveld. Dat is een gemeente met 
zo’n 1200 leden, ongeveer gelijk 
aan mijn huidige gemeente, maar 
de kerkelijke verscheidenheid hier 
is veel groter. In  Lemelerveld is 
maar één protestantse kerk. Die 
kwam tot stand na een fusie tus-
sen de voormalige Hervormde 
en Gereformeerde kerken. In 
Wierden zijn er naast de Kapel 
nog twee andere PKN-kerken: 
de Hervormde Dorpskerk en de 
Gereformeerde kerk. Bovendien 
hebben we hier ook een rooms-
katholiek kerk, baptistengemeen-
te en Molukse kerk. Gelukkig zijn 
de onderling contacten goed.” 

Breed
Kees raakte in zijn jeugd betrok-
ken bij Youth for Christ en de 
evangelische beweging en maakte 
met het ouderlijk gezin de over-
stap naar de Hervormde kerk. 
“Ik heb veel ervaringen opgedaan 
in verschillende kerkelijke krin-
gen, van de bevindelijkheid tot 
en met Taizé, waar ik aandacht 
heb gekregen voor meditatief 
leven en geloven.” Momenteel 
kan de dominee zich goed vin-
den in eigentijdse en vernieu-
wende theologie, zoals die wordt 
beleefd in  “Op Goed Gerucht” 
en de vrijzinnigheid. Vanwege 
zijn brede ervaring heeft Benard 
geleerd anderen te respecteren. 
“In elke richting is iets waarde-
vols te vinden, zelfs in opvattin-
gen waar je het totaal niet mee 
eens bent.” 

Ruimte
Kees is nog steeds bezig met 
kennismaken in zijn gemeente. 
“Omdat er in Wierden meerde-
re kerken zijn, is ook De Kapel 
een keuzegemeente. Mensen 
bezoeken de diensten vanwege 
de inhoud, maar ook de onge-
dwongen, open sfeer telt mee. 
Ze komen hier omdat ze gees-
telijke ruimte ervaren. Er is res-
pect voor verschillende menin-
gen. De groep zestigplussers is 
erg betrokken, maar net zoals 
in andere kerken is het ook hier 
lastig om de jeugd bij de kerk te 
betrekken. Dat is deels verklaar-
baar uit het feit dat veel ouderen 
ongeveer een halve eeuw gele-
den de bouw en groei van de 
Kapel hebben meegemaakt. Ze 
zijn er zeer mee verbonden. Ik 
denk dat de grote vraag voor de 

toekomst is: hoe houden we de 
kerk aantrekkelijk voor de jon-
geren. Dit vereist een soepele 
opstelling van iedereen.” 

Relevantie
Veel ouderen worstelen met de 
vraag waarom hun kinderen en 
kleinkinderen zijn afgehaakt. Zij 
vragen zich af wat zij verkeerd 
hebben gedaan. Een actuele 
vraag. Wat is de relevantie van 
de kerk in de maatschappij als 
zij niet meer ‘de tickets naar de 
hemel verkoopt?’. En wat als die 
kerk meent als enige de waar-
heid in pacht te hebben? Dat 
zijn best confronterende vra-
gen. Toch denk ik dat de kerk 
een goed ver-
haal heeft dat 
al eeuwenlang 
inspireert en nog 
steeds relevant 
is. De kerk biedt 
mensen gemeen-
schap en zet aan tot handelen, 
tot daden van naastenliefde en 
veranderen van de samenleving. 
De kerk kan in het maatschappe-
lijk debat een rol spelen, bijvoor-
beeld bij de vraag of de mens 
nog wel wordt gezien. De kerk 
zou moeten optreden als hoeder 
van de humaniteit.” 

Humaan
“De kerk is altijd voorloper 
geweest als het ging om humani-
teit. Zo kon je eerder in de kerk 
als homostel trouwen dan voor 
de wet. In de Kapel is ruimte 
voor mensen die lesbisch, homo, 
transgender of bisexueel zijn. Ze 
kunnen trouwen, aan het Avond-
maal gaan en ambten bekleden. 
Ik ben het fundamenteel oneens 

met de ondertekenaars van de 
Nashvilleverklaring, maar ik zal 
nooit zeggen dat zij hun mond 
moeten houden. Ook zij hebben 
recht op een mening.” 
Kees en zijn vrouw gingen ook 
voor in de Haagse Bethelkerk 
kerk waar een doorlopende 
dienst werd gehouden in verband 
met het kerkasiel. “Met resultaat, 
al kun je je afvragen hoe groot 
het offer is dat aan de andere 
kant gebracht moet worden: min-
der mensen uit oorlogsgebieden 
die naar ons land kunnen.” 

Nu dus aan de slag in Wierden.  
Lachend: “Ik ga niet meteen 
alles veranderen. Maar ik wil de 

komende tijd wel 
opnieuw kringen 
en gespreksgroe-
pen opzetten. Dat 
hoef ik niet alleen 
te doen, want er 
is inmiddels een 

kerkelijk werker aangetrokken. 
Goed om te kunnen sparren en 
elkaar te inspireren, te steunen 
en scherp te houden.” 

Hardlopen
Wat doet de predikant als hij 
zich niet met zijn werk bezig-
houdt? “Ik hou van hardlopen en 
muziek. Ik ben destijds afgestu-
deerd op het thema popmuziek 
in kerkdiensten. Daniël Lohues is 
één van mijn favorieten.” Benard 
wijst op een Feyenoordshirt dat 
aan een kleerhanger aan de kast 
in zijn studeerkamer hangt. “Mijn 
wortels liggen in Rotterdam en 
ik ben een enorme voetbalfan. 
Enkele keren per jaar ga ik naar 
De Kuip. Dan  trek ik dat shirt 
aan.”

Dominee Kees Benard 
van de Hervormde 

Kapel in Wierden: Ik 
ben het fundamenteel 
oneens met de Nash-
villeverklaring, maar 
zal nooit zeggen dat 
zij hun mond moe-

ten houden. Ook zij 
hebben recht op een 

mening.”

Nieuwe Wierdense predikant Kees Benard: 

“Kerk moet optreden als hoeder van de humaniteit”
De Hervormde Kapel in 
Wierden heeft sinds kort 
een nieuwe predikant: Kees 
Benard (51). Hij is de opvol-
ger van dominee Wout Oos-
terhof, die vorig jaar met 
emeritaat ging. 

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

ik denk dat de Grote vraaG voor 
de toekomst is: hoe houden we 
de kerk aantrekkelijk voor de 

jonGeren. dit vereist een soepele 
opstellinG van iedereen

Het leven is een weg, een reis. 
Feitelijk is je levensreis begon-
nen toen je geboren werd, maar 
eigenlijk al veel eerder. Ieder 
mens gaat een weg waarop ande-
ren zijn voorgegaan. En op de 
reis van je leven zijn er mede-
reizigers. ‘God roept een mens 
op weg te gaan’, bezingt een 

lied van Henk Jongerius. Tijdens 
twee bezinningsavonden op 13 
en 20 maart staat dit thema cen-
traal. Met beelden en bezinning, 
verdieping en verstilling. Onder 
andere door te kijken naar de 
beeldmeditatie ‘Christoforus, 
de legende van een heilige’. Juke 
Hudig heeft het levensverhaal 

van de reispatroon met krijtte-
keningen weergegeven. De lei-
ding van de avonden is in handen 
van pastor Hans Schoorlemmer 
en ds. Nelleke Eygenraam.

Woensdag 13 en 20 maart, 20.00 - 22.00 uur, Zwolle, 
Dominicanenklooster, € 10,- (voor twee avonden), 
opgave: dominel@hetnet.nl  

Bezinningsavonden Dominicanenklooster Zwolle

Lijdenstijd en 
kindernevendienst
Niet alleen in de kerk, maar ook 
in de kindernevendienst moet het 
lijdensverhaal verteld worden. 
Kerken kunnen bij de NBG mate-
riaal opvragen om hen daarbij te 
ondersteunen: het Bijbel Basics 
veertigdagenproject. Met Bijbel 
Basics volgen de kinderen Jezus 
op weg naar Jeruzalem, Jezus’ 
laatste maaltijd met zijn leerlin-
gen, zijn sterven en opstanding. 
Bij dit project horen een plat-
tegrond van Jeruzalem en bouw-
platen van verschillende plekken, 
zoals Golgotha. Zo kunnen de 
leiders het verhaal nóg dichter bij 
de kinderen brengen. Ook kun-
nen ze een paaslied leren, met 
elke week een nieuw couplet. De 
zeven programma’s voor de veer-
tigdagen zijn ook afzonderlijk te 
gebruiken. Het hele project vol-
gen mag, maar hoeft niet. 

Download het materiaal gratis op 
debijbel.nl/bijbelbasics

Met de Jiddische 
muziek mee
De Doopsgezinde Gemeente in 
Assen houdt een inspiratiemiddag 
voor belangstellenden. Carla 
da Silva en Bunna Arends 
vormen samen het ‘Duo Malka’ 
en gaan ons meenemen naar 
de bijzondere wereld van de 
Joodse cultuur, Joodse wijsheden 
en tradities. Musicerend en 
vertellend gaan ze op zoek naar 
de antwoorden die de Joodse 
mystiek geeft op de grote vragen 
van het leven.

Zondag 17 maart, 14.30 uur, Doopsgezinde kerk in Assen, 
Oranjestraat 13, Info: Marian Dikken, tel. 0592-343119

Sacred Dance in 
Beilen
Dansdocent Ruth van Dale geeft 
een cursus Sacred Dance in 
Beilen. Sacred Dance is samen 
dansen in een kring. Het lijkt 
op volksdans, maar het is meer 
gericht op innerlijke beleving dan 
op de uiterlijke vorm. Het wordt 
ook wel bidden met je lichaam 
genoemd. Er worden vrolijke en 
meer ingetogen dansen uitgevoerd, 
op folk en religieuze muziek. De 
dansles is voor iedereen, jong en 
oud. De dansen zijn eenvoudig, 
goed te doen voor iedereen met 
of zonder danservaring. 

Maandag 18 maart, 19.30 uur, Beilen, Het Valkenhof, 
Witte Valkenstraat 2, info: ontmoeting@pgbeilen.nl of 
www.pgbeilen.nl 

Th ema-avond over 
Albert Schweitzer
Eerbied voor het leven. Dat 
is het levensmotto van Albert 
Schweitzer (1875-1965), tropen-
arts en theoloog. Op woens-
dag 20 maart is er in Vries een 
thema-avond over deze bijzon-
dere man en zijn spiritualiteit. De 
eerste keer ligt de focus op zijn 
persoon en levensloop. Tijdens 
de tweede bijeenkomst staat zijn 
theologisch werk centraal.

Woensdag 20 en 27 maart, 20.00 uur, Vries, 
Ontmoetingshuis, Oude Rijksweg 2, info: ds. Bert Altena, 
tel. 0592 - 405514.
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Zaterdag 9 maart
EO | NPORadio5 | 10.00-12.00
Nederland Zingt Gospel
Een sfeervol programma vol 
hoopvolle muziek. In het pro-
gramma klinken liederen die gaan 
over wie God wil zijn als het 
leven moeilijk is, of als het leven 
juist tot dankbaarheid stemt.

Zondag 10 maart
NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Het kostte haar 10 jaar om haar 
religieuze weg te vinden. Willemijn 
Dieke beschrijft in haar boek ‘De 
sjamaan en ik’ hoe zij van een ver-
stokte atheïst veranderde in een 
verwonderde vrouw met oog voor 
het mysterie.

Zondag 10 maart
EO | NPO2 | 8.55
Ik mis je
48 jaar lang waren ze dag en nacht 
samen: Gerrit van de Kolk en zijn 
vrouw Gerrie. Ze runden samen de 
boerderij, totdat Gerrie plotseling 
overlijdt aan een hartinfarct. Toch 
wil Gerrit al zijn zegeningen tellen.

Zondag 10 maart
EO | NPO2 | 00.15
Andries
Desiree Schoneveld was op zoek 
naar nieuwe vrienden en kwam 
via een BBQ in een beginnende 
kerk terecht. En hoewel ze zelf 
niet wist of ze geloofde, werd ze 
steeds enthousiaster. Nu kan ze 
niet meer zonder God.

Maandag 11 maart
KRO-NCRV | NPO1 | 21.15
Eindelijk Thuis
Als kind is Shu LIn altijd bang dat 
ze weer terug moet naar China. 
Toch is ze nieuwsgierig geworden 
naar haar geboorteland en wil 
ze samen met moeder Monique 
China ontdekken en de positieve 
kant van het land gaan zoeken.

Dinsdag 12 maart
KRO-NCRV | NPO1 | 22.20
De Rijdende Rechter
Edward en Michelle zijn helemaal 
in hun nopjes als ze voor € 1900 
een oude stacaravan op de kop 
tikken. Na een fi kse regenbui lekt 
de stacaravan; hele stralen komen 
naar beneden. De Rijdende Rech-
ter zoekt uit wie er juridisch aan-
sprakelijk is voor de lekkage.

Woensdag 13 maart
NTR | NPO2 | 20.25
Het leven van Hitler
Hitler zorgt persoonlijk voor 
een euthanasieprogramma, maar 
onderschat het verzet van de kerk. 
Hij neemt steeds meer rampzalige 
militaire beslissingen, maar zelfs 
na D-Day weigert hij zich over te 
geven en geloven veel Duitsers 
nog steeds in hun leider.

Donderdag 14 maart
NTR | NPO2 | 20.25
Verborgen Verleden
Alex Klaassen is als cabaretier, 
zanger en acteur een multitalent, 
zoals je die maar zelden ziet in de 
Nederlandse theaters. Hij ver-
moedt dat zijn talent voor een 
deel bij zijn opa aan vaders kant te 
vinden is.

Hoezo God kan 
niet bestaan? 

Hoezo God heeft de wereld niet 
geschapen in zeven dagen? Hoezo 
Jezus liep niet op water? Wat 
nou de aarde-en-al-wat-daar in 
is, is het gevolg van een oerknal? 
En huh, God geneest niet door 
wonderen? Kennelijk moet ik 
meer geloof hechten aan men-
selijke beweringen dan aan Gods 
almacht. 

Nu vind ik veel in dit onder-
maanse inderdaad onbegrijpelijk. 
Maar waarom zou ik God zo klein 
maken als mijn bevattingsvermo-
gen? Nee hoor, ik twijfel niet aan 
God. Wel ben ik een notoire twij-
felaar als het gaat om wat mensen 
zo heel zeker menen te weten. 

En ik heb tenminste één mede-
stander: kleinzoon Gabriël. Al zijn 
woorden – en die van zijn dertien 
neven en nichten incluis – bewaar 
ik in mijn hart. Mooie woorden 
beklijven, al ben ik soms de con-
text vergeten. Zoals die keer…

Zijn moeder dropt Gabriël twee 
keer per week voor schooltijd bij 
ons, want dan moet ze vroeg aan 
het werk. Dromerig ligt hij te dui-

men op de bank. 
“Kom je ontbijten?” roep ik van-
uit de keuken.
Traag komt hij overeind en 
spreekt out of the blue de histori-
sche woorden: 
“Ik ben toch zó gelovig…”
Gewoon een klein schoffi e met 
talloze onhebbelijkheden, maar 
het geloof pak je hem niet af. Dat 
ga ik toch niet vergeten?!

Op een zondag na kerktijd keken 

Jacob en ik tv, naar een Ameri-
kaanse wetenschapper van Zuid-
Koreaanse komaf: dr. Larry Kwak. 
Ooit stuurde opa Kwak hem een 
bijbeltje vanuit Korea en de kleine 
Larry las er gretig in. Voor hem 
is wetenschap niet in tegenspraak 
met de Bijbel. Integendeel, in zijn 
reageerbuizen ziet hij keer op 
keer bevestigd hoe ingenieus de 
schepping is toegerust. Alleen 
God kan zoiets bedenken, gelooft 
hij. Inmiddels is deze wereld-
vermaarde medicus dichtbij een 
doorbraak in kankeronderzoek. 
Waarom andere wetenschappers 
toch zo’n moeite met God heb-

ben, vroeg interviewer Andries 
Knevel. 
--Dat moet je hun vragen, was 
zijn repliek.

Vanmorgen schuift Gabriël weer 
aan voor het ontbijt. Jacob en 
ik praten nog even na over dok-
ter Larry. Wat een kostelijk tv-
gesprek was dat. Nieuwsgierig 
vraagt onze kleinzoon: 
--Waar hebben jullie het over? 
Ik vertel hem over die knappe 
dokter, die misschien wel kanker 
kan genezen en die heel veel van 
God houdt. 
Geïnteresseerd volgt hij mijn ver-
haal. 
--Er zijn veel geleerde weten-
schappers die alleen kunnen gelo-
ven wat ze zelf bedacht hebben. 
En weet je wat die knappe kop-
pen dan zeggen? Er is géén God! 
Even fl itst het door me heen, 
snapt zo’n jochie van acht dat 
wel? 
--Nou, zegt ie. 
Zijn gezicht is één en al veront-
waardiging. 
--Dan zijn ze mooi iets vergeten.
-- O ja, vraag ik. Wat dan wel?
--Nou… Wie heeft hen dan zo 
slim gemaakt? De Heere toch 
zeker!
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Geen twijfel mogelijk
gezi(e)n 

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meeleven 

met dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen 

en veertien kleinkinderen. Eerdere columns verschenen 

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

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

Topic Creatieve Communicatie te Wierden.

Baudet als spiegel
 Redacteur Addy de Jong fi leert in het 
Reformatorisch Dagblad Forum 
voor Democratie-leider Thierry Baudet.
  

  
 
       

 
     
Zoals een Kamerlid het onlangs 
in de wandelgangen uitdrukte: 
“Wilders is in een Kamerdebat 
arrogant, maar daarbuiten best 
een redelijk mens. Baudet is in 
de persoonlijke omgang eigenlijk 
hetzelfde als in een debat. Híj is 
echt zo pedant als hij overkomt.” 
Toch kan geen politicus het zich 
veroorloven hem en zijn partij 
met deze typering af te serveren. 
Want Baudet is behalve irritant 
ook relevant. Om te beginnen 
vanwege de peilingen: FvD scoort 
in de zogeheten Peilingwijzer 9 

procent van de stemmen. In de 
tweede plaats omdat hij een spie-
gel van onze tijd is. Deskundigen 
hebben afgedaan. Getallen, tabel-
len en grafi eken? Die geloven 
we niet meer. Wij zijn allen onze 
eigen deskundige geworden, van 
alle markten thuis, homo univer-
salis. Door geen minister, hoogle-
raar of arts laten we ons nog iets 
wijsmaken. We vertrouwen alleen 
ons eigen, authentieke ik en goog-
elen elke dag onze eigen waarheid 
bij elkaar. En zo maken vele kleine 
Thierry’s samen één grote.

     

Geloof is niet wereldvreemd
Het Algemeen Dagblad inter-
viewde staatssecretaris Paul Blokhuis 
en liet hem ook uitgebreid aan het 
woord over zijn geloof.

Hij noemt zijn geloof z’n belang-
rijkste drijfveer in leven en werk. 
“Mijn geloof is mij van huis uit mee-
gegeven. Dat ik op deze wereld 
ben, niet alleen voor mezelf, maar 
ook voor naasten. Andere men-
sen liefhebben zoals je jezelf lief-
hebt. Een heel intrinsieke drijfveer 
is ervoor zorgen dat iedereen 
mee kan doen. Dat loopt als rode 
draad door mijn leven en werk. 
Het geloof heeft een verticale 
dimensie wat betreft God”, - hij 
heft zijn handen richting hemel – 
“maar de Heer heeft mij niet voor 
niets op deze aardkloot gezet. 
Met een opdracht, om er te zijn 
voor andere mensen. Ik voel mijn 
geloof niet als een juk, mijn geloof 
is iets naturels, dat past als een jas. 

Geloof is iets van mij, ik laat mijn 
geloof niet thuis als ik ‘s ochtends 
de deur uitga voor mijn werk. Som-
mige mensen zeggen: geloven doe 
je maar thuis. Maar dat is voor 
mij zoiets van, dan laat ik mijn 
rechterarm thuis. Geloof is 24 
uur per dag bij me. Ik strooi niet 
met Bijbelteksten op mijn werk, 
hoor. Ik probeer dat in mijn werk 
praktisch te vertalen door me 
in te zetten voor de kwetsba-
ren. Ik laat mensen ook zien dat 
het geloof mij een zekere mate 
van ontspanning geeft. Dat ik mij 
niet te veel zorgen maak over de 
toekomst. Dat ik niet alles zelf 
in de hand heb.” Dat is dan toch 
weglopen voor uw verantwoor-
delijkheden? “Zeker niet. Als ik 
heel krampachtig handel omdat 
ik koste wat het kost iets wil 
bereiken, dan kun je dingen niet 
loslaten. Wat voor mij telt, is dat 
ik elke avond in de spiegel iemand 
wil zien die zijn best heeft gedaan 
zich in te zetten voor anderen. 
Eerlijk en integer. En ik kan met 
mijn hand op mijn hart zeggen dat 
dit elke avond zo is. Dat betekent 
niet dat ik altijd de beste keuzes 
heb gemaakt, daar ben ik ook 
eerlijk over.” […] “Mag ik nog 
even iets over het geloof zeggen? 
Veel mensen associëren dat met 
wereldvreemd zijn, niet met beide 
benen op de grond, zweverig. Ik 
zie het als een uitdaging mensen 
te laten zien dat dat beeld niet 
klopt. Ik loop echt niet de hele 
dag heel vroom te doen en ga 
bijvoorbeeld ook gewoon naar 
popconcerten. Bijvoorbeeld naar 
Roger Waters in Gelredome. 
Vragen mensen, mag jij daar als 
gelovige naartoe? Huh? Waarom 
zou ik daar niet naartoe mogen? 
Ik vind dat gewoon mooie muziek. 
En dan drink ik ook wel een biertje 
hoor.”

Het is al eeuwen vijf voor 
twaalf
Op de site van reclamevakblad 
Adformatie neemt Aart Lensink de 
vele bedrijven en merken op de hak 
die het klimaatpessimisme uitmelken.

Zoeken naar urgentie hoort bij de 
essentie van merken, anders word 
je niet gezien. Maar het klimaat 
als thema heeft veel marketeers 
onwaarschijnlijk lui en gemakzuch-
tig gemaakt. Je hoeft niet meer 
na te denken over een ijzersterke 
merkpropositie of een vernieu-
wend product. Je vertelt gewoon 
dat met jouw product het klimaat 
gered wordt. We zijn beland in een 
situatie dat een klimaatbelofte vol-
strekt niet meer onderscheidend 
is. De consument mag er vanuit 
gaan dat je netjes omgaat met het 
klimaat (en hopelijk ook met het 
klimaat op de werkvloer). Het is 
niet helemaal een unieke periode. 
In de menselijke geschiedenis is 
het voor iedere generatie altijd wel 
een tijdje vijf voor twaalf. Positieve 
perioden waarin de mensheid echt 
even gelooft in vooruitgang, wor-
den altijd afgewisseld door perio-
den dat de aardbewoners denken 
dat zij degenen zijn die straks het 
licht uit mogen doen op de aard-
bol. Het is voor iedere generatie 
weer frustrerend om te weten dat 
de wereld altijd maar door draait, 
ook als wij er allemaal al lang niet 
meer zijn. Wij zijn de laatsten en 
niemand anders! Dat denken men-
sen al tientallen eeuwen. 

 
 
 
 
  
 
    
      

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.
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ben, vroeg interviewer Andries 
Knevel. 
--Dat moet je hun vragen, was 
zijn repliek.

Vanmorgen schuift Gabriël weer 
aan voor het ontbijt. Jacob en 
ik praten nog even na over dok-
ter Larry. Wat een kostelijk tv-
gesprek was dat. Nieuwsgierig 
vraagt onze kleinzoon: 
--Waar hebben jullie het over? 
Ik vertel hem over die knappe 
dokter, die misschien wel kanker 
kan genezen en die heel veel van 
God houdt. 
Geïnteresseerd volgt hij mijn ver-
haal. 
--Er zijn veel geleerde weten-
schappers die alleen kunnen gelo-
ven wat ze zelf bedacht hebben. 
En weet je wat die knappe kop-
pen dan zeggen? Er is géén God! 
Even flitst het door me heen, 
snapt zo’n jochie van acht dat 
wel? 
--Nou, zegt ie. 
Zijn gezicht is één en al veront-
waardiging. 
--Dan zijn ze mooi iets vergeten.
-- O ja, vraag ik. Wat dan wel?
--Nou… Wie heeft hen dan zo 
slim gemaakt? De Heere toch 
zeker!

Hagedoorn, dit mag via email.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariënberg, 
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 10 maart: 9.30 ds. 
M. Winters-Karels, Ommen. Beer-
zerveld 19.00 ds. J. Bakker, Nieu-
weroord. Gez. dienst. O.v.d.: dhr. J. 
v/d Velde. Diakenen: D. Otten en 
P. Olsman. Collecten: KiA voor-
jaarszending, kerk en gebouwen. 
Gastvrouw: R. Willems.
Kerkdienst 13 maart 8.45: 
ds. J. Adriaanse. Biddag met CBS 
de Hoekstee en CBS de Schakel. 
19.30 ds. L. van Rikxoort. O.v.d.: 
J. Hans. Diakenen: B. Mellema 
en A. Visser. Collecten: KiA bin-
nenlands diaconaat, kerk en gebou-
wen.
Jarig. Op 12 maart hoopt dhr. G. 
Lennips, Ds. Laurentiusstr. 1, 7685 
PB Beerzerveld, 71 jaar te worden. 
Meeleven. We leven mee met 
allen die behandelingen ondergaan 
of in afwachting zijn van een ope-
ratie. We leven mee met allen die 
korter of langer geleden iemand 
hebben moeten missen die hun 
dierbaar was. We leven mee met 
allen die moeiten en zorgen ken-
nen. We dragen hen op in onze 
gebeden. 

Tekst. Bouwvakkers: Er zijn veel 
bouwvakkers nodig om gebro-
ken en beschadigde mensenlevens 
weer te helpen opbouwen. Geen 
loon, wel intense voldoening bij het 
werk. (Uit: Eerlijk is eerlijk, Sipke, 
v/d Land)

NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling, 
Oosterveen 23, 7711 BS, Nieuw-
leusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 10 maart: Ont-
moetingskerk 10.00 ds. M. 
Gaastra, Zwolle . Knd.: groep 1-8. 
Volwassennevendienst (ca. 18-25 
jaar). Collecten: diaconie, kerk en 
het onderhoudsfonds. 19.15 wel-
komstdienst. Collecten: diaconie, 
kerk en het onderhoudsfonds.
Zieken. Br. H. van Duren, Even-
boersweg 23, verblijft in Regger-
soord, Reggersweg 1, 7943 KC 
Meppel.
Zr. H. Spijker-Westerman, Mee-
leweg 69 ,verblijft na een val voor 
revalidatie in de Hulstkampen.
De bloemen gaan als groet 
naar zr. J de Lange-Van-Dorsten, 
Schuurmanslaantje 18.

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 10 maart: Sib-
culo Kloosterkerk 9.30 ds. R. 
Noordmans. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Jenita Veldman en Debo-

rah Hakkers. Collecten: diaconie, 
kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 13 maart: Kloos-
terhaar Fredrikskerk 19.30 da. 
R. van Doorn, Bruchterveld. Col-
lecten: diaconie, kerk en onder-
houdsfonds.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Lin-
de-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB 
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 10 maart: 10.00 
ds. M. Sytsma-van Oeveren, Kam-
pen. Oppas: Sanne van Dalen en 
Deborah Jongman. Knd.: groep 
1: Ina en Geri. Organist: Corry 
van den Berg. 14.30 ds. E. van der 
Veen, Oldemarkt. Organist: Mark 
van Vreden. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie.
Kerkdienst 13 maart: 19.30 dhr. 
R. Pasterkamp, Urk. Dankdag voor 
gewas en arbeid. Organist: Corry 
van den Berg. Collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie.
Zieken. We leven mee met hen 
die ziek zijn of zorgen hebben om 
wat voor reden dan ook. We dra-
gen hen op in ons gebed en bidden 
hen Gods hulp en bijstand toe bij 
alles wat er gaande is. Dat iedereen 
Gods liefde en trouwe zorg mag 
ervaren, nu en in de toekomst.
Polen maaltijd. I.v.m. de jonge-
renreis naar Polen eind april wordt 
er D.V. 15 maart een stampot-
tenbuffet georganiseerd. Iedereen 
wordt hiervoor van harte uitgeno-

digd om aan te schuiven en gezel-
lig mee te eten. De opbrengst is 
uiteraard bedoelt voor de reis van 
de jongeren en voor hetgeen ze 
in Polen doen om de mensen daar 
tot steun te kunnen zijn. Zo zul-
len er evenals voorgaande jaren 
weer voedselpakketten uitgedeeld 
worden onder de armen die afhan-
kelijk zijn van anderen. Ook zullen 
er verschillende werkzaamheden 
verricht worden op het Kasteel in 
Lwowek Slaski waar de zendings-
post het Elimcenter als thuishaven 
dient voor mensen die het niet 
breed hebben. Zo mogen we als 
Johanneskerkgemeente iets bete-
kenen voor onze brs. en zrs. in 
Lwowek Slaski.
Potgrondactie. De jongerencie. 
verkoopt weer potgrond, compost, 
turfstrooisel en bemeste tuinaarde. 
Ze willen graag de jeugd meer bij 
de kerk betrekken, vandaar dat ze 
activiteiten organiseren voor de 
jeugd, waarvoor ze dan soms een 
kleine bijdrage vragen. De kosten 
van deze activiteiten zoals spullen 
voor de clubs, schaatsen in Thialf 
en bands voor de jeugddiensten 
nemen toe. Daarom bevelen ze 
deze potgrondactie van harte aan. 
Meer informatie is te vinden in de 
Kloosterklok.
40-dagentijd wandeling. Raad 
van Kerken Vollenhove/St. Jans-
klooster organiseert op 5 zaterda-
gen in de periode tussen Aswoens-
dag en Pasen een wandeling in de 

omgeving van Vollenhove en St. 
Jansklooster (9 maart, 16 maart, 
23 maart, 30 maart en 6 april). In 
deze periode van oudsher een tijd 
van vasten en bewust leven, den-
ken we aan Jezus die opliep met 
zijn vrienden naar Jeruzalem. Hij 
ging door bergen en door dalen 
stap voor stap. We geloven dat Hij 
nog steeds oploopt met mensen 
door het leven als reisgenoot, een 
wandelmaatje. We mogen stap-
pen zetten ook naar de ander, naar 
elkaar luisteren, elkaar bemoedi-
gen, stil zijn in het moment en ons 
bewust worden van de weg die 
Jezus moest gaan. Het is een zinvol 
gebeuren zo met elkaar een aan-
tal zaterdagen stappen te zetten 
op weg naar Pasen. We wandelen 
ongeveer een uur, houden een 
korte meditatie en sluiten af met 
gezamenlijk een kopje koffie/thee 
te drinken. Spreekt dit je aan? Sluit 
je dan aan bij het wandelgroepje, 
ook als het maar 1 keer zou zijn je 
bent van harte welkom, opgeven is 
niet nodig. Start 09.00 uur vanaf de 
Burght te Vollenhove.
Zo mogen we met elkaar optrek-
ken en verschillende activiteiten 
gaande houden. Uiteraard met hulp 
van Hem die ons oproept om de 
gemeente van Christus te dienen 
en als levende stenen gebruikt te 
worden om te bouwen aan Gods 
koninkrijk.
Hartelijke groeten en een goede en 
gezegende week toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

“Het is niet mogelijk om zoiets 
af te dwingen binnen de struc-
tuur van de Protestantse Kerk; 
de gemeenten zijn allemaal zelf-
standig. Maar de tijd dat we als 
gemeenten op onze eigen terp 
zitten is echt voorbij. We moeten 
samen kerk zijn in een verande-
rende wereld.”
Wim Beekman, classispredikant 
Fryslân is blij met deze stelling-
name van Boersma: “Het is goed 
om ons te realiseren dat gelden 
van een gemeente ten bate zou-
den kunnen komen aan de alge-
mene aanwezigheid van de kerk in 
Fryslân.” 

Principieel
Boersma ziet grote verscheiden-
heid in de financiële gesteldheid 
van de protestantse gemeenten 
in Fryslân: “Sommige gemeenten 
hebben een heel stevige basis: zij 
hebben soms maar weinig leden, 
maar kunnen toch blijven bestaan 
omdat ze veel 
bezit hebben. Dat 
is ook goed, zo is 
de structuur van 
de Protestantse 
Kerk. Maar zij zouden wel om 
zich heen kunnen kijken of er 
geen gemeenten met financiële 
zorgen in de buurt zijn. Principi-
eel gezien zou de rijkere gemeen-

te de armere moeten helpen, 
alleen al uit liefde voor Christus.”

Beekman en Boersma weten niet 
hoeveel gemeenten ruim in de 
financiële middelen zitten. Beek-
man hoopt daar in de toekomst 
inzicht in te krijgen: “Dan kunnen 
we ook praten over wederzijdse 
verantwoordelijkheden. Voor de 
zomer werken we in het breed 
moderamen aan 
een nieuw beleids-
plan. Daar zal dit 
onderwerp zeker 
een plekje in krij-
gen. Want we 
kunnen inderdaad niets opleggen, 
maar we kunnen zaken wel bevor-
deren door er over te spreken.”
Boersma trapte dat gesprek af op 
15 februari tijdens het afscheid 
van ds. Klaas Dijkstra als regio-
naal adviseur voor de classicale 
vergaderingen in Fryslân, Gro-
ningen en Drenthe. Daar her-

innerde hij aan 
een oproep van 
apostel Paulus: 
“De gemeente in 
Jeruzalem was in 

die tijd noodlijdend. Paulus riep 
de gemeenten die hij had gesticht 
op tot een collecte voor Jeruza-
lem. Wat mij daarbij opvalt is dat 
er helemaal geen kritiek was. Er 

werd overal veel geld ingezameld, 
terwijl je ook zou kunnen zeg-
gen dat er in Jeruzalem geen goed 
beheer was. Gelovigen in Jeruza-
lem verkochten hun eigen bezit-
tingen en deelden de opbrengsten 
uit. Dat is geen goede basis om 
op een structurele manier geld te 
beheren. Maar Paulus riep op tot 
solidariteit en de gemeenten hiel-
pen Jeruzalem.”

Pachtopbrengsten
Een met Jeruzalem vergelijkbaar 
wanbeheer ziet Boersma in Frys-
lân niet, hoewel het beheer in de 
kerken wel een ondergeschoven 
kindje is. “Een traditie van goed 

beheer is er in 
Nederland eigenlijk 
niet. Er zijn bij-
voorbeeld dorpen 
waar de gemeenten 
hun best doen de 

dorpskerk in stand te houden. 
Dat zijn vaak monumentale ker-
ken, waar altijd wel wat mee is. 
Als je om de zes jaar een peri-
odiek onderhoudsrapport laat 
opstellen, word je altijd weer 
onaangenaam verrast. Gemeen-
ten dekken die onderhoudskos-
ten dan met de pachtopbrengsten 
van de landerijen die ze in bezit 
hebben. Verdere kosten, zoals 
het aanstellen van een predikant 
of een jongerenwerker, worden 
uit vrijwillige bijdragen opge-
bracht. Als gemeenten kleiner 
worden, nemen die giften ook af.”

De solidariteit die Boersma voor 
ogen heeft moet verder gaan dan 

samenwerkingsvormen waarbij 
gemeenten samen een predikant 
of kerkelijk werker aantrekken: 
“Daar ligt nog altijd de eigen 
boekhouding onder: de rijkere 
gemeente krijgt dan meer uren. 

Ik ken geen voorbeelden van een 
gemeente die een jeugdwerker 
aantrekt voor de hele regio, ter-
wijl dat een vorm is waar veel 
meer gemeenten van profiteren.”
Bron: Friesch Dagblad

Rijke protestantse gemeenten in Fryslân  
zouden armere gemeenten moeten helpen

Een aantal protestantse gemeenten in Fryslân heeft het financieel goed 
voor elkaar, terwijl er ook gemeenten zijn die moeite hebben de eindjes 
aan elkaar te knopen. Het zou goed zijn als die rijkere gemeenten de 
armere gemeenten helpen, meent Rein Boersma uit Schettens, voor-
zitter van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in Fryslân.

Gemeenten dekken 
onderhoudskosten met de 
pachtopbrenGsten van de 

landerijen die ze bezitten.

de tijd dat we als Gemeenten  
op onze eiGen terp zitten  

is echt voorbij.

“Gemeenten doen hun best de dorpskerk in stand te houden. Vaak monumentale kerken,  
waar altijd wel wat mee is.”
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Vrijdag 8 maart
Lucas 7:18-28

Zaterdag 9 maart 
Lucas 7:29-35 

Zondag 10 maart
Psalm 49

Maandag 11 maart
Jeremia 6:1-15

Dinsdag 12 maart
Jeremia 6:16-30

Woensdag 13 maart
Psalm 127

Donderdag 14 maart
2 Timoteüs 1:1-10

Vrijdag 15 maart
2 Timoteüs 1:11-18

Zaterdag 16 maart 
2 Timoteüs 2:1-13

Politieke verandering heeft dan 
pas kans van slagen als mensen 
ook zelf willen veranderen.
Bas de Gaay Fortman

 Zondag 10 maart 2019

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds.H. Hooge-
veen
Assen AK 10.00 da. W. van Noord 
De Bron 10.00 da. E. Struikmans 
JK 10.00 ds. R. Koopmans De Slin-
geborgh 10.30 ds. H. Meijer OK 
10.00 ds. R. Busscher
Beilen PK 10.00 mw. S. Dijkgraaf
Borger GH 10.00 dhr. H. Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. v/d 
Werff
Coevorden HK 10.00 gez. dienst
Diever GK 10.00 en 19.00 ds. B. 
van Werven
Drijber GK 10.00 da. de Kok
Dwingeloo 10.00 ds. H. de Jong
Een 9.30 da. Y. Slik
Elim GK 10.00 da. v/d Scheer
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 n.b.
Gasselternijveen 10.00 mw. J. 
Louissen. H.A.
Gees 10.00 ds. J. Moerman
Gieten DK 9.30 da. J. Middeljans
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. H. Bak-
huis 19.00 jeugddienst
Hoogersmilde De Schakel 10.00 
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans 
GrK 9.30 ds. A. Troost 17.00 ds. 
J. Snaterse HK 9.30 ds. C. ’t Lam 
19.00 zangdienst OK 9.30 ds. L. Ple-
ijsant. Jeugdd. VH 9.30 ds. W. Loos-
man 17.00 vespers Weidesteyn 
10.30 mw. T. Hoogesteger
Klazienaveen KK 9.30 mw. B. 
Olijve
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. l. v/d Peppel
Meppel MK 10.00 ds. C. Huisman 
Erfdeel 10.00 en 14.00 ds. K. 
Stroop
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. H. 
Linde
Nieuw-Balinge 10.00 en 15.00 ds. 
J. den Dikken
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 da. P. Eigenhuis
Pesse KpK 10.00 ds. G. Gardenier
Rolde 10.00 ds. J. Katerberg
Roden CK 10.00 ds. W. Meijles JK 
9.30 ds. H. Greive
Ruinerwold/Koekange BH 10.00 
n.b.
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. Akkerman
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. A. Post 
15.00 ds. W. Hulsman
Valthe BK 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 da. J. van 
Kempen SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
HK 10.00 ds. R. ten Have

Zuidwolde GK 10.00 da. B. Gras 
HG 10.00 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr. Sprenger

Woensdag 13 maart 2019
Biddag

Alteveer GK 19.00 ds. H. Hooge-
veen
Beilen PK 19.30 ds. M. hazeleger
Borger GH 19.30 dhr. H. Hansma
Bovensmilde WK 19.30 ds. G. v/d 
Werff
Coevorden HK 19.30 gez. dienst
Diever GK 19.30 ds. B. van Werven
Dwingeloo 19.30 ds. H. Kramer
Elim HK 19.30 gez. dienst
Gees 19.30 ds. B. Breunesse
Hijken/Hooghalen Kompas 19.30 
ds. P. de Vries
Hollandscheveld 19.30 ds. J. 
Wegerif
Hoogeveen GH 19.30 ds. J. Paans 
GrK 19.30 ds. J. Snaterse HK 19.30 
ds. C. ‘t Lam OK 9.30 VH 19.30 ds. 
W. Loosman
Meppel MK 19.30 ds. C. Huisman
Nieuw-Balinge 19.30 prop. H. 
Fokkert
Nijeveen 19.30 n.b.
Pesse KpK 19.30 ds. M. Paas
Ruinerwold/Koekange BH 19.30 
ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 19.30 
mw. J. Maatjes
Sleen DK 19.30 ds. J. Scheffer
Tiendeveen 14.00 ds. A. Mensink 
19.30 ds. D. v/d Streek
Valthermond HS 19.00 ds. H. 
Thon
Westerbork VH 19.30 ds. T. 
Oldenhuis
Zuidlaren LK 19.30 ds. R. ten Have
Zuidwolde HG 19.30 da. B. Gras

Zondag 10 maart 2019

Ens GK 9.30 dhr. H. Eringa
Kraggenburg 10.00 past. L. Win-
ters
Marknesse 9.30 ds. H. Torenbeek
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 9.30 en 17.00 ds. E. de 
Groot PK 9.30 en 17.00 ds. G. van 
Zanden 14.30 ds. D. Hellinga De 
Poort 9.30 en 17.00 ds. E. Terpstra 
TH 14.30 ds. J. Posthumus
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke. 
H.A. 19.00 Taizé-viering

Woensdag 13 maart 2019
Biddag

Ens RK 19.30 ds. D. Wolters
Zeewolde 19.30 ds. E. Gruteke

Zondag 10 maart 2019

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwartz De Ontmoeting 10.00 
ds. M. Peschar 19.00 ds. E. Elsinga 
GrK 10.00 ds. P. Endedijk PK 10.00 
ds. M. Montagne Noach 10.00 ds. 
D. van Bart Eugeria 10.30 da. J. 
Vedders ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. K. Borsje 
19.00 ds. J. Bakker
Belt-Schutsloot 11.00 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim WK 10.00 ds. G. 
Rohaan 19.00 ds. A. v/d Spek
Berkum HH 9.30 ds. P. Dekker
Blankenham 11.00 da. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde Wielewaal 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
19.00 vespers Dijkhuis 10.00 dhr. J. 
van Loenen
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d Berg

Daarle 9.30 ds. G. Trouwborst 
15.00 ds. K. Borsje
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 19.00 
ds. A. de Vries
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Tol 
15.00 uitvoering Meesters en Gezel-
len Oudleusen 9.30 ds. T> Dankers
Dedemsvaart Antenne 9.30 da. 
T. Prins De Fontein 19.00 ds. K. 
van Staveren
De Krim PK 10.00 ds. G. Kajim
Delden OB 10.00 ds. A. Snier
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld HK 19.00 zangdienst DK 
10.00 ds. H. Klaassen 19.00 ds. J. 
van Ark
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuur-
mond Lonneker 10.00 da. M. Sche-
pers Usselo 10.00 ds. E. de Bruin 
BK 10.00 ds. Zondags ZP 10.30 
ds. J. Bekhof HZ 10.00 ds. B. Wijn-
bergen
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. I. Post-
ma 19.00 ds. P. v/d Meijden GrK 
9.30 ds. J. Olie 19.00 ds. J. de Koe-
ijer HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Gramsbergen BHK 10.00 ds. 
J. Kruiter 19.00 ds. B. Breunesse 
VWK 10.30 ds. H. Boersma
Hardenberg Baalder 10.00 ds. W. 
v/d Wel HK 10.00 ds. H. Dorgelo 
De Matrix 9.30 ds. P. Langbroek 
Radewijk 10.00 ds. J. Woltinge 
HöK 10.00 ds. A. de Lange Oost-
loorn 10.30 ds. J. Jonkman
Heino 10.00 dhr. H. Solkema
Holten DK 9.30 ds. M. van Sandijk 
Kandelaar 9.30 ds. G. van Herk 
19.00 SDOK
Kampen OH 10.00 drs. B. v/d 
Kamp BWK 17.00 ds. R. Vissinga
Kuinre 9.30 da. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 ds. J. Postumus
Lemelerveld BK 10.00 ds. J. van 
Slageren
Lutten LK 9.30 ds. R. Visser
Mariënberg SK 9.30 da. M. Win-
ters
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. L. 
Hoekstra OK 10.00 da. M. Gaastra 
19.15 welkomstdienst
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Broe-
kema HC 9.30 ds. H. de Ruiter
Oldemarkt GK 9.30 ds. J. v/d Zee
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart HK 
10.00 ds. K. Hazeleger 19.00 ds. J. 
de Haan
Paasloo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S. Ris 
19.00 ds. Oosterwijk
Rouveen 11.00 ds. J. Sijtsma
Sibculo KK 9.30 ds. R. Noordmans
Schuinesloot 9.30 ds. van Staveren
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. M. 
Sijtsma 14.30 ds. E. v/d Veen Kapel 
14.30 ds. E. Klein Kraneburg
Staphorst 20.00 ds. J. Sijtsma
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. Wol-
ters MK 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. Oos-
terhof 11.15 time out
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. 
J. Droogendijk 19.00 ds. H. Dorgelo
Wanneperveen 9.30 ds. W. Menk-
veld
Westerhaar 9.30 ds. W. den Bra-
ber
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. J. 
v/d Meijden 18.45 dr. J. Wassenaar 
GK 9.30 ds. J. Visser 19.00 ds. H. 
de Ruiter Hoge Hexel 9.30 ds. G. 
Schreuders 15.00 ds. J. post
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra 
19.00 dialektdienst
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. v/d Ark 14.30 ds. 
I. Postma
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk 
19.00 ds. J. Kamp

Witharen 10.00 ds. J. Wegerif
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. R. Vissinga
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek 19.00 ds. W. Menkveld
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam 
GrK 16.30 Michaëlsviering JK 9.30 
en 17.00 ds. H. de Jong LK 10.00 
ds. M. Jonker OK 10.00 ds. I. Epema 
14.00 perki-dienst Open Kring 
9.30 ds. M. van Beusichem SiK 
10.00 dhr. J. Knol StK 10.00 ds. G. 
van Rheenen

Woensdag 13 maart 2019
Biddag

Almelo De Ontmoeting 19.30 ds. 
K. Borsje GrK 19.00 ds. P. Endedijk 
Noach 19.30 ds. D. van Bart
Beerzerveld 8.45 ds. J. Adriaanse 
19.00 dr. J. Borst
Bergentheim OK 10.30 da. G. 
Rohaan WK 19.30 da. G. Rohaan
Blokzijl/Scheerwolde Wielewaal 
19.30 ds. J. Vonk
Borne OK 19.45 ds. G. Veening
Bruchterveld 19.30 da. W. v/d 
Griend
Daarle GK 9.30 ds. E. Prins 15.00 
ds. J. Ooosterwijk HK 19.30 ds. L. 
Aangeenbrug
Daarlerveen 19.00 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 19.00 ds. H. Schipper 
Oudleusen 10.00 ds. H. Schipper
De Krim PK 19.30 ds. G. Rohaan
Den Ham GK 9.30 ds. G. de Goe-
ijen 19.30 ds. R. van Hornsveld
Enschede BK 19.30 n.b.
Enter 
Genemuiden GK 9.30 kinderdienst 
19.30 ds. I. Postma GrK 9.30 ds. J. 
Olie HC 9.30 ds. C. v/d Berg
Gramsbergen BHK 19.30 ds. H. 
Boersma
Hardenberg HöK 19.30 ds. W. v/d 
Wel Witte Kerk 19.30 ds. H. Dor-
gelo
Heino WH 19.00 Lieke van Houte
Holten Kandelaar 19.00 ds. S. 
Roozenboom
Kampen OH 19.00 n.b.
Kuinre 19.30 dhr. J. Smit
Kamperveen 19.30 da. Keijzer
Lutten LK 19.00 dhr. M. Vos
Mariënberg SK 19.30 ds. van Rik-
xoort
Nieuwleusen GrK 19.30 ds. G. 
Trouwborst OK 19.30 ds. M. Deve-
ling
Oldemarkt GK 19.30 ds. E. Jans
Ommen HK 10.00 ds. K. Hazeleger 
19.30 ds. K. Jelsma
Rijssen GK 9.00 ds. Oosterwijk 
19.30 ds. S. Ris
Sibculo FK 19.30 da. R. van Doorn
Sint Jansklooster JK 19.30 dhr. R. 
Pasterkamp
Staphorst 9.00 ds. E. Terpstra
Vollenhove GrK 11.00 ds. D. Wol-
ters MK 19.30 ds. M. Rohaan
Vriezenveen OK 19.30 drs. J. Wil-
lems
Vroomshoop Irene 19.30 ds. F. 
Schipper
Wanneperveen 19.30 ds. W. Menk-
veld
Westerhaar 19.30 ds. W. den Bra-
ber
Wierden DK 9.30 J. Bredenhof 
19.30 ds. H. Donken GK 19.30 ds. 
P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. H. 
Donken 19.30 ds. H. v/d Pol
Wijhe NK 19.30 n.b.
Wilsum 19.30 da. H. de Kok
Windesheim 19.00 ds. J. van Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
19.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 19.30 ds. H. ter 
Beek
Zwolle AK 19.00 vespers JK 15.00 
en 19.30 ds. H. de Leede OK SiK 
19.30 ds. H. Evers StK 19.30 ds. E. 
van ‘t Slot

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

Drenthe

Flevoland

Overijssel

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

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

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

Eindredactie J. v.d. Venis

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

Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje Dijk, 
Jan Groene wegen, Gerrit Kraa, Leo Polhuys, Daan 
van der Waals, Willemke Wieringa

Gemeenteberichten en Kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór 
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo 
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd 
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder 
kosten. Protestantse kerken in het verspreidings-
gebied van onze krant kunnen hiervan gebruik 
maken.

Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad 
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speci-
ale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies, 
concerten, ver gaderingen en andere activiteiten 
die wij interessant achten voor onze lezers. 
Daarbij houdt de redactie zich het recht voor 
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar 
nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Overname Bij gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de 
bron te vermelden en een exemplaar van het num-
mer waarin dit artikel is over genomen, aan de 
redactie te zenden.

Advertenties Voor informatie over tarieven en 
plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475 
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal 
kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleve-
ren bij Gezamenlijk  Zondagsblad, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl 

Advertentie-adviseur voor Drenthe: 
J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR 
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl

Familieberichten Berichten vóór maandag 
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de 
eerstvolgende krant. Sturen naar 
henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres 
(zie hierboven)

Abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswijziging of vragen over de 
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische 
incasso € 64,00; per jaar met een factuur € 70,00; 
per half jaar met een automatische incasso 
€ 35,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een 
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk 
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een 
opzegtermijn van één maand geldt. Opzeggingen 
dienen schriftelijk of per email te geschieden. Een 
opgezegd abonnement loopt door tot afl oop van 
de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van okto-
ber t/m maart, in de tussenliggende periode min-
der frequent. Zie voor de verschijningsdata: 
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?
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Agenda

Zondag 10 maart 
Dialectdienst, thema: Wat kies je?, 
19.00 uur, Wijhe, Nicolaaskerk 

Woensdag 13 en 20 maart
Bezinningsavonden, 20.00 - 22.00 
uur, Zwolle, Dominicanenkloos-
ter, € 10,- (voor twee avonden), 
opgave: dominel@hetnet.nl  

Donderdag 14 maart 
Nieuws en Actualiteiten Café, 
19.30 uur, Emmen, de Opgang, 
Mantingerbrink 199  

Zaterdag 16 maart
VrouwZijn-dag, 10.00 uur, Vrie-
zenveen, CCK@, Kerkstraat 2, 
€ 12,50, opgave: VZD2019@
Outlook.com

Zondag 17 maart 2019
Verhaaldienst Lazarus, 9.30 uur, 
Dedemsvaart, De Antenne 

Backstage, 10.00 – 11.00 uur, 
Zwolle, Dominicanen Klooster, 
Assendorperstraat 29, leeftijd 11 
– 15 jaar

Familievoorstelling Walla Kristal-
la, 15.00 uur, Deventer, Lebuinus-
kerk, € 8 per persoon

Welkomdienst met gospelkoor 
Refl ection, 18.45 uur, Borger, 
Goede Herderkerk, Hoofdstraat 9 

Lofprijzing- en bemoedigings-
avond Evangelisch Werkverband, 
19.00 Hoogeveen, Goede Her-
derkerk, Middenweg 14 

Taizédienst in Dedemsvaart, 
19.00 uur, Dedemsvaart, De 
Antenne, Wilhelminastraat 3

Maandag 18 maart 
Sacred Dance, 19.30 uur, Bei-
len, Het Valkenhof, Witte Val-
kenstraat 2, info: ontmoeting@
pgbeilen.nl of www.pgbeilen.nl 

Woensdag 20 maart
Creatief café in Zuidlaren, 
10.00 uur, Zuidlaren, De Zijbeuk, 
Kerkbrink 46, info: email 
cdrint@pknanloozuidlaren.nl

Thema-avond Albert Schweitzer, 
20.00 uur, Vries, Ontmoetings-
huis, Oude Rijksweg 2, info: ds. 
Bert Altena, tel. 0592-405514.

Vrijdag 22 maart
Film The Butler, 20.00 uur, Assen, 
De Bron, Einthovenstraat 28, 
entree: €5, incl consumptie

Vrijdag 22 en zaterdag
23 maart
Kerkenbeurs, Jaarbeurs Utrecht, 
10.00 – 16.00 uur info/tickets: 
kerkenbeurs.nl

Zaterdag 23 maart 2019
Regionale ontmoetingsdag Evan-
gelisch Werkverband, 10.00-
16.30, Diever, Kruiskerk, Kruis-
laan 1a, € 15 (incl. lunch) 

 Donderdag 4 april
Leerhuis met ds. J. Belder over 
‘De laatste ernst’, 20.00 uur 
(inloop 19.45 uur), Wierden, 
Hebron (achter de Dorpskerk)

Informatie voor de agenda kunt u mailen naar: 

nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Ben ik een kranten-
mens? Zijn wij het? Wis en waar-
achtig! Mijn vrouw en ik begon-
nen beiden onze maatschappelijke 
loopbaan bij een krant. Ik bij 
het Dagblad van het Oosten in 
Almelo (inmiddels opgeslokt 
door Tubantia), zij bij de Twent-
sche Courant in Hengelo (idem). 
Vooral de eerste jaren dat ik 
streekredacteur was van ‘het 
Dagblad’, standplaats Harden-
berg, vond ik het heerlijk werk. 
Die vrijheid... Dagelijks mocht ik 
een editiepagina – of een gedeelte 
daarvan – naar eigen inzicht vul-
len. Op mijn brommertje maakte 
ik de Hardenberger contreien 
onveilig. Ik ging bij de politie langs, 
bezocht allerlei bijeenkomsten, 
versloeg fokveekeuringen en 
modeshows, toneel- en muziek-
uitvoeringen, legde mijn oor te 
luisteren in de plaatselijke horeca, 
interviewde gaande en komende 
dominees, schreef wekelijks een 
column... ‘s Avonds, vaak ook ‘s 
nachts, zat ik te tikken op mijn 
kamertje. Als ik klaar was, stopte 
ik de kopijvellen in een envelop, 
de zogenaamde 
treinbrief, plakte 
er een treinzegel 
op, en  bracht dat 
zaakje dan – soms 
in ‘t holst van de 
nacht – naar het 
Hardenbergse station. Die enve-
lop ging met de eerstvolgende 
trein richting Almelo, met over-
stap in Mariënberg. Loopjongens 
van de krant haalden binnenge-
komen enveloppen op van het 
Almelose station, en de kopij ging 
zo verder  zijn weg. Bureauredac-
teuren schrapten en bewerkten 

naar hartenlust en daarna was het 
de beurt aan zetters en opmakers 
– toen nog ‘aan steen’ en ‘in het 
lood’ – om er het hunne mee te 
doen.  

Heimwee
Ja mensen, dat waren nog eens 
tijden! Vergelijk dat eens met 
moderne methoden om kopij in 
de krant te krijgen. Regelmatig 
ging er trouwens iets mis. Bij-
voorbeeld als de machinist vergat 
mijn envelop in Mariënberg over 
te dragen aan zijn collega van het 
boemeltje naar Almelo, en pas 
in Zwolle zijn fout ontdekte. De 
treinbrief kwam dan een dag later 
bij de redactie binnenwandelen, 
maar het nieuws waarop ik had 
zitten zwoegen was inmiddels 
oud nieuws, en eindigde daarom 
gewoonlijk in de redactionele 
prullenmand, tot mijn niet geringe 
ergernis.

Ondanks dat denk ik met heim-
wee aan die tijd terug. Ik denk 
zelfs dat ik nooit zo gelukkig ben 
geweest in mijn werk als in mijn 
eerste baan, de magere beloning 
ten spijt. En ofschoon ik sindsdien 
andere wegen ben gegaan, heb ik 
altijd een zwak behouden speciaal 

voor de regio-
nale krant. Als ik 
ergens in een café 
belandde en op de 
leestafel kranten 
zag liggen, snuffel-
de ik er graag in, 

ongeacht de vraag of het nieuws 
uit Groningen, Utrecht of Brabant 
kwam. Reisde ik met de trein, dan 
had ik de eigenaardige gewoonte 
om, alvorens uit te stappen, de 
coupés door te lopen en kranten 
weg te grissen die andere reizi-
gers hadden achtergelaten. Zeker, 
het was journalistieke nieuwsgie-

righeid die mij dreef, maar ook het 
gevoel van een ‘krantenmens’. Ik 
was weer even terug in de zestiger 
jaren, de jaren dat ik bij nacht en 
ontij mijn prachtenveloppen onder 
de deur van het stationskantoor 
doorschoof en overdag gespannen 
afwachtte wat men er in Almelo 
van had gebakken.

Voorbij 
Das is t alles vorbei... Want het 
vreemde, lezer, is dit. Wij zijn 
bijna 49 jaar getrouwd en al die 
jaren viel er minstens één krant 
bij ons in de brievenbus. Wij zeg-
den weleens een krant op, maar 
altijd was er wel een opvolger. 
Maar nu zijn wij van ons geloof 
gevallen. Zonder het van elkaar 
te weten begonnen we een hekel 
te krijgen aan dat dagelijkse pak 
papier. Wat moesten we er toch 
mee? Niet alleen vanwege het 
papier. Al die diepgravende analy-
ses, de lange verhalen, een wereld 
aan columns, de vele onderwer-
pen waarin wij ons moesten ver-
diepen... 

U zult zeggen: je hoeft niet alles 
te lezen. Lees alleen de stukken 
die je interesseren. Er zijn men-
sen die hun krant voornamelijk 
vanwege de kookrubriek, de 
dagelijkse strip of de puzzels aan-
houden... Of om de overlijdensad-
vertenties. Maar zo zitten wij niet 
in elkaar. Calvinistisch als wij zijn, 
verdragen wij de aanblik van al die 
ongelezen kranten niet. Verwij-
tend kijken ze ons aan. Lees ons! 
Maar wij kunnen niet. We hebben 
de tijd niet, of de fut. Dan maar 
de deur uit.

Een aantal jaren geleden stuurde 
ik de hoofdredacteur van Trouw 
een brief. Ik complimenteerde 
hem met zijn krant, die slechts 
één bezwaar had: dat ik te wei-
nig aan andere dingen toekwam, 
zoals het lezen van een goed 
boek. De hoofdredacteur heeft 
naar mij niet willen luisteren. Hij 
ging maar door met zijn kwa-
liteitskrant. Nu, dan moet hij 
het zelf maar weten. Ik heb hem 
gewaarschuwd.

DOOR DAAN VAN 

DER WAALS, 

GRAMSBERGEN 

er zijn mensen die hun krant 
voornamelijk vanweGe de 

kookrubriek, de daGelijkse strip 
oF de puzzels aanhouden... oF om 

de overlijdensadvertenties.

Das ist alles vorbei...

Ben ik een krantenmens?
In de reclameblokken op televisie dook onlangs een spotje op van de 
gezamenlijke dagbladen. Hun vraag: bent u een krantenmens? Kranten 
hebben het moeilijk tegenwoordig. Tegen hun natuur in bedrijven zij 
daarom samen promotie om mensen over te halen zich te abonneren 
op ‘de krant van uw voorkeur’. Je moet er kennelijk wel een ‘kranten-
mens’ voor zijn.

DOOR DS. KO HEKMAN, ASSEN

Dordt in context. Gerefor-
meerde accenten in katho-
lieke theologie. Dr. G. van den 
Brink. Uitg. Groen, Heerenveen, 
Artios-reeks, 2018. Prijs € 13,50

Vierhonderd jaar geleden vond de 
Synode van Dordtrecht 1618-1619) 
plaats. Bekend geworden om de 

Dordtse Leer-
regels, opge-
steld tegen de 
Remonstranten. 
Een internatio-
naal gebeuren, 
omdat ook de 
gereformeerde 
wereld van 
buiten Neder-

land vertegenwoordigd was en de 
Canones ook voor hun rekening 
namen. VU-hoogleraar Van den 
Brink schetst op heldere wijze de 
voorgeschiedenis, de historische en 
theologische context van dit syno-
degebeuren. Ook in de katholieke 
kerk speelden dezelfde vragen rond 
genade en vrije wil. De verkiezings-
leer is geen exclusief-gereformeerd 
thema. De gereformeerde the-
ologie heeft het opgepikt uit de 
traditie van de kerk. De voorbe-
schikkingsleer komt alleen vanuit 
de inbedding in het geheel van de 
theologie tot haar recht. In zijn uit-
leg van Romeinen 9 komt Van den 
Brink uit bij een tevoren door God 
gewilde verwerping. Is er toch een 
dubbele wil van God, een tweede-
ling van verkorenen en verworpe-
nen? Meer aandacht zou gegeven 
mogen worden aan de vraag  hoe 
wij ontdekken dat God ons verko-
ren heeft en waarin onze zeker-
heid hiervan ligt. Ik denk aan Ef.1: 

4. Bij de bespreking heb ik gemist 
de studies over de verkiezingsleer 
van de gereformeerde theologen 
G.C. Berkouwer en A.D.R. Pol-
man. Eveneens de rapporten van 
de generale synode van Sneek 
1969-1970 inzake behandeling van 
bezwaren tegen de Dordtse Leer-
regels. Het zou verheldering en 
verdieping van de bespreking  kun-
nen geven en een meer bevrijdende 
zicht op de verkiezingsleer. 

Massaexecuties op Sulawesi. 
Hoe Nederland wegkwam 
met moord in Indonesië. 
Manon van den Brekel. Uitg. 
Walburg Pers, Zutphen 2017 Prijs 
€ 19,95

Drie Nederlandse militairen, 
Vermeulen, Stufkens en Rijborz, 
inmiddels al overleden, trokken 
begin 1947, in de periode van de 
politionele acties, vier weken lang 
met hun manschappen al moor-

dend over het 
Indonesische 
eiland Sulawesi 
(Celebes). Ze 
doodden zon-
der vorm van 
proces 1550 
burgers, ver-
nielden voed-
selvoorraden 
en brandden complete dorpen plat. 
Zeventig jaar later vertellen overle-
venden van de moordpartijen hun 
verhaal. Met ruim negentig mensen 
hield de auteur een interview. Een 
gruwelijk relaas van Nederlands 
militair optreden. De zaak kwam 
later in de Tweede Kamer aan de 
orde, maar de politiek besloot om 
niet tot vervolging over te gaan. 
De bevelhebbers gingen vrijuit. Dit 
boek getuigt hoe Nederland zich 
schuldig heeft gemaakt aan oorlogs-
misdaden, en dat om het gezag te 
herstellen in zijn kolonie. Gelukkig 
is nog steeds onderzoek gaande. 

boekbesprekingen
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Verantwoord net� ixen (deel 1)

De mooiste 
christelijke 
fi lms 

Op Netfl ix kun je verdwalen in het aanbod van fi lms. Zoek je een ver-
antwoorde, christelijke fi lm? Wij helpen een handje. Een selectie van 
de mooiste fi lms met een positief verhaal of een christelijke insteek. 

Coach Carter (biografi sch 
drama) 
In een buurt waar de kans dat 
jongeren in de gevangenis belan-
den tachtig keer hoger ligt dan 
dat ze een vervolgopleiding doen, 
is basketbalcoach Ken Carter een 
uitzondering. Hij eist volledige 
toewijding van zijn team, en hoge 
cijfers; als één teamlid niet hard 
genoeg leert, mag het hele team 
niet spelen. Zijn methodes zijn 
omstreden bij leerlingen, ouders 
én collega’s; maar hij bereikt heel 
wat. MTV verfi lmde het leven 
van deze (christe-
lijke) coach. Dat 
betekent dat het 
straatleven (inclu-
sief geld, seks en 
taal) niet subtiel 
wordt neergezet; 
maar de hoge 
moraal, de liefde en de kracht van 
coach Carter stijgen daar boven-
uit. Mooi kijkvoer om over door 
te praten!

When calls the Heart (serie) 
In het begin van de twintigste 
eeuw verlaat de welgestelde Eli-
zabeth Tatcher de stad om lera-
res te worden in een Canadees 
mijnstadje: Hope Valley. Wie deze 
western dramaserie kijkt, zal 
onvermijdelijk terugdenken aan 
Het Kleine Huis op de Prairie of 
Dr. Quinn, Medicine Woman. Het 
bijzondere is dat When Calls the 
Heart een uitgesproken christe-
lijke boodschap uitdraagt. Nage-
noeg alle bewoners van Hope Val-
ley zitten op zondag in de kerk, 
Bijbelteksten worden regelmatig 
aangehaald en personages maken 
biddend keuzes. En wie het ook 
maar probeert de hoogste wet 
– heb je naast lief als jezelf – te 

tarten, wordt desnoods gearres-
teerd. Dat de gebrokenheid soms 
wel heel snel geneest en het dorp 
haast nooit tot de volgende afl eve-
ring hoeft te volharden in gebed, 
nemen kijkers op de koop toe.
• Voor de fans: sinds 1 februari 
staat ook het vijfde seizoen op 
Netfl ix én er is een zesde seizoen 
in de maak!
• Kijkwijzer: vanaf 6 jaar wegens 
geweld

Chesapeake shores (serie) 
Terwijl het in serieland steeds 

gewoner wordt 
om expliciete seks 
en heftig geweld 
te tonen, is er één 
kabelnetwerk dat 
lijnrecht tegen die 
trend ingaat: Hall-
mark. Dit Ame-

rikaanse televisiekanaal brengt 
(veelal romantische) fi lms uit waar 
je met een gerust hart met het 
hele gezin naar kan kijken, zoals 
deze serie over een vrouw die 
terugkeert naar het dorp uit haar 
jeugd. Een serie als een Hallmark-
kaart: wellicht een beetje zoet, 
enigszins voorspelbaar maar toch 
hartverwarmend.

The Green Mile (fi lm) 
The Green Mile (thriller-drama) 
Een karakter met de initialen JC 
die mensen heelt, de pijn van 
anderen voelt en onschuldig 
sterft; het is niet moeilijk om in 
The Green Mile een analogie van 
het Evangelie te zien. In de fi lm 
zit de enorme reus John Cof-
fey gevangen, wachtend op zijn 
executie voor een gruwelijke 
misdaad. Als blijkt dat hij ande-
ren kan genezen en een zuiver 
karakter heeft, gaat de hoofdbe-

waker twijfelen of zijn veroorde-
ling terecht is. Dat wil niet zeggen 
dat deze fi lm licht verteerbaar 
is; er zitten gruwelijke scenes in 
(inclusief buitengewoon heftige 
beelden van een executie), het 
taalgebruik is ronduit grof en 
het kwaad wordt onverbloemd 
getoond. Dit is denkvoer voor 
gevorderde fi lmkijkers; maar 
voor hen is het zeer de moeite 
waard.

Nothing to Lose 
(Nada a Perder)  
Wat doe je als buitengewoon 
rijke leider van een megakerk 
wanneer je 
verdacht wordt 
van omstre-
den prediking 
en schimmige 
fi nanciële prak-
tijken? Dan 
verfi lm je gewoon je eigen leven. 
Dat deed Edir Macedo in ieder 
geval; hij betaalde voor deze 
verfi lming van zijn autobiografi e. 

Voor de (zeer) welwillende kijker 
is het resultaat het verhaal van 
een vasthoudende volgeling van 
Jezus die staat voor zijn geloof; 
voor de wat kritischere kijker 
een platte, melodramatische en 
eenzijdige heiligenprent.
• Kijkwijzer: 6 jaar wegens angst

Jessica Darling’s It List 
Als je naar de middelbare school 
gaat, wil je erbij horen. Maar in 
deze comedy lukt dat Jessica Dar-
ling niet echt; vooral omdat ze het 
niet zo belangrijk lijkt te vinden. 
Deze comedy is geschikt om met 
jonge tieners te kijken; hoewel 

niet expliciet 
christelijk, stelt 
het de waarde 
van populariteit 
lichtvoetig aan de 
kaak. Voor wat 
oudere kijkers 

valt het voorspelbare script en het 
houterige acteerwerk wellicht op.
• Kijkwijzer: alle leeftijden
Bron: Pieter-Jan Rodenburg in Visie (EO)

jessica darlinG’s it list is 
Geschikt om met jonGe tieners 

te kijken: niet eXpliciet christelijk, 
wel stelt het de waarde van 

populariteit aan de kaak.

the Green mile is doorspekt 
van christelijke thema’s als de 

kracht en het karakter van 
het kwaad, Gedachten over het 

hiernamaals en prachtiG Getoonde 
zelFopoFFerende lieFde.

40-dagenkalender  over geld en bezit
Gabriël Financiële Bescher-
ming en Stichting Encour 
geven voor de tweede keer 
een 40-dagenkalender uit 
rond de thema’s geld en 
bezit. Elke dag krijgt men 
een mail over een bepaald 
onderwerp.

“We waren overweldigd door 
de vele positieve reacties die 
we vorig jaar kregen van onze 
klanten”, zegt Gabriël-directeur 
Natasja Naron. “Daarom geven 
we ook dit jaar de 40-dagenka-
lender uit.” Encour-directeur 
Bert den Hertog: “We wil-

len elkaar stimuleren om in de 
40-dagentijd stil te staan bij onze 
relatie tussen geld en geloof. 
Gek genoeg is dit een onderge-
schoven kindje terwijl we dage-
lijks met ons geld bezig zijn. Wat 
zegt de Bijbel over geld? Met 
behulp van de kalender komen 
we daar achter. 

De 40-dagentijd loopt dit jaar 
van woensdag 6 maart tot met 
zaterdag 20 april (stille zater-
dag). De 40-dagenkalender 
heeft voor elke dag een Bijbel-
tekst, een verhaal ‘uit het leven’ 
en een uitdaging. De teksten 

zijn geschreven door een team 
van ervaren schrijvers, theo-
loog Prof. dr. Paul van der Laan, 
ondernemer Ben Lankhaar en 
emiritus CGK predikant Gé 
Drayer. Thema’s zijn: meer door 
minder, rijkdom, armoede, sab-
bats- en jubeljaar, geld en geluk, 
tienden en stille week.

De medewerkers van Gabriël 
verlenen hun fi nanciële advies-
werk vanuit een christelijke 
identiteit. Gabriël wil haar klan-
ten graag uitdagen om te leven 
vanuit ‘genoeg’ en geeft jaarlijks 
alle winst van het bedrijf weg 

aan een groot aantal christelijke 
goede doelen. Stichting Encour 
wil mensen helpen om Bijbelse 
principes van omgaan met geld 
te ontdekken, toe te passen 
en door te geven aan anderen. 
Samen hopen zij met dit project 
veel mensen te inspireren. De 
emails zijn gratis er ontvangen 
via www.gabrielfb.nl/aanmelden-
40-dagen/

Zondag 10 maart
Concert met fl uitiste Marjolein de 
Wit, Jan Lenselink (piano); Mark 
Wester (percussie) en Sylvia Maes-
sen (contrabas), zalencentrum 
De Hoofdhof te Zwolle-Berkum, 
15.00 uur, € 10 (tot 16 jaar € 5)

Muziektheatervoorstelling ‘Goh!?’ 
over klassieke verhalen uit de 
Joodse Talmoedische traditie door 
Roeland Busschers, Dick van Veen 
en klezmergroep Mesjogge, 15.30 
uur, Nieuw-Buinen, Protestantse 
Kerk, Kerklaan 1, € 7,50

Vrijdag 15 maart
Concert CGZ Looft den Heere 
o.l.v. Cor Ploeg m.m.v. Kithara, 
19.30 uur, Belt-schutsloot, Pro-
testantse kerk, collecte voor 
onkosten

Zaterdag 16 maart
Take Five, 5 artiesten in Top con-
cert (orgel, piano, viool, panfl uit 
en klarinet), 20.00 uur, Lemeler-
veld, WHZ-hal, Grensweg 17, 
€ 16, www.huetink-royalmusic.nl

Zondag 17 maart
Paastour met The Psalm Project
20.00, Emmen, Vrije Baptisten 
Gemeente, Emmalaan 25, € 10, 
info en tickets: eventsforchrist.nl

Gospelgroep Living Lord Singers in 
jeugddienst, Herv. kerk, Veneweg 
188, Wanneperveen, 9.30 uur

Welkomdienst, 19.00 uur, Bor-
ger, Goede Herderkerk, thema: 
Kun je worden wie je wilt zijn?, 
voorganger: ds. J. Hermes uit 
Schoonebeek, m.m.v. gospelkoor 
Refl ection uit Tollebeek, orga-
nist: Herman Boerman uit Valthe, 
saxofoon: Klaas Jan Pullen uit 
Bergentheim

Paastour met The Psalm Project
GKV-kerk, Assen-Peelo, Scharm-
barg 37, 19.30 uur € 2,95 info en 
tickets: eventsforchrist.nl

 Gospelgroep Living Lord Singers 
in jeugddienst in de Herv. kerk te 
Wanneperveen; aanvang 9.30 uur

Met de Jiddische muziek mee, 
14.30 uur, Assen, Doopsgezinde 
kerk, Oranjestraat 13, info: Mari-
an Dikken, tel. 0592-343119

Donderdag 28 maart
Sela, 20.00 uur, Dedemsvaart, 
Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5, 
€ 21,50, t/m 13 jaar: € 14,50

Vrijdag 29 maart
Paastour met Gerald Troost
Enter, Hervormde Kerk, 
Dorpsstraat 55, 19.30, € 5, info 
en tickets: eventsforchrist.nl

Zaterdag 30 maart
Gospelnight met Dwight Dissels, 
Higher Level en Elvis E & friends, 
Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 
Zwolle 19.30, € 17 info en tickets: 
eventsforchrist.nl 

Zaterdag 30 maart
Filiae, zussengroep, toernee ‘Leef! 
Stinskerk, Westenholerweg 19, 
Zwolle, 19.30 uur, € 14,50, info/
tickets: eventsforchrist.nl

Muziekagenda

Informatie voor de muziek agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Zondag 10 mrt. 10.00u ds 
J.Vonk, De wielewaal Scheerwol-
de. Organist: Jaco Floor. Collecte: 
1e kerk in actie- voorjaarszending 
(Cuba), 2e eigen kerk, 3e herin-
richting archief.
Woensdag 13 mrt. Biddag voor 
gewas en arbeid, 19.30u ds J.Vonk 
De Wielewaal Scheerwolde. 
m.m.v. de Bazuin.
Collecte: 1e diaconie, 2e eigen 
kerk, 3e pastoraat.
Komende zondag zijn we bij-
een in de wielewaal. Dan hoopt 
voor te gaan dominee Jelle Vonk. 
Organist is dan Jaco Floor. Dan 
ook is er het gebruikelijke koffi e-
drinken! Elkaar ontmoeten. Wees 
allemaal hartelijk welkom! Kom 
gerust en doe maar mee? En ´s 
woensdags de 13e maart is het de 
2e woensdag van maart en is het 
`biddag voor gewas en arbeid .̀ 
Ook met dominee Jelle Vonk en 
de Bazuin zal de begeleiding ver-
zorgen. 
Pastoraat
Onze aandacht en gebeden gaan 
uit naar: Mw Roelien de Lange - 
de Lange, verblijft sinds kort op 
de afd. IJsselheem van het Isala 
ziekenhuis (Vlinder 2 afd. V2.6) 
te Zwolle (dr van Heesweg 2 
8025AB), om verder te revalide-
ren. Hoewel zij nog een lange weg 
te gaan heeft, zijn er hoopvolle 
tekenen van herstel. Gelukkig!
Mw Lena Lok (Veldhuisweg 5 
Blokzijl) wordt thuis verzorgd. 
Haar toestand is zeer zorgelijk. In 
onze gedachten en gebeden zijn 
we bij haar en haar broer Willem.
Dhr. Joost van Beek (Steenwij-
kerdiep –zuid 14 Scheerwolde) 
is weer thuis gekomen uit `t zie-
kenhuis. Ook hem en zij, die hem 
met zorg en liefde omringen, 
wensen wij alle goeds en Gods 
zegen toe!
Geboren: 
Op 12 februari jl. is geboren 
Sofi e Jo-ann van der Linde. Jan 
en Gonja, jullie van harte gefe-
liciteerd met jullie dochter en 
Femke, jij met je zusje! Zij wonen 
aan de hartkamp 4 Blokzijl.
Bedankje:
Na een lange weg van ziek zijn en 
vele ziekenhuis opnames lijkt het 
herstel zich nu voort te zetten. 
Het is voor ons onmogelijk om 
iedereen persoonlijk te bedanken. 
Wij willen jullie op deze manier 
hartelijk bedanken voor de vele 
bezoekjes en lieve woorden op 
wat voor manier ook.. Vriende-
lijke groet Peter en Dela Roskam 
en kinderen
Allen, die de komende week jarig 
zijn: van harte gefeliciteerd. We 
hopen dat u/jullie een fi jne dag 
hebben!
Facebook
Wordt vriend op facebook van de 
kerk Blokzijl- Scheerwolde en we 
delen met u en jou de bijzondere 
activiteiten, die er zijn in en om 
de kerk!
Agenda
Zondag 10 mrt. 10.00uur dienst 
in de Wielewaal

Dinsdag 12 mrt. catechese om 
19.30uur
Dinsdag 12 mrt. 6e ronde tafel 
gesprek RTG-gesprek in doopsge-
zinde kerk `t Lam Blokzijl
Woensdag 13 mrt. 19.30u Biddag 
met dienst in de wielewaal.
Donderdag 14 mrt. 20.00uur ker-
kenraad.
Bezoekdienst
Jarig op 9 maart: mw J van Veen-
Lok, 81 jaar, Veldhuisweg 2 en op 
12 maart dhr W.H.J.van der Veer, 
83 jaar, Boffersweidje 20. Bei-
den te Blokzijl. U, allen van harte 
gefeliciteerd en een hele fi jne dag 
gewenst.
Nogmaals vermeld:
Jarig op 27 februari dhr. J.Menger, 
84 jaar, Boffersweidje 26, op 1 
maart mw E Posthumus-Jansma, 
86 jaar, Boffersweidje 7, beiden te 
Blokzijl. 
En eveneens op 1 maart dhr 
A.Groen, 80 jaar, Wetering oost 
48, Wetering. Op 2 maart mw 
G.Kuipers-Huisman, 79 jaar, Bof-
fersweidje 15 Blokzijl.
Op 7 maart mw T Klein Tee-
selink- van der Zwaag, 86 jaar, 
Noorderkade 24 Blokzijl. Op 8 
maart mw J.Haarman- van der 
Linde, 78 jaar, Baarlo 3 Blokzijl. 
U allen van harte gefeliciteerd en 
een hele fi jne dag gewenst. Marie 
Dijkman, de bezoekdienst.
KinderKerk Blokzijl Scheer-
wolde
KinderKerk is er voor groep 1-3 
tijdens de dienst in de Waaier 
vanaf 10 uur. KinderKerk voor 
groep 4-8 is er tijdens de dienst 
in de consistorie van de Grote 
Kerk, de kinderen gaan na de 
eerste schriftlezing naar de Kin-
derKerk en komen na de collecte 
weer terug in de dienst. De Kin-
derKerk heeft een eigen collecte. 
Tijdens de diensten in Scheerwol-
de, speciale diensten of projecten 
worden de kinderen van groep 
1-3 ook in de kerk verwacht. Dit 
is tijdens Advent en de Veertig-
dagentijd periode en met speciale 
diensten zoals Kerst, Palmpasen, 
Pasen, Pinksteren, School-Kerk 
dienst, Dopen en de Startzondag.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag 10 maart gaat in onze 
kerk in de gezamenlijke dienst 
met de Doopsgezinde gemeente 
ds. G. van Hiele voor. De heer A. 
Nijmeijer zal ons begeleiden op 
het orgel en mevrouw M. Kruider 
is de dienstdoende ouderling. De 
uitgangscollecte is bestemd voor 
de aanschaf van een Belevenistafel 
in Zonnewiede . Na de dienst is 
er koffi e, thee en limonade in het 
Protestants Centrum. Tijdens de 
dienst zal er oppas aanwezig zijn 

voor de kleintjes. Kerkvervoer: 
Hans Spitzen, tel. 360322.
ZWO
Campagne 40dagentijd: Een 
nieuw begin. Gedurende zes 
weken nemen we u mee naar 
Cuba, Nederland, India, Rwanda 
en Pakistan. Voor veel mensen is 
opnieuw beginnen helemaal niet 
makkelijk. We willen als kerk 
gedurende deze tijd aan deze 
mensen nieuwe hoop en kansen 
geven. Zes weken lang aandacht 
voor de ander en voor elkaar en 
gezamenlijk in actie komen. Wij 
wensen u een gezegende tijd toe 
in de periode voor Pasen.
Voorjaarszending. 
Zondag 10 maart is de (diaconale) 
collecte tijdens de dienst bestemd 
voor Cuba met als thema: Kerk 
zijn in woord en daad. Jarenlang 
leidden Cubaanse kerken onder 
het communisme een sluimerend 
bestaan. Nu het communistische 
systeem in z’n voegen kraakt, 
zoekt de bevolking naar houvast: 
kerken groeien. In Cuba ver-
slechtert de economie echter en 
neemt de armoede toe. Daarmee 
groeit ook de diaconale taak van 
de kerk. Zo wil de kerk er zijn 
voor ouderen die het niet breed 
hebben, voor zieken en voor kin-
deren met een problematische 
thuissituatie. Kerken zijn echter 
nog niet goed voorbereid op deze 
groeiende taak. Er is dan ook een 
grote behoefte aan kennis over 
de Bijbel, theologie en diaconaat. 
Kerk in Actie ondersteunt ker-
ken, predikanten en vrijwilligers 
in Cuba daarom met theologisch 
onderwijs en helpt kerken dia-
conale activiteiten op te zetten. 
Zodat de kerken op Cuba in 
woord en daad kunnen getuigen. 
We bevelen deze 40dagentijdcol-
lecte van harte bij u aan.
Paasgroetenactie
Een herinnering: aankomende 
zondag 10 maart bent u in de 
gelegenheid om tijdens het koffi e-
drinken na de gezamenlijke dienst 
paaskaarten te kopen voor gevan-
genen in Nederlandse inrichtingen 
en voor het buitenland ter onder-
steuning van mensenrechtenac-
tivisten en organisaties. Verdere 
informatie is u bekend.
Op naar de lente
Het winterseizoen zit erop en 
volgens de meteorologische 
kalender hebben we op 1 maart 
de lente weer mogen verwelko-
men. Al een paar keer konden we 
zelfs voor deze datum al volop 
genieten van de voorjaarszon en 
de lentewarmte. Graag wil ik in 
het licht van dit thema de vol-
gende, mooie overdenking met u 
delen.

Lente – belofte van nieuw 
leven!
Daar steken ze hun kopjes boven de 
grond.
Van het ene op het andere moment 
zijn ze er, lijkt het.
Je kunt er vol bewondering naar kij-
ken... ze staan er echt!
De krokus, het sneeuwklokje.
Het wordt weer lente.
Een mager zonnetje komt door een 
nog magerder wolkendek.
Veel kracht heeft ze nog niet, maar 
ze is aan het aansterken.
Je voelt het.

’s Ochtends worden we nog steeds 
gewekt door het nare geluid van de 
wekker.
Maar het geluid wat we daarna 
horen is een stuk vriendelijker.

Bijna liefdevol.
Het is het vrolijke gekwetter van 
vogels in de tuin.
De bomen staan nog kaal, zonder 
bladeren, maar de vogels zijn er al in 
teruggekeerd.
Als je uit bed stapt is het nog koud, 
maar straks komt er een eind aan 
kou en duisternis!
Vroeg in de ochtend zijn het de 
vogels die jou dat vertellen.

En zelfs op een drukke zaterdag in 
de stad is de verandering merkbaar.
Mensen hebben een glimlach op hun 
gezicht... er hangt iets in de lucht.

Er hangt iets in de lucht... dat is 
typisch het lentegevoel.
Gaaf is dat.
Alles was koud. Alles dor. Alles donker.
Maar met de komst van het licht 
wordt alles vanzelf weer warm, 
kleurrijk.
Lente... God laat weten dat dood 
levend wordt.
Lente... we zijn onderweg naar de 
zomer.
Lente... belofte van nieuw leven.
Wat dat leven voor jou in petto 
heeft lees je onder andere in 
Openbaring. 
Lezen Openbaring 21: 1 - 7 
Met dank aan Gerrit Overweg.

Ik wens u allen een goede week 
toe. Met een hartelijke groet, 
Petra van Wieringen.

Bloemen gingen vorige week 
zondag uit de dienst ter bemoedi-
ging naar Mevr.K.Mulder-Bok.
A.s. zondag 10 maart is het de 
eerste zondag van de 40-dagen-
tijd. In de 40-dagentijd horen we 
Bijbelverhalen over Jezus´ weg 
naar Jeruzalem, waar Hij moet 
lijden en sterven en waar Hij zal 
opstaan uit de dood. We volgen 
in de 40-dagentijd het project van 
´Kind op Zondag´ met het thema: 
Een nieuw begin. We zingen in de 
diensten een lied, dat hoort bij 
het 40-dagenproject van ´Kind 
op Zondag´: ´Wij bidden om een 
nieuw begin .́ Elke zondag zal er 
een passende liturgische schikking 
zijn, die verzorgd wordt door 
Mevr.R.Donker (Blankenham) en 
Mevr.J.Siepel (Kuinre). De vroege 
dienst van 9.30 uur is in Kuinr; 
voorganger Ds.Wolse. De late 
dienst van 11.00 uur is in Blanken-
ham; voorganger Ds.R.v.d.Hucht.
Biddag 13 maart: op woens-
dag 13 maart is het biddag. Er is 
een gezamenlijke dienst om 19.30 
uur in Kuinre. Voorganger is 

Dhr.J.Smit uit Beltschutsloot.
Zondag 17 maart, de tweede 
zondag van de 40-dagentijd, is er 
een gezamenlijke dienst om 10.00 
uur in Blankenham. Voorganger is 
dan Dhr.K.de Lange uit Marknes-
se. Het oecumenisch koor Jubilee 
zal meewerken aan de dienst.
Bijbelkring
De eerstvolgende bijeenkomst 
van de Bijbelkring is op maandag 
11 maart. 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-dagenboekje
Alle abonnees van de Schake-
laar ontvangen deze dagen een 
40-dagenboekje in de brievenbus 
met meditatieve teksten. Het 
boekje is uitgegeven door de 
Protestantse Kerk Nederland. 
Dit boekje sluit aan bij het thema 
“een nieuw begin”. Wij hopen 
dat deze uitgave u inspiratie 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 zoe-
ken we de bron? In de komende 
40-dagentijd bent u van harte 
uitgenodigd om op dinsdagmid-
dag samen te wandelen in het 
Kuinderbos. We beginnen met 
10 minuten in stilte wandelen en 
overdenken een vraag of beeld. 
Daarna delen we wandelend onze 
ervaringen.

Veertig dagen woestijn
Over Jezus gaat het verhaal
dat Hij veertig dagen en nachten 
zonder eten of drinken in de woes-
tijn 
door de duivel werd getreiterd:
hij moest van stenen brood maken,
een serieuze machtsgreep doen,
als een stuntman van de tempel 
springen. 
Veertig dagen, veertig nachten
dat wil zeggen heel zijn leven
hebben mensen dit van Hem ver-
wacht.
Het was een woestijn voor Hem:
een leven lang tussen twee vuren 
wat mensen wensen, wat God wil.

Zondag 10 maart
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: 
ds. E. van Veen. Organist: Gerko 
Eggink. Ophaaldienst: dhr. E. 
Kooij. Eindcollecte: Voorjaarszen-
ding (40-dagentijd).
Op deze eerste zondag van de 
Veertigdagentijd op weg naar 
Pasen lezen we: Deuteronomium 
5:6-21 en Lucas 4:1-13. Wie roept 
je? Uit het evangelie lezen we het 
verhaal van de verzoeking in de 
woestijn. In dat verhaal wordt 

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

Steenwijkerwold

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

scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13, 
8341 PZ  Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl
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Jezus geroepen door de duivel, 
maar hij luistert alleen naar de 
stem van God. Op onze weg naar 
Pasen de vraag: wie roept ons? 
En hoe kunnen we die stem vol-
gen? 

Jezus zegt: ‘de mens leeft niet van 
brood alleen’
Eeuwige, we bidden U
Om woorden die honger blijven 
benoemen,
Om wijsheid die de honger kan stillen
Om brood dat we mogen delen.

Voedselbank
Op deze zondag houdt de diaco-
nie een inzameling voor de Voed-
selbank. Veel spullen zijn welkom, 
maar de voedselbank vraagt met 
name om: koffi epads, zwarte 
thee, suiker, brinta en tomaten-
saus (blik of pot). Ook overtollige 
luiers (niet juiste maat) zijn wel-
kom, evenals kleding en huishoud-
linnen. Zondagmorgen vóór de 
dienst zijn de diakenen aanwezig 
om uw spullen in ontvangst te 
nemen. Alvast hartelijk dank voor 
uw steun.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 3 maart zijn met een har-
telijke groet en een bemoediging 
gebracht bij mevr. G. Otten-Pijl-
man aan de Blaankamp.
Giften
Op de bankrekening van de Dia-
conie is € 20,- ontvangen voor de 
uitzendingen van Kerkdienstge-
mist. Hartelijk bedankt voor deze 
gift.
Wij gedenken
Op donderdag 21 februari is, op 
88 jarige leeftijd, Catharina de 
Vries–Baas overleden. De laatste 
paar jaar woonde zij in Nijen-
stede. De afscheidsdienst in onze 
kerk en haar begrafenis vonden 
plaats op dinsdag 26 februari. 
Katrien Baas kwam ter wereld op 
12 juli 1930 aan de Dwarsweg in 
Nijensleek. Haar vader was een 
kleine boer, zoals je er in die tijd 
heel veel van had. Zij groeide op 
in Nijensleek, doorliep de lagere 
school en ging na de lagere school 
aan het werk, o.a. bij een bakkerij. 
Op 17 november 1956 trouwde 
zij met Albert de Vries en gingen 
zij wonen aan de Woldweg, bij de 
ouders van Albert in, die ook een 
boerderij hadden. Katrien hielp 
op de boerderij vaak mee. Albert 
en Katrien kregen samen 4 kinde-

ren. In 1980 overleed haar man. 
Een paar jaar daarna verhuisde zij 
naar de Kerkwoerthe. Vanaf 1990 
kreeg zij kennis aan Klaas Wes-
terbeek en met elkaar hadden zij 
het goed, hoewel zij ieder hun 
eigen woning aan hielden. Beiden 
verhuisden wel allebei naar Vre-
denburg, waar zij dicht bij elkaar 
woonden. In 2006 overleed Klaas 
Westerbeek maar net als na de 
dood van haar man Albert wist zij 
zich goed te redden. Zij hield van 
gezelligheid en was druk met acti-
viteiten van het ouderenwerk. De 
laatste jaren werd haar gezond-
heid minder en kwam zij terecht 
in Nijenstede. Je zag dat zij lang-
zaam op raakte. In de afscheids-
dienst hebben we Katrien de 
Vries met mooie en warme herin-
neringen herdacht, verteld door 
haar dochter Janny en drie klein-
dochters. Als bijbeltekst lazen 
we psalm 121, over een God, die 
onze ingang en uitgang bewaart 
van nu tot in de eeuwigheid. 
Moge God zijn met allen die haar 
missen, in het bijzonder haar kin-
deren en kleinkinderen.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of door 
te geven wat betreft pastoraat, 
neem dan gerust contact op met 
één van de ouderlingen of met de 
predikant. Het leven van mensen 
is vaak een weg van op en neer. 
Zo ook in onze gemeente. Som-
mige mensen hebben veel zorg 
nodig. Er zijn ook mensen voor 
wie de toekomst onzeker is of die 
wachten op spannende behande-
lingen of nadere onderzoeken. En 
dan zijn er de mantelzorgers die 
soms zwaar belast worden, maar 
hun werk met veel liefde doen. 
Alle zieken en hun verzorgers 
sterkte toegewenst! In het ver-
pleeghuis 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 bijzonder 
toevertrouwd aan de predikant 
en ouderlingen. Dit wordt trou-
wens wel moeilijker nu we nog 
maar twee ouderlingen hebben. 
Daarnaast zijn er de bezoekers 
die contacten met gemeenteleden 

onderhouden. Indien u behoefte 
hebt aan pastoraal contact of een 
gesprek, kunt u altijd direct con-
tact opnemen met de predikant 
of ouderling.
Tenslotte,

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.
Wek dan die kracht in ons.

Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.
Marinus van den Berg

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

10 maart 2019 om 10:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan. De organist is dhr. 
Wuite en het lied voor de dienst 
is Lied 1005: 1,2,5. Collectes: 
Kerk in actie (voorjaarszending), 
instandhouding van de eredienst, 
onderhoudsfonds. De autodienst 
wordt verzorgd door Dhr. W. 
Groothuis, telefoon 0613066128. 
Er wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Jetty Jongman en 
Arianda Jongman. Er is een kin-
dernevendienst voor de kinderen 
van groep 1,2 en 3, dit wordt ver-
zorgd door Henrieke Mosterdijk 
en Marlot Kuiken. Er is een kin-
dernevendienst voor de kinderen 
van groep 4,5 en 6, dit wordt ver-
zorgd door Susanne Stam en Vera 
van Heerde.
10 maart 2019 om 14:30 uur 
in de Kapel, in deze dienst 
hoopt ds E S Klein Kranenburg 
uit Ede voor te gaan. De organist 
is dhr. R. Weijs en het lied voor 
de dienst is Lied 1005: 1,2,5. Col-
lectes: Kerk in actie (voorjaars-
zending), instandhouding van de 
eredienst, onderhoudsfonds. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Dhr. W. Groothuis, telefoon 
0613066128. 
13 maart 2019 om 11:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze 
gezinsdienst, hoopt ds. D. Wol-
ters voor te gaan. De organist is 
dhr. Kroeze. Collectes: diaconie, 
instandhouding van de eredienst.
13 maart 2019 om 19:30 
uur in de Mariakerk, in deze 
gezamenlijke dienst hoopt ds M 
Rohaan uit Vollenhove voor te 
gaan.
13 maart 2019 om 19:30 uur 
in de Kapel, in deze dienst 
hoopt ds. J B Kamp uit Arnhem 
voor te gaan. De organist is dhr. J. 
Dunsbergen. Collectes: diaconie, 
instandhouding van de eredienst.
Agenda
9 maart om 09:00 uur, Stilte 
wandeling 40 dagen tijd, vanaf de 
Burght.
12 maart om 19:45 uur, Bijeen-
komst pastoraal medewerkers 
Nieuw Clarenberg, Kapel.
12 maart om 20:00 uur, Consi-
storie Ambt, Kapel.
15 maart om 20:00 uur, Preek 
van de leek: Marcel Scheringa/Ds. 
Wolters, Mariakerk.
16 maart om 09:00 uur, Stilte 
wandeling 40 dagen tijd, vanaf de 
Burght.

19 maart om 20:00 uur, Cursus: 
Nieuwe Testament, Tilvoorde.
20 maart om 19:15 uur, Vesper, 
Grote Kerk.
23 maart om 09:00 uur, Stilte 
wandeling 40 dagen tijd, vanaf de 
Burght.
27 maart om 19:15 uur, Vesper, 
Grote Kerk.
Bij de ochtenddienst van 10 
maart
Komende zondag zal Christelijke 
Gemengde Zangvereniging ‘Sur-
sum Corda’ uit Sint Jansklooster 
haar medewerking verlenen aan 
de dienst. Op deze manier willen 
we de veertigdagentijd inluiden. 
Een tijd van inkeer en bezinning. 
We volgen Jezus op zijn weg van 
lijden en sterven en leven toe 
naar Pasen. Tijdens de dienst 
lezen we Marcus 11: 12-25. Jezus 
stoort zich daar aan de vruch-
teloosheid van een vijgenboom 
en van de tempel. Hij haalt de 
bezem door onze vruchteloos-
heid om ons te openen voor een 
nieuwe begin: zijn Koninkrijk!
Biddag met de scholen
Woensdag 13 maart hebben we 
om 11 uur de biddagdienst met 
de scholen. Thema voor dit jaar 
is: ‘Wat vraag jij? ’ Is het gebed 
een soort verlanglijstje wat je 
bij God indient? Maar Hij is toch 
zeker Sinterklaas niet? Waar 
vraag je dan om als je bidt?
Kerkelijk werker
Met vreugde kunnen we u 
berichten dat we een kerkelijk 
werker hebben gevonden, die 
voor 12 uur per week zal werken 
binnen onze gemeente. Het is 
Heidi Kramer, hieronder stelt ze 
zichzelf voor. Ze zal op 24 maart 
in de ochtenddienst worden 
bevestigd in haar bediening.
Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Heidi Kramer. Vanaf 
24 maart a.s. mag ik de uren die 
ds. Wolters bij de IZB gaat wer-
ken, gaan invullen. Dat zal dan 
vooral gaan om pastoraat en een 
klein stukje catechese. Om een 
beetje een idee te krijgen wie ik 
ben, zal ik iets over mijzelf vertel-
len. Sinds 1988 ben ik getrouwd 
met Sjoerd Kramer. Wij hebben 
in ons huwelijk drie kinderen 
gekregen: Francisca (1989), Cees 
(1991) en Arie (1997). Francisca 
is al een tijdje het huis uit en ook 
Cees heeft ondertussen een eigen 
stekje. We zijn bebe (= opa) en 
oma van Isabella en Lorenzo.
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Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

Koster Kapel: mw. G. van Dalen, 
tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl
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½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

wakker en waaks
maandbladreveil.nl

“Heb altijd vertrouwen, 
want we werken voor de beste 

Baas die er is”

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

Advertenties

Uw duurzame vakinstallateur

Vredenburg Installatietechniek
Dolderweg 29 | 8331 LL Steenwijk

Sanitair

Verwarming & Koeling

Renovatie

Huisautomatisering

Beveiliging

Zonnepanelen

0521 - 588224 
www.vredenburgsteenwijk.nl

"Omdat we 
de wereld niet 

van onze 
ouders hebben 

geërfd, 
maar geleend 

van onze 
kinderen"

Adv. Algemeen Vredenburg 103,2 x 88,7.indd   1 10-05-16   13:24
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Ik ben opgegroeid in Emmeloord 
en nadat we een kleine twee 
jaar in Kampen gewoond heb-
ben i.v.m. het werk van Sjoerd en 
mijn studie, zijn we weer terug 
gegaan naar de polder, waar we 
sinds 1989 weer met veel plezier 
wonen. Na mijn VWO-examen 
in 1984 ben ik theologie gaan 
studeren in Kampen. Helaas 
heb ik deze studie niet af kun-
nen maken, omdat wij al vrij snel 
na ons trouwen twee kinderen 
mochten krijgen. Dan blijkt dat 
een studie echt niet samen gaat 
met een gezin met jonge kinde-
ren. Toch ben ik altijd betrokken 
geweest bij het kerkenwerk en 
mijn verlangen om de studie nog 
weer eens op te pakken is eigen-
lijk nooit weggeweest. Ik ben 
dan ook heel dankbaar dat ik de 
kans kreeg om in 2005 opnieuw 
een theologische studie te gaan 
volgen – nu aan de Christelijke 
Hogeschool in Ede. In 2011 ben 
ik afgestudeerd en ik merk echt 
dat God dit op mijn weg heeft 
gebracht en dat Hij mij (en ons 
gezin) daarin ook voortdurend 
leidt. Dank aan Hem! Van 2009 
tot 2017 ben ik als kerkelijk wer-
ker verbonden geweest aan de 
gemeente van Kampereiland. 
Sinds 2015 ben ik werkzaam in 
Oldemarkt – Paasloo, waar ik 
naast veel bezoekwerk ook cate-
chisatie geef, en af en toe een 
gesprekskring leidt. Daarnaast 
mag ik ook met regelmaat voor-
gaan in kerkdiensten in de omge-
ving, en soms wat verder weg; 
dit zijn dan vooral diensten voor 
doven en slechthorenden. In deze 
diensten gebruik ik dan onder-
steunde gebaren. Op een – voor 
mij toch wel – hele bijzondere 
manier is Vollenhove op mijn pad 
gekomen. Eigenlijk vanaf het aller-
eerste moment ‘voelde het goed’.
Ik heb er dan ook erg veel zin in 
om aan de slag te gaan. Dat zal 
van beide kanten wennen zijn, 
maar ik ben ervan overtuigd dat 
we met Gods leiding zeker met 
elkaar op pad mogen gaan. Wan-
neer we op Hem vertrouwen, 
dan zal Hij ons niet beschaamd 
doen staan. Natuurlijk kunt u 
altijd telefonisch of per mail con-
tact met mij opnemen. Dat we 
met elkaar een gezegende peri-
ode tegemoet mogen gaan.
Een hartelijke groet,
Heidi Kramer – de Jong
Wooldhof 7
8302 KC Emmeloord
Tel. 0527 – 613 766 of 
06-30016897
hkramer@hervormvollenhove.nl
40-dagen tijd wandeling
Raad van Kerken Vollenhove/
St. Jansklooster organiseert op 5 
zaterdagen in de periode tussen 
Aswoensdag en Pasen een wan-
deling in de omgeving van Vollen-
hove en St. Jansklooster.
In deze periode van oudsher een 
tijd van vasten en bewust leven, 
denken we aan Jezus die opliep 
met zijn vrienden naar Jeruzalem. 
Hij ging door bergen en door 
dalen stap voor stap. We geloven 
dat Hij nog steeds oploopt met 
mensen door het leven als reis-
genoot, een wandelmaatje. We 
mogen stappen zetten ook naar 
de ander, naar elkaar luisteren, 
elkaar bemoedigen, stil zijn in het 
moment en ons bewust worden 
van de weg die Jezus moest gaan. 
Het is een zinvol gebeuren zo met 

elkaar een aantal zaterdagen stap-
pen te zetten op weg naar Pasen. 
We wandelen ongeveer een uur, 
houden een korte meditatie en 
sluiten af met gezamenlijk een 
kopje koffi e/thee te drinken.
Spreekt dit je aan? Sluit je dan 
aan bij het wandelgroepje, ook als 
het maar 1 keer zou zijn je bent 
van harte welkom, opgeven is 
niet nodig. Start 09.00 uur vanaf 
de Burght. Zaterdag 9 maart, 16 
maart, 23 maart, 30 maart en 6 
april.
Zendingscommissie
De zendingscommissie organi-
seert weer een collectanten-
avond! De jongens en meisjes 
worden hiervoor nog persoonlijk 
uitgenodigd, maar we melden 
alvast dat de gezellige avond op 
vrijdagavond 22 maart plaatsvindt 
in Hervormd Centrum Tilvoorde. 
Het begint om 19.00 uur en is om 
21.00 uur afgelopen.

Pastoraat
Er zijn verschillende gemeentele-
den die ernstige zorgen rond hun 
gezondheid kennen. In gedachten, 
gebeden en blijken van meeleven 
staan we om hen heen.
Geboren
Op 22 februari is Sarah Sofi a 
geboren. Sarah is de dochter van 
Jan en Jannetje Bruintjes en het 
zusje van Arjen en Marit. Het 
gezin woont aan de J. van Raes-
feldstraat 10. Op het kaartje staat 
het volgende gedicht:
Als we haar zo zien liggen,
zo lief en klein
doen we ons beseffen,
dit kan alleen Gods wonder zijn.
Ook via deze weg willen we jul-
lie van harte feliciteren met dit 
Godswonder!
Kerkelijk werker
Erg dankbaar ben ik dat Heidi 
Kramer als kerkelijk werker aan 
onze gemeente verbonden zal 
worden. Ik heb haar leren kennen 
als collega binnen onze werkge-
meenschap, waar ze verbonden 
aan Oldenmarkt pastoraat en 
catechese doet. Ze is warm, open 
en doet haar werk met liefde tot 
God en tot de mensen die op 
haar pad komen. Ik heb er dan 
ook alle vertrouwen in dat zij ook 
in Vollenhove tot zegen mag wer-
ken. Binnenkort zal ik met haar 
en Hendri bespreken wat haar 
takenpakket precies zal inhouden 
en hoe we het pastoraat onder-
ling verdelen. Hierover in een 
komend kerkblad meer. Ik zie uit 
naar de bevestigingsdienst op 24 
maart. Daarna zal ze volop aan de 
slag gaan!
Beroep ds. Rohaan
Collega Marijn Rohaan gaat bin-
nenkort afscheid nemen van de 
Mariakerk. Ze heeft een beroep 
aangenomen naar de protestantse 
gemeente van Berkum-Zwolle. 
Ook via deze weg wensen we 
haar van harte Gods zegen toe bij 
haar nieuwe roeping.
Ten slotte
Per 1 maart ben ik bij de IZB 
begonnen. Er zijn verschillende 
gemeenteleden die benieuwd 
zijn naar wat ik daar nu precies 
ga doen. Kort gezegd: ik mag 

gemeenten begeleiden bij een 
vernieuwingstraject rond mis-
sionair gemeentezijn. Oftewel, 
bij de bezinning hoe je getuigen 
bent van Christus in je concrete 
leefomgeving. Op 4 april zullen 
we een gemeenteavond houden 
en dan hoop ik hier meer over te 
vertellen. Dus: save the date!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Geboren Jord
Dankbaar, trots en gelukkig zijn 
Andrew en Diane Driesen met de 
geboorte van hun zoontje Jord. 
Op 15 februari 2019 is Jord gebo-
ren, hij is het broertje van Maud, 
Hugo en Bas. De familie Driesen 
woont Molenkamp 23 in Sint Jans-
klooster. We feliciteren hen van 
harte en wensen hen Gods zegen 
toe.
‘Dank de Heer, want hij is goed.
Zijn liefde blijft altijd bestaan!’

Overleden Hendrikje Post - 
Dikken
Overleden is op zondag 24 febru-
ari 2019 Hendrikje Post – Dik-
ken, Hennie (Marjolein 359 Vol-
lenhove) in de leeftijd van 86 
jaar. Broos was Hennie, toch is 
er de pijnlijke verrassing van een 
defi nitief afscheid door de dood. 
Een kleindochter verwoordde 
het in de dienst: ‘Er was geen tot 
ziens, geen tot de volgende keer, 
opeens was jouw leven voorbij en 
ik zag je nooit meer.’ 
Hennie Dikken is geboren op 
2 augustus 1932 in Vollenhove. 
Ze was de jongste in het gezin 
van Jan en Marrigje Dikken met 
zes kinderen. De familie Dikken 
woonde in een klein stadsboer-
derijtje aan de Landpoorststeeg. 
Nog heel jong was Hennie toen 
haar vader overleed. Tuberculose 
was een vreselijke ziekte. Mar-
rigje moest zien rond te komen in 
die crisistijd- ze had de zorg voor 
vijf kinderen, nauwelijks inko-
men. Heel hard is soms het leven. 
Marrigje bleek ook zelf besmet 
te zijn. Ook zij belandde in het 
sanatorium. De kinderen werden 
bij verschillende families onderge-
bracht.
Later toen Marrigje genezen 
was, kwam ze weer thuis. Het 
samenleven in één huis was toen 
niet vanzelfsprekend maar werd 
gevoeld als een geschenk. Als 
kind moest Hennie hard werken. 
Na de lagere school heeft ze met 
veel plezier gewerkt bij de familie 
van Heerde als hulp in de huis-
houding.
Toen ze verkering kreeg met 
Gerard Post ging ze werken in 
de bakkerij van de ouders van 
Gerard. Met de bakfi ets vol met 
brood ging ze langs de huizen. In 
1954 gaven Gerard en Hennie 
elkaar het ja-woord. Hun trouw-
tekst die centraal stond in de 
afscheidsdienst kwam uit de brief 
aan de Galaten: ‘Dient elkaar 
door de liefde…’ (Galaten 5:13)
Kinderen werden er geboren: 

Jennie in 1955, Jan in 1958 , Mar-
ryjan in 1963 en ten slotte in 1966 
Gert Nico.
Hennie vertelde graag over de 
ijssalon en de cafétaria waar 
de familie eigenaar van was. Ze 
genoot van de gezelligheid en 
heeft met heel veel liefde talloze 
aardappelen geschild voor de 
patat.
In 1977 overleed Gerard Post in 
de leeftijd van 48 jaar. Een enor-
me zware tijd brak aan voor Hen-
nie en de kinderen.
Als moeder was ze lief, zorgzaam, 
zachtaardig en zo was ze later 
ook als oma. De kleinkinderen 
herinneren zich hoe oma ze lek-
ker stevig en strak instopte als ze 
gingen slapen en oma paste op. 
Hennie genoot van gezelligheid, 
veel activiteiten ondernam ze vol-
leybal, sjoelen, bingo, zwemmen, 
plattelandsvrouwen en volksdan-
sen.
Op donderdag 28 februari hebben 
we afscheid van haar genomen in 
de Grote Kerk. ‘Er is een God die 
hoort’ was een lievelingslied van 
Hennie, we hebben het gezongen 
en nagedacht over de betekenis 
van de woorden. Veel familie en 
vrienden waren aanwezig. Zelfs 
vanuit Canada waren er familie-
leden overgekomen om afscheid 
te namen van Hennie. Een geliefd 
mensenkind. We wensen familie 
en vrienden de nabijheid toe van 
de God die hoort.

Ten slotte,
Ontvang allen een vriendelijke 
groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte,
ds. H.J.H. Pap

Diensten 10 maart 2019
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld.
In BS is de extra collecte voor de 
voorjaarszending.
Wanneperveen 09.30 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld.
in W’veen wordt de collecte voor 
de voorjaarszending huis aan huis 
gehouden.
Dienst 13 maart 2019 – Biddag 
voor gewas en arbeid
Dit is een gezamenlijke dienst 
voor de hele gemeente om 19.30 
uur in Wanneperveen.
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Diensten 17 maart 2019
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voor-
ganger: ds. I. Postma, Genemui-
den.
Wanneperveen 09.30 uur – Voor-
ganger: dhr. D. de Boer, Hattum 
– Jeugddienst.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst W’veen
10/03 – Fam. H. Slot, Veneweg, 

en mw. A. de Vries-Stoter.
17/03 – Jeugddienstcommissie.
Bloemen
De bloemen van zondag 3 maart 
gingen in BS met hartelijke feli-
citaties naar de heer J. Klaver, 
Meidoornlaan, en naar dhr. T. van 
der Sommen, Berkenlaan. Beide 
heren mochten vorige week hun 
verjaardag vieren. In W’veen gin-
gen de bloemen ter bemoediging 
naar mw. Ten Brink en mw. Hol-
terman, 
Verantwoording
In de maand februari is door de 
bloemencommissie en jeugd-
dienstcommissie 2x € 10 ont-
vangen voor de bloemendienst. 
De collecte voor de voedselbank 
bedroeg in BS € 205,90. De extra 
collecte voor kerk en onderhoud 
bedroeg in BS € 79,45.
Doel collecte diaconie van de 
maand maart voor de voed-
selbank Steenwijkerland.
Nog steeds is het zo, dat er veel 
voedsel – dat eigenlijk nog van 
goede kwaliteit is – wordt weg-
gegooid. Tegelijkertijd zijn er 
mensen die te weinig te beste-
den hebben voor hun dagelijkse 
maaltijden. Een aantal jaren 
geleden zijn de voedselbanken 
opgericht om hier iets mee te 
doen. Veel winkels en bedrijven 
uit de gemeente Steenwijkerland 
geven producten, die anders weg-
gegooid zouden worden, aan de 
plaatselijke voedselbank. Uiter-
aard wordt wel voldaan aan de 
eisen van voedselveiligheid! Ook 
instellingen, scholen, kerken 
en TV-Oost houden acties om 
producten in te zamelen. Al het 
werk voor de voedselbank wordt 
gedaan door vrijwilligers. Maar 
er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld 
voor: de huur van het gebouw, 
gas en licht, koelkasten en vrie-
zers, autokosten, kantoorartike-
len enzovoorts.
In de diaconie collectes van de 
maand maart wordt uw bijdrage 
gevraagd, om dit waardevolle 
werk voort te kunnen zetten. 
Roosevelt-Vakantieweek
De vakantieweek voor alleen-
staanden met een lichamelijke 
beperking wordt gehouden van 
31 augustus tot en met 7 septem-
ber 2019 (week 36). Het vakan-
tiehuis staat op het schitterende 
landgoed Hydepark. De gasten 
kunnen genieten van de groene 
omgeving en rust. De wandel-
paden zijn goed begaanbaar en 
toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers. De kamers zijn toegankelijk 
voor een rolstoel, en beschikken 
over een wastafel. De meeste 
kamers zijn voorzien van hoog-
laag bedden en op iedere vleugel 
zijn meerdere ruime badkamers 
met uitgebreide sanitaire voor-
zieningen. Het vakantiecentrum 
beschikt over alle benodigde aan-
gepaste faciliteiten voor mensen 
met een lichamelijke beperking. 
De vakantie week wordt mogelijk 
gemaakt door de ondersteuning 
van heel veel vrijwilligers. In het 
Nieuwe Hydepark staat gastvrij-
heid en persoonlijke aandacht 
voorop. Er is ook altijd een pre-
dikant of geestelijk verzorger 
aanwezig. Heeft u na het lezen 
van dit stukje zin om een weekje 
mee te gaan, of weet u mensen 
waarvan u denkt dat zijn in aan-
merking komen voor dat weekje, 
meldt u zich dan aan bij Grietje 
Wink 0522- 281509, Ineke Slot, 
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Ds. D. Wolters, Steiger 27, 
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail: 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

 Vollenhove  STAD

 Vollenhove  AMBT

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

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

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot
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Ik houd daar niet van. Jan-
ken. Maar vandaag over-
kwam het me. Misschien 
word je door je ziekte emo-
tioneler? 

Ik las de Bijbel; het 
boek Openbaring. 

Een moeilijk Bijbelboek: waarom 
al dat geweld? Wanneer zal het 
gebeuren? Duizend vragen. Maar 
vandaag las ik Openbaring 14: een 
hoofdstuk om op adem te komen. 
Daar wordt een 
nieuw lied gezon-
gen, een eeuwig 
evangelie verkon-
digd en worden 
we uitgedaagd om 
vol te houden. Als wij standvastig 
zijn, ons houden aan Gods gebo-
den en aan de trouw van Jezus, 

dan…. geldt ook voor ons de 
belofte van vers 13: 
‘Ik hoorde een stem uit de hemel 
zeggen: ‘Schrijf op’: ‘Gelukkig zijn 
zij die vanaf nu in verbondenheid 
met de Heer sterven.’ En de Geest 
beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van 
hun inspanningen, want hun daden 
vergezellen hen.’

Sterven is thuiskomen bij God
Ik had het nog maar net gelezen 
toen er gebeld werd. Een vrien-
din van vroeger stond op de 
stoep. We hebben in het ver-
leden mooie geloofsavonturen 
meegemaakt en spraken daar 

samen over. Ik 
zei: “Ik zat net 
in de Bijbel te 
lezen. In Open-
baring 14:13. 
Zal ik het eens 

voorlezen?” Halverwege schoot 
ik vol. De tranen liepen over 
mijn gezicht: wat een geweldige 

belofte, ook voor mij, ook voor 
jou! Jezus is onze Leidsman in 
het leven, maar Hij laat niet los 
bij het sterven! Sterven is: bij 
Jezus thuiskomen; uitrusten. Hij 

weet wat je gedaan hebt, Hij kent 
je. Hij houdt van je. 

God ziet het en geniet ervan
Ik moest denken aan een regel in 
een oud lied: ‘Al wat gedaan werd 
uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn 
waarde en blijft eeuwig bestaan.’ 

Wij worden niet gered door onze 
goede daden. Dat is pure genade, 
die Jezus ons geeft. Maar God 
geniet van ons, als we ons inzetten 
voor Hem, voor Zijn Koninkrijk, 
voor mensen om ons heen. Hij ziet 
het, geniet ervan. Als we thuis-
komen bij Hem is er vast een dik 
fotoalbum, dat we samen mogen 
bekijken: weet je nog wel… Onze 
daden worden door Hem niet ver-
geten. Hoe ziet jouw fotoalbum 
eruit? Misschien kun je er nog een 
paar mooie pagina’s bij maken?

tel: 0527-246459 of Hennie de 
Goede, tel: 038-3866763, zij hel-
pen u dan verder met de aanmel-
ding, wat de kosten zijn enz. Ook 
niet kerkelijke mensen, of van een 
andere kerk, zijn vanzelfsprekend 
van harte welkom. De aanmel-
dingsformulieren moeten voor 24 
mei binnen zijn.
Kerkenraadsverkiezingen 
W’veen
Mevrouw Stummel heeft haar 
verkiezing tot diaken niet aan-
vaard. Voor de vacature diaken 
wordt u daarom weer gevraagd 
namen in te dienen van doop- 
of belijdende leden die naar uw 
mening voor verkiezing in aan-
merking komen. Aanbevelingen 
kunt u inleveren tot en met dins-
dag 12 maart.
Vanuit de Pastorie
Deze week vonden wij een doos 
met appels bij onze woning. Van 
een onbekende gever, al hebben 
we wel een vermoeden. We spre-
ken wel over een appeltje voor 
de dorst. Dat wil zoveel zeggen 
als dat je iets bewaard voor een 
onverwacht moment dat je het 
nodig hebt. Als het om eten en 
drinken gaat zijn wij dat nauwe-
lijks meer gewend. De aanvoer 
van eten en drinken is in ons land 
zo stabiel dat vrijwel elke dag te 
koop is wat we nodig hebben. 
Zelf een voorraad aanleggen, wat 
vroeger veel mensen deden, is 
niet meer nodig. Toch is dat niet 
altijd verstandig. Prediker zegt: 
Denk aan je Schepper in je jonge 
jaren voordat de kwade dagen 
komen en je er niet meer aan toe 
komt. Met andere woorden, zorg 
ook in je geloof voor een appel-
tje voor de dorst. Hoe eerder je 
daarmee begint des te beter het 
is. Dan wordt je niet overvallen 
door een situatie of een gebeur-
tenis die je geloof onderuit dreigt 
te halen. Een voorraadje geloof 
aanleggen, kan dat? Ja dan kan. 
Denken aan je Schepper dat is je 
dagelijks leven in verbinding bren-
gen met God. Momenten vast-
leggen in je geheugen waarin je 
duidelijk merkte dat God er was. 

Dat Hij een gebed verhoorde, dat 
Hij een aanwijzing gaf, dat Hij iets 
van zijn macht liet zien. Het is niet 
voor niets dat Prediker zegt dat 
je dat in je jeugd moet doen. Zijn 
juist kinderen vaak niet ontvanke-
lijker voor een ervaring met God 
dan volwassenen die alles meteen 
gaan relativeren of beredeneren 
en dan zomaar gaan twijfelen of 
het echt was. Duik nog eens in 
uw herinnering. Wie weet hoe-
veel appeltjes voor de dorst daar 
nog liggen te wachten.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 10 maart 9.30 uur 
In deze dienst hoopt onze eigen 
predikant ds. Gerrit van den 
Dool voor te gaan. Ouderling van 
dienst is Henry Bos en het orgel 
wordt bespeeld door Klaas Pes-
man. De uitgangscollecte is voor 
het orgelfonds. De ontvangst 
is door Arjan Leemhuis en de 
bloemen worden bezorgd door 
Henk en Conny Hop. De ophaal-
dienst wordt verzorgd door 
Geert Dedden (0521-522489) en 
de opname van de dienst wordt 
rondgebracht door David Rag-
gers. De zorg voor de kinderen 
is in handen van Hildagard. Het 
lied voor de dienst is lied 974 
vers 1 en 3.
Woensdag 13 maart 19.30 
uur 
In deze dienst hoopt onze eigen 
predikant ds. Gerrit van den 

Dool voor te gaan. Ouder-
ling van dienst is Henry Bos en 
het orgel wordt bespeeld door 
Menno van der Vinne. De uit-
gangscollecte is voor het onder-
houdsfonds. De ontvangst is door 
Ad Baars. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Adrie Winters 
(0521-588515). Het lied voor de 
dienst is lied 974 vers 1 en 3.
Collecten
Diaconie: € 29,90 Kerkrentmees-
ters: € 30,55 en de uitgangscol-
lecte voor plaatselijk pastoraat 
bedroeg € 37,10. Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
Bloemen
De bloemen zijn als groet en 
bemoediging gegaan naar Marti-
nus Berger in De Blesse
Waar geloof het meest kost
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: In Laos is het boeddhisme 
de hoofdreligie. Christenen 
worden omringd door mensen 
met andere gewoontes dan zij. 
Christelijke kinderen worden 
vaak gepest en achtergesteld 
op school, alleen omdat zij een 
andere religie aanhangen. Bid 
voor de christenen in Laos.
Gemeenteavond
Na biddag, 13 maart aanstaande, 
houden we een gemeenteavond. 
Rond 20.30 uur beginnen we 
onder het genot van een kopje 
koffi e. U wordt bijgepraat over 
alles wat er speelt in de gemeen-
te en u heeft de gelegenheid om 
vragen te stellen. We hopen u 
allen te ontmoeten.
Kopij GZ
De kopij voor het volgende zon-
dagsblad kunt u inleveren tot 
uiterlijk zondag 10 maart 12.00 
uur bij de scriba. Het kan natuur-
lijk ook via kerk.willemsoord.nl
We leven toe naar het Paas-
feest. 
In de Veertigdagentijd daaraan 
voorafgaand zijn we meer ingeto-
gen. De kleur in de kerk is paars. 
Het is meer sober en we berei-
den ons voor op lijden, sterven 
en opstanding van Jezus Christus.

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig 
dagen;
de tien geboden en de veertig sla-
gen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
Willem Barnard

Namens de kerkenraad, 
Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant
Pastoralia. Op zondagmorgen 
treffen we Jansje Otten-Scheer 
niet meer aan in ons midden. Zij 
is verhuisd naar Noordwolde. 
Meer dan twintig jaar was zij, 
met haar man Piet die eind 2016 
overleed, lid van onze gemeente 
en redactielid van ons blad de 
‘Regenboog’. We wensen haar 
Gods zegen in haar nieuwe woon-
plaats.
Naar het zich laat aanzien gaat 
het met onze ouderling Marti-
nus Berger gaandeweg beter. We 
wensen hem een goed verder 
herstel. 
Bonhoeffer 
Op donderdag 21 maart gaan 
we kijken naar de fi lm ‘Agent of 
Grace’ over de laatste periode in 
het leven van Dietrich Bonhoef-
fer. “Onverschrokken keerde 
hij zich tegen de geest van het 
heidense nationaalsocialisme in 
Duitsland ten tijde van het regime 
van Hitler. Deze strijd heeft ertoe 
geleid dat hij samen met anderen 
op 9 april 1945 door ophanging 
werd omgebracht. Zijn leven en 
geschriften vertellen een verhaal, 
dat persoonlijk en indringend 
is. Bonhoeffer was steeds weer 
bezig om te ontdekken wat de 
betekenis was van Jezus Christus 
in een veranderende wereld. Hij 
zocht naar nieuwe wegen om het 
bijbelse getuigenis in een mondig 
geworden wereld verstaanbaar 
te maken. Hij wilde de mondige 
seculiere mens aanspreken met 
het Evangelie in een begrijpe-
lijke taal. Tevens keerde hij zich 
tegen de gedachte van een God 
Die alleen maar betekenis heeft 
in moeilijke situaties (grenssitu-
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Predikant: ds. Gerrit van den Dool 
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194 
8338 LD Willemsoord, 0521-514587 
kerk.willemsoord@hetnet.nl 
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke 
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70
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Op het leven! 
Verhaaldienst
Over wat er met Lazarus gebeur-
de; zijn vriendschap met Jezus, zijn 
vroege dood en zijn opwekking, 
kun je een preek houden. Maar 
je kunt Lazarus ook zelf aan het 
woord laten! Dat gebeurt in een 
Verhaaldienst in Dedemsvaart. Met 
als titel Op het leven! vertelt Laza-
rus, zeven jaar na zijn opwekking, 
bij monde van Hans Bouma zijn 
verhaal. Een even schokkend als 
bevrijdend verhaal waaraan Luko 
Hans muzikaal deelneemt (piano). 
Zeven jaar later. Iedere dag heft Laza-
rus met zijn zusters Maria en Martha 
bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op 
het leven. Het leven dat doorgaat. Het 
leven dat gevierd mag worden. Het 
verhaal van Lazarus wordt ingeleid 
door de poëtisch-muzikale col-
lage ‘Spreek dan van geluk’.

Zondag 17 maart, 9.30 uur, Dedemsvaart, De Antenne 

Sela in Dedemsvaart
Sela speelt in maart en april overal 
in het land in dorpskerken. Deze 
concerten staat in het teken van 
zingen, heerlijk luisteren én ken-
nismaken met nieuwe liederen 
van Sela. De missie van Sela is het 
‘schrijven van liederen voor de 
kerk’. Voordat een lied op hun cd 
terecht komt, wordt eerst gekeken 
of het lied ook echt geschikt is voor 
samenzang. Uiteraard is er ook 
ruimte in het programma voor de 
overbekende liederen van Sela.

Donderdag 28 maart, 20.00 uur, Dedemsvaart, 
Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5, € 21,50, t/m 13 jaar: 
€ 14,50

als we thuiskomen bij hem

is er vast een dik Fotoalbum, 
dat we samen moGen bekijken: 

weet je noG wel…

Hans Eschbach is 70 jaar en al 48 jaar 

getrouwd. Hij was predikant in Enschede, 

Nootdorp, Aalsmeer en Spijkenisse. Esch-

bach heeft aan de wieg gestaan van het 

Evangelisch Werkverband (PKN) en was 

er jarenlang directeur. Hij deed nog veel 

meer, maar moest zijn taken neerleggen 

toen bij hem een tumor in de alvleesklier 

werd ontdekt. Maar schrijven kan hij nog! 

En dat doet hij dan ook, onder andere in 

deze serie persoonlijke noties bij de Bijbel. 

nieuw

over de auteur

Over de synode van Dordrecht

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

DOOR DS. HANS 

ESBACH, AMERSFOORT

Zit ik opeens te janken
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Take Five met vijf 
artiesten in WHZ
Een wervelend programma ver-
zorgd door de vijf artiesten 
Marien Stouten - orgel, Peter Jan 
Teeuw - piano, Leon Koppelman - 
panfl uit, Annette Jumelet - viool, 
Peter Koetsveld - klarinet. Al 
vier keer eerder speelden zij in 
de Willem Hendrik Zart-hal en - 
het mag gezegd- ze speelden de 
zaal plat! Het nieuwe programma 
belooft dan ook veel goeds! 
Reserveren: tel. 0572-371838, 
mail: adhuetink@gmail.com. De 
toegangsprijs is inclusief koffi e, 
thee en koek en na afl oop een 
hapje en drankje.

Zaterdag 16 maart, 20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal, 
Grensweg 17, www.huetink-royalmusic.nl

 Bezoek Baan Twente
Zakennetwerkclub CBMC is er 
voor bedrijven in Nederland waar 
in het licht van Gods Koninkrijk 
wordt ondernomen. In dat kader 
is een bedrijfsbezoek gepland bij 
Baan Twente. Geïnteresseerden 
kunnen eens kijken hoe het er in 
andermans keuken aan toegaat 
en hoe deze mensen hun werk en 
geloof combineren. Baan Twente 
is een familiebedrijf. Gert-Jan Baan 
leidt de bezoekers rond en zal zijn 
verhaal vertellen. Volgens de orga-
nisatie is dát alleen al de moeite 
waard! Het programma eindigt ’s 
avonds met een borrel. Kaarten 
bestellen: www.eventbrite.nl 

Donderdag 21 maart, 15.30-18.00 uur, Rijssen, Baan 
Twente, Provincialeweg Zuna 2, gratis

Concerten
De Grote Kerk in Dordrecht 
was ten tijde van de synode een 
belangrijke ontmoetingsplaats. De 
toenmalige stadsorganist Hen-
drick Speuy heeft het orgel meer 
dan eens laten klinken. Tot en 
met 6 april worden de oude klan-
ken in een reeks van vijf concer-
ten opnieuw ten gehore gebracht. 
Ook wordt er dan steeds een 
lezing verzorgd. Zie verder: www.
synode400.nl.

Leerregels
Op 6 mei is het vierhonderd jaar 
geleden dat de Dordtse Leerre-
gels gepresenteerd werden. Ter 
gelegenheid daarvan worden in de 
Grote Kerk opnieuw gedeelten 
uit die regels voorgelezen. Tevens 
wordt er over de betekenis van 
die ‘belijdenis’ gedebatteerd, en 
wel door dr. Henk van den Belt, 
inmiddels van de Vrije Universi-
teit, en ds. Joost Röselaers van de 
Remonstrantse Broederschap. En: 
er worden een interkerkelijke vie-
ring en een wandeling langs syno-
de-gerelateerde plaatsen gehou-
den. Zie verder: www.pthu.nl.

Spotprenten
In het Dordts Patriciërshuis 
Museum wordt tot en met 15 
mei een collectie spotprenten 
getoond. De kerkelijke en poli-
tieke strijd aan het begin van de 
zeventiende eeuw is namelijk niet 
alleen in woorden, maar ook in 
beelden gevoerd, zowel door rek-
kelijke en precieze protestanten 
als door rooms-katholieken. Zie 
verder: www.dordtspatriciers-
huis.nl. 

Kunst
In het Dordrechts Museum is tot 
en met 26 mei de tentoonstelling 
‘Werk, bid & bewonder’ te zien. 
Die gaat over kunst en calvinisme. 
Dat lijken onverenigbare groot-
heden. Kunst wordt geassocieerd 
met rijkdom en luxe, calvinisme 
eerder met striktheid en spaar-
zaamheid. De tentoonstelling laat 
zien dat het om een schijnbare 
tegenstelling gaat. Het calvinisme 
drukte een stempel op de zeven-
tiende-eeuwse maatschappij, 
calvinisten bekleedden vaak hoge 
posities. Ze bestuurden het land 
of ze verdienden veel geld met 
overzeese handel. Hun status eta-
leerden ze op allerlei manieren, 
onder meer op het terrein van 
de kunst. Bij de tentoonstelling 
hoort een schitterend boek van 
de hand van Marianne Eekhout, 
conservator stadsgeschiedenis bij 
het museum. Zie verder: www.
dordrechtsmuseum.nl.

Helmantel
Als ‘Ode aan de Synode’ maakte 
kunstschilder Henk Helmantel 
een ‘Synode-werk’ van en in de 
Grote Kerk van Dordrecht. Zijn 
werkzaamheden resulteerden in 
een compacte tentoonstelling in 
de genoemde kerk, te zien tot en 
met 26 mei. Zie verder: www.hel-
mantelindordrecht.nl.

Statenbijbels
In het Hof van Nederland is tot 
en met 2 juni de tentoonstelling 
‘Te kunst en te Keur. Vierhonderd 
jaar Statenbijbels’ te zien. Dat 
heeft alles te maken met het feit 
dat de synode tot de uitgave van 
de Statenvertaling besloot. Die 
kwam in 1637 uit. De Dordtse 
familie Keur was een van de eer-
ste drukkers.

Glazen huis
Een robot van een Duits kunste-
naarscollectief is ondertussen 
bezig de complete Statenvertaling 
uit te schrijven. De installatie is 
te zien in een glazen huis op het 
plein voor het Hof van Neder-
land. Zie verder: www.hethofvan-
nederland.nl.

Wandeling
Ten slotte: Fred van Lieburg stel-
de een stadswandeling samen. Die 
voert langs de belangrijkste plaat-
sen die aan de synode herinneren. 
De plaatsen worden beschreven 
in Dordt400 2018/2019.

N.a.v.

- Dordt400 2018/2019; Uitgeverij De Vuurbaak

- G. van den Brink, Dordt in context. Gereformeerde accen-

ten in katholieke theologie Uitgeverij Groen, Heerenveen, 

2018.

- Frits Broeyer, Het verleden van Utrecht als remonstrantse 

stad, 1610-1618. Maurits’ zwaard; Uitgeverij Matrijs, 

Utrecht, 2018 

- S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuwenberg e.a., De Tachtigjarige 

Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (1559-

1650); Walburg Pers, Zutphen, 2012

- A. van Harten-Tip, De Dordtse Kerkorde 1619. Ontwik-

keling, context en theologie; KokBoekencentrum, Utrecht, 

2018

- Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden 1568-

1648. De tachtigjarige Oorlog in woord en beeld, Uitgeverij 

Vantilt, Nijmegen, 2018

- Luc Panhuysen en René van Stipriaan, Ooggetuigen van 

de Tachtigjarige Oorlog. Van de eerste ruzie tot het laatste 

kanonschot; Uitgeverij Querido, Amsterdam, 2018

- Werk, bid & bewonder. Een nieuwe kijk op kunst en calvi-

nisme; Dordrechts Museum / Walburg Pers, Zutphen, 2018

In 2018 en 2019 wordt de nationale synode van 
Dordrecht van 1618-1619 op allerlei manieren 
her dacht. Ook verschenen er veel boeken. In deze 
tweede afl evering neem ik u mee naar Dordrecht.

Over de synode van Dordrecht

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Een van de 
weinige bewaard 

gebleven zeven-
tiende-eeuwse 
verbeeldingen 
van de Grote 
Kerk in Dor-

drecht. Abraham 
van Calraet, 
ongedateerd. 

Olieverf op 
paneel. Suer-

mondt-Ludwig-
Museum, Aken.

Dordt in 
context (2)

Synodepreses ds. Johannes Bogerman wordt 
door twee duiveltjes ingefl uisterd. De 

remonstranten ontbreken: zij mogen niet als 
volwaardige deelnemers meepraten. Simon 

Gaulartius, ‘Spotprent op de synode van 
Dordrecht, 1619’, Rijksmuseum Amsterdam. 

 Aanbieding Wal & 
Water dit jaar in 
Oldemarkt
Tijdens een drukbezochte infor-
matieavond over het zomerma-
gazine Wal & Water 2019 op 28 
februari in Zwartsluis heeft de 
Protestantse Gemeente in Olde-
markt aangegeven dit jaar graag 
de feestelijke aanbieding van het 
eerste exemplaar te organiseren. 
Deze zal plaatsvinden op donder-
dagavond 9 mei. Op die avond 
kunnen de contactpersonen van 
de plaatselijke kerken tevens de 
door hun kerk bestelde exempla-
ren meenemen. 

Wal & Water verschijnt namens 
de kerken in Noord-West Over-
ijssel en biedt naast toeristische 
informatie ook artikelen over 
geloof en zingeving. Wal & Water 
wordt door de plaatselijke kerken 
verspreid via campings, jachtha-
vens, Tourist-info’s, winkels met 
leestafels, horecagelegenheden 
enz. Meer info op 
www.welkomindekerk.nl of 
tel. 0546 - 577475

Donderdag 9 mei, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), 
Oldemarkt (locatie volgt), aanmelden: 
ygerne@welkomindekerk.nl 

aties). Een God Die slechts de 
gaten mag opvullen (Lückenbüs-
ser, stoplap), waar de moderne 
wetenschap en techniek het laten 
afweten.” (Digibron) Ter inleiding 
gaan we op donderdag 14 maart 
teksten van Bonhoeffer lezen. De 
avonden staan open voor ieder-
een, ook uit de regio. Wie van 
tevoren kennis wil nemen van de 
teksten kan ze per mail bij mij 
aanvragen. (predikantwillems-
oord@gmail.com). Beide avon-
den beginnen om 19.30 uur. 
Veertigdagentijd 
Op de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd leest de kerk 
vanouds over Jezus’ verzoeking 
in de woestijn. Dat zullen wij ook 
nu doen en wel uit het evange-
lie naar Lucas. Het verhaal volgt 
onmiddellijk op dat over Jezus’ 

doop. De Geest die Hij ontving, 
drijft Hem de woestijn in. Daar 
vindt de confrontatie plaats: wat 
is wel en wat is niet de weg van 
God in deze wereld? Hoe zal 
Jezus als Zoon van God die weg 
gaan? Dat dit verhaal voorop 
staat had te maken met het 
dooponderwijs, op weg naar de 
Paasnacht. Wat betekent het om, 
in het spoor van Gods Zoon, met 
Hem als kinderen van God je weg 
in de wereld te gaan? Belijdenis 
en doop betekenen niet dat je 
in een “stormvrij gebied” komt. 
Integendeel, juist wie voor de 
weg van God kiest, wordt “inte-
ressant” voor de duivel, hoe je 
die antimacht ook mag verstaan. 
In tegenstelling tot Mattheüs en 
Lucas vertelt Marcus niets over 
het hoe en wat. Het belangrijk-
ste is dat Jezus de verzoeking 
weerstaat en als overwinnaar te 

voorschijn treedt. En als enige 
vertelt Marcus dan: “En Hij was 
bij de wilde dieren en de enge-
len dienden Hem.” Midden in 
de woestijn ontstaat even een 
stukje paradijs. De wilde dieren 
zijn niet meer bedreigend en de 
engelen laten de hemel even op 
aarde komen. In een schijnbaar 
godverlaten wereld met zoveel 
verleidende machten, chaos, 
onverschilligheid en geweld, is 
er hier Eén die overwicht heeft 
over de boze. Omdat Hij de weg 
van God gaat en daarop trouw 
blijft: niet de weg van de macht 

maar van de dienst; niet van het 
eigenbelang maar van de liefde; 
niet van de zelfhandhaving maar 
van het Offer. Op die weg wor-
den alle dingen nieuw, komen ze 
in nieuw licht te staan. Het is het 
licht van Pasen dat gloort achter 
het Kruis. In dat licht mogen wij 
gaan, als wij in óns leven worden 
beproefd. Vertrouwend dat we in 
Christus ‘meer dan overwinnaars’ 
zijn (Romeinen 8:37)..

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

Vervolg van pagina 14

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

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

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

MaaRT 2019

Hij is hier niet. Want Hij is opgestaan uit de dood,  zoals Hij gezegd heeft. Kom maar kijken… Matteüs 28: 6
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