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Folkert 
Bergsma, 
verzetsheld

Vrijheid “Wij willen 
mensen 
op Jezus 
wijzen”

Mozes in 
Saksenland

Misschien is het u nooit opge-
vallen. Bij mij duurde het een 
� ink aantal jaren voordat ik 
het mij realiseerde. Het lees-
rooster voor de kerken geeft 
in alle weken vóór Pasen op 
zondag eigenlijk nooit uit de 
Passie te lezen. 

Wie zo oud is als 
ik herinnert zich vast nog dat de 
tijd vóór Pasen de ‘lijdenstijd’ 
genoemd werd, ook in het midden 
van ons kerkverband. En dat in 
die weken gedeeltes uit de Passie 
bepreekt werden. 

Zuinig
Over Getsemane, de verlooche-
ning door Petrus, Jezus voor Pila-
tus en andere gedeelten. Sommige 
predikanten konden op veel van 
die zes zondagen het lijden van de 
Heer breed uitmeten. Hun eigen 
keuze immers welk gedeelte te 
lezen en te bepreken. Er schijnt 
zelfs een oude traditie te zijn die 
in deze weken alle kruiswoorden 
op een rijtje ter prediking aanreikt. 
Die traditie lijkt mij erg veel van het 
goede, maar om van de weerom-
stuit alleen op Goede Vrijdag uit de 
Passie te lezen (zonder preek) zoals 
het leesrooster aanreikt, vind ik 
inmiddels veel te zuinig. 

Liturgische vernieuwing
De ene streek van het land zal 
later geweest zijn dan de andere, 
maar van lieverlee 
vond de zoge-
naamde liturgi-
sche vernieuwing 
breed ingang in 
ons kerkverband. 
Die vernieuwing 
sloot aan bij de 
oecumenische traditie, dat wil 
zeggen de traditie van vóór de 

Reformatie. Vandaar dat sommige 
vernieuwingen bij sommige men-
sen maar ‘Rooms’ aandeden, zoals 
bijvoorbeeld de Paaskaars. 
Bij die liturgische vernieuwing 
hoorde ook een bepaalde visie 
op het lezen uit de Bijbel in de 
zondagse erediensten. Dat lezen 
moest je niet overlaten aan 
de willekeur van de voorgan-
ger, maar goed geordend doen, 
aansluitend op de gang van het 

kerkelijk jaar. 
Een aantal des-
kundigen stelt 
een rooster op 
en reikt dat alle 
gemeentes en 
voorgangers aan. 
En volgens dat 

rooster zijn in de tijd vóór Pasen 
kernmomenten uit het optreden 

van Jezus aan de beurt om te 
lezen. Die tijd wordt dan ook niet 
meer ‘lijdenstijd’ genoemd, maar 
‘40-dagen-tijd’. Na de intocht in 
Jeruzalem als eerste evangeliele-
zing, staat de Passie van de Heer 
‘offi cieel’ als tweede evangeliele-
zing genoteerd voor de Palm- en 
Passiezondag. Maar die tweede 
evangelielezing blijft in de prak-
tijk steevast achterwege. Het 
gevolg is dat gemeentes die het 
leesrooster voor de kerken vol-
gen, in alle weken vóór Pasen op 
zondag nooit uit de Passie gelezen 
krijgen. En dat terwijl alle evan-
gelisten veel aandacht geven aan 
de overlevering, het lijden en het 
sterven van de Heer. 

Vraag
Bij mij duurde het dus een fl ink 

aantal jaren voordat ik mij rea-
liseerde dat ik, trouw aan het 
leesrooster, dus nooit meer 
mocht preken over Getsemane 
of de verloochening door Petrus 
of welk gedeelte uit de Passie 
ook. Bedenk daarbij dat voor 
veel mensen, jong en oud, de 
zondagse eredienst het enige 
moment is dat zij een Bijbelver-
haal horen. Dan wordt de vraag: 
h eeft de gemiddelde kerkganger 
van nu nog weet van het slapen 
van de leerlingen en het kraaien 
van de haan? 

Wellicht goed om eens mee te 
nemen wanneer u deze maand 
de erediensten in de afgelopen 
40-dagen-tijd evalueert in uw 
liturgische werkgroep of kerken-
raad. 

Lezen uit de Passie
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Nog geen abonnee?

Durven we nog 
(mee) te voelen?
DOOR ERICA VAN DER LAAN, SLEEN/

SCHOONOORD

Ik was Pauw aan het kijken; Pierre 
Valkering was te gast. De onrust 
rondom zijn boek en bekente-
nissen intrigeert mij. Sowieso 
heeft alle ophef over de seksuele 
geaardheid van mijn medemens 
mij beziggehouden, ook een tijd 
terug toen de Nashvilleverklaring 
een ‘hot item’ was. 

Waar ik mij steeds meer bewust 
van ben, is de gave van de kerk 
om iets wat heel aards, persoon-
lijk en intiem is tot iets abstracts 
te maken. Iets wat zeer emotio-
neel beladen is tot onderwerp te 
maken van hevige theologische, 
rationele discussies. 
Niet alleen valt mij dat op rondom 
de persoon van deze priester. 
Ook de beleving van geloof, het 
ervaren van een verbinding met 
God is in veel kerken geworden 
tot iets abstracts; iets wat je goed 
of fout kunt doen. Waar je ruzie 
over kunt maken. In het openbaar 
zelfs. Ontdaan van betovering en 
mysterie.

Wanneer je de mens achter de 
abstracte theologische kwestie 
niet meer ziet, ben je je doel 
voorbijgeschoten. Wij zijn te zeer 
geoefend geraakt in het vinden 
van de juiste theologische woor-
den, zonder stil te staan bij waar 
we het nou eigenlijk over hebben: 
een mens in zijn worsteling met 
diepe, persoonlijke gevoelens. 
Als je écht bereid bent om hier-
bij samen stil te staan, dan past 
woede en verontwaardiging toch 
helemaal niet? Bezorgdheid of ver-
driet misschien. Meeleven, respect 
voor kwetsbaarheid. Maar geen 
boosheid, of harde woorden. 
Durven we het aan om uit onze 
hoofden te stappen en weer af te 
dalen naar deze aarde – opnieuw 
(mee) te voelen?

Commentaar

Bezoekers kunnen heerlijk genie-
ten en vooral meezingen met 
een geweldige gelegenheidsband 
samengesteld uit musici uit ver-
schillende Hoogeveense Kerken. 
De avond zal geleid worden door 
Martin Brand. Al jaren organi-
seert hij met Gospel Music Hoo-
geveen het Praise United koor in 
de Vredehorst. 

Er wordt weer een Netwerk café 
23+ gehouden: een avond om 
elkaar te ontmoeten bij een glaas-
je en wat te eten. Ook is er ruim-
te is om te praten over de dingen 
die we in het dagelijks leven mee-
maken, ons raken of ons voor 
vragen zetten. Neem gerust leef-
tijdsgenoten mee. Iedereen is van 
harte welkom. 

In de zonnige maanden volgt het 
GZ het lente/zomerritme. Dat 
houdt in dat de krant minder vaak 
verschijnt. Het GZ dat nu voor u 
ligt, geldt voor vier weken. Graag 
zouden we elke week uitkomen, 
maar daarvoor zijn meer abonnees 
nodig. Help het GZ groeien en 
maak iemand anders lid! Zie www.
gezamenlijkzondagsblad.nl en klik 
op abonnementen.

Prof.dr. Donald Sinnema uit Hol-
land (Michigan) houdt een lezing 
over de emigratie van tientallen 
Nijverdallers naar de prairies van 
Canada in de jaren van 1903 tot 
1914. Hij publiceerde een lijvig 
boek over deze emigranten in 
Alberta (Canada). Zijn overgroot-
vader kwam uit de Jipkesbelt, gele-
gen tussen Hulsen en Nijverdal.

Sing-in ‘Opwekking 
Hoogeveen’ 

Eten en praten in 
Netwerk café 23+ 

Volgend GZ 
verschijnt 2 juni

Lezing emigratie 
uit Nijverdal

Vrijdag 17 mei, Enschede, Ontmoetingskerk, 
Varviksingel 139, 17.30 – 19.30 uur, kosten: max.
€ 3,- p.p. info/aanmelden: facebook.com/netwerkont-
moetingskerkenschede

De volgende krant verschijnt op 2 juni. 
Het daaropvolgende nummer op 30  juni.

Vrijdag 10 mei, Hellendoorn, Protestantse kerk, Dorps-
straat 39, 20.00 uur, gratis toegang (collecte voor onkos-
ten), info: dr. J.D.Th. Wassenaar, tel. 0548-655635, 
Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl

Zaterdag 11 mei, Hoogeveen, de Tamboer, Hoofdstraat 
17, 20.00 uur, gratis toegang (wel collecte), na afl oop 
koffi e/thee in Theatercafé of foyer

Heeft de gemiddelde kerkganger van nu nog weet van het slapen van de leerlingen en het kraaien van de haan? 

DE PASSIE VAN DE HEER 
STAAT ‘ OFFICIEEL’ ALS TWEEDE 

EVANGELIELEZING GENOTEERD VOOR 
DE PALM- EN PASSIEZONDAG. MAAR 
DIE BLIJFT IN DE PRAKTIJK STEEVAST 

ACHTERWEGE

DOOR 

DS. LILY BURGGRAAFF, 

ZWOLLE
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“Leaver dea as 
slaef”. Liever dood dan slaaf.  
Het staat op een grote zwerf-
kei bij het Roode Klif in Warns, 
Gaasterland. Een monument ter 
gedachtenis aan de Slag bij Warns 
in 1345 toen de Hollandse graaf 
Willem IV en zijn manschappen 
door de Friezen in de pan werden 
gehakt. Voor sommige Friezen 
is het een soort bedevaartsoord 
geworden. 

Bij het landhuis Knip op Curacao, 
een oude plantagewoning, staat 
ook een monument dat herin-
nert aan een strijd om vrijheid: 
een witte zuil met een opgeheven 
vuist en een gebroken ketting. 
Het landhuis is nu een museum 
en onlosmakelijk verbonden met 

de naam Tula. Hij was de leider 
van een slavenopstand in zomer 
van 1795. Liever dood dan slaaf? 
Nee, Tula en zijn medeslaven 
wilden een beter leven, een vrij 
leven. Het liep slecht af voor Tula, 
- een grote, welbespraakte man 
- en de zijnen. Zij trokken zich 
terug in de bergen, maar werden 
verraden, uitgerookt, gevangen 
genomen en gemarteld. Tula werd 
in Willemstad op gruwelijke wijze 
terechtgesteld als een bloedige 
waarschuwing. Het zijn inktzwar-
te bladzijden uit onze vaderlandse 
geschiedenis. 

In 1833 werd de slavernij afge-
schaft in het Verenigd Koninkrijk 
en pas in 1863 in onze kolo-
niën. Waarom heeft het zo lang 
geduurd? Het Evangelie, het 
Goede Nieuws van bevrijding, 
niet onbekend in de Lage Lan-
den, legt immers dynamiet onder 
de bestaande verhoudingen. De 
apostel Paulus schrijft: “Er zijn 
geen Joden of Grieken meer, sla-
ven of vrijen, mannen of vrouwen, 

u bent allen één in Christus Jezus 
(Gal. 3:28). Een tekst met een 
groot ‘soortelijk gewicht’. Slaver-
nij  in verschillende vormen, was 
in de oudheid de kurk waarop de 
economie dreef. Paulus wilde zijn 
vingers er niet aan branden: te 
riskant voor de nieuwe beweging 
van ‘de Weg’. In een persoonlijk 
briefje, een ansichtkaart eigenlijk, 
spreekt hij over een weggelopen 
slaaf Onesimus die in Rome is 
aangespoeld. De jongen is door 
Paulus tot geloof gekomen, maar 
hij kan en mag Onesimus daar 
niet houden. Hij stuurt hem weer 
terug naar zijn rechtmatige eige-
naar Filemon; “ontvang hem niet 
meer als een slaaf, maar als veel 
meer dan dat, als een geliefde 
broeder” (Filemon 16). 
Indrukwekkende woorden. 

Helaas hebben Tula en miljoenen 
anderen er niets aan gehad. Pas 
in 1814 werd de slavenhandel in 
Nederland afgeschaft en zoals 
gezegd, pas op 1 juli 1863, bij 
Koninklijk Besluit, de slavernij. 

We kennen toch de koopman 
en de dominee? Wie trekt er 
meestal aan het langste eind? 
Juist! “Erst kommt das Fressen, 
dann kommt die Moral” (Bertold 
Brecht). John Newton, kapitein 
op een slavenschip, werd na zijn 
bekering evangelisch predikant in 
Londen. Onze Lieve Heer heeft 
vreemde kostgangers. Hij scheef 
ondermeer Amazing Grace en 
werd een krachtig pleitbezorger 
voor de afschaffi ng van de slaver-
nij. Mede door zijn niet afl atende 
steun kon parlementariër William 
Wilberforce The Slavery Aboliti-
on Act door het Britse parlement 
loodsen. 
Hoeveel miljoenen Tula’s (m/v) 
zouden er nog zijn: seksslaven en 
-slavinnen, arbeiders die onder 
mensonwaardige omstandighe-
den werken aan stadions in Qatar 
voor het WK voetbal 2022, (een 
idioot idee van de FIFA), kinde-
ren die in bedompte naaiateliers 
werken. Kortom, mensen die 
hunkeren naar een vrij en waardig 
leven. Heer, ontferm U!

Zouden er veel 
mensen zijn die geloven ‘voor 
het geval dat’? Omdat ze het niet 
zeker weten, doen ze er wat aan. 
Een beetje geloven, naar de kerk 
en af en toe een gebedje. Je levert 
wat tijd en vrijheid in, maar ja, 
‘dan loop je ook niet het risico op 
een hel. Of zo.’ 

Fundament
Het geloof kan toch niet die oude 
jas ergens op zolder zijn waar je 
geen afstand van deed: ‘voor het 
geval dat’? E en bijbel hoort niet 
stoffi g achter in de boekenkast, 
maar op het nachtkastje, aan 
tafel, naast de bank of als app op 
je mobiel. Het handboek voor het 
leven, altijd binnen handbereik. 
Want het geloof is het fundament 
waar je elke dag weer op (verder) 
bouwt. Als het geloof niet leeft, is 
het nutteloos. 
Paulus heeft uitvoerig aan de 
Korintiërs geschreven over Chris-
tus als fundament van de gemeen-
te. ‘Het belangrijkste dat ik u heb 
doorgegeven is dat Christus voor 
onze zonden is gestorven, en dat 
hij is opgewekt, zoals in de Schrif-
ten staat’ (15: 3, 4).

Opstanding
M aar stel, dat het niet zo is? 
Denk de opstanding van Chris-
tus eens weg. ‘Als Christus niet 
is opgewekt…’ Paulus stelt die 
vraag, om ons stil te zetten bij 
de rijke betekenis van de opstan-
ding. De opstanding van Christus 
2000 jaar geleden is relevant op 
een manier waarop geen enkele 
andere gebeurtenis dat is of zijn 

kan. Zonder de opwekking van 
Christus zou alles nutteloos zijn. 
Want de opstanding van Jezus 
verzekert ons van de macht van 
God, de overwinning op de dood, 
de opstanding van het lichaam en 
de vernieuwing van de kosmos. 

Vergeving
Tijdens zijn leven in het open-
baar sprak Jezus vaak over verge-
ving en bevrijding. Bij het laatste 
Avondmaal verwees Hij naar de 
beker bij het Avondmaal als ‘het 
bloed van het verbond, dat voor 
velen wordt vergoten tot verge-

ving van zonden’. Hij verbond de 
vergeving dus met zijn dood. 
Maar hoe kunnen we weten dat 
Hij gelijk had - dat Hij door zijn 
dood bereikte wat 
Hij had gezegd, en 
dat God zijn dood 
in onze plaats als 
een offer voor 
onze zonden zou 
aanvaarden? Het 
antwoord is dat we dat nooit had-
den geweten als Hij dood was 
gebleven. Zonder de opstanding 
hadden we tot de conclusie moe-
ten komen dat zijn dood zijn tota-
le mislukking betekende. 

Vrijheid
De apostel Paulus heeft deze logi-

ca duidelijk ingezien. Hij schrijft 
dat als er geen opstanding 
geweest zou zijn, de apostelen 
valse getuigen waren en er voor 

de gelovigen geen 
vergeving was. 
Maar feit is, zo 
gaat Paulus ver-
der, dat Christus 
wél uit de dood 
is opgewekt. 

En God verzekert ons ervan, 
door Hem uit de dood op te 
wekken, dat Hij zijn dood voor 
onze zonden aanvaard heeft. De 
opstanding is de bevestiging van 
de bevrijding van het kruis. Wat 
een fundament voor het leven, 
om te gaan en te staan in alle 
vrijheid.

Tula 

Als Christus niet is opge-
wekt, dan is uw geloof 
nutteloos, bent u nog een 
gevangene van uw zonden.
 1 Korintiërs 15: 17

DE OPSTANDING IS DE BEVESTIGING 
VAN DE BEVRIJDING VAN HET KRUIS. 
WAT EEN FUNDAMENT VOOR HET 

LEVEN, OM TE GAAN EN TE STAAN IN 
ALLE VRIJHEID.

polderpraat

Bevrijdingsdag

Drenthe

Zaterdagmiddag-
concert Concerto 
d’Amsterdam 
Het orkest Concerto d’ Amster-
dam speelt ‘Mille affetti’. Mille 
affetti - duizend gevoelens: liefde 
en trouw, maar ook verdriet, 
woede en wanhoop zetten de 
toon voor dit programma, waarin 
het orkest en soliste Luciana 
Mancini hun (en uw) emoties 
de vrije loop laten. Concerto 
d’Amsterdam bestaat uit een 
groep gedreven musici die zich 
hebben gespecialiseerd in de his-
torische uitvoeringspraktijk. De 
focus ligt op de zeventiende en 
achttiende eeuw en de musici 
spelen op instrumenten uit die 
tijd of kopieën daarvan. 

Zaterdag 11 mei, Deventer, Lebuinuskerk, 
Grote Kerkhof 42, 15.00 uur, kosten: vrijwillige bijdrage

Laudato Sí 
in de praktijk
Paus Franciscus’ encycliek Lau-
dato Sí roept op tot bezinning en 
een verantwoorde levensstijl. De 
aarde als ons gemeenschappelijk 
huis, een schepping en geschenk 
van God. Wat gebeurt er als onze 
manier van leven een aanslag is 
op de planeet? Gastspreker en 
lekendominicaan Dominicus 
Kamsma licht Laudato Sí toe met 
de vraag hoe de oproep praktisch 
gestalte kan krijgen in het leven 
van alledag. 

Woensdag 15 mei, Coevorden, Sint Antoniusgebouw, 
Wilhelminasingel 2A, 20.00 uur, info/aanmelden: tot 
9 mei bij Vicariaat Groningen-Drenthe, mw. Lisette 
Winter, tel. 050-4065888, vicariaatgrdr@bisdomgl.nl, 
toegang gratis

‘De les van de palm-
boom’ in Borger
Deze Welkomdienst vindt plaats 
tussen Pasen en Pinksteren. 
Daarom gaat ds. H. van Ark uit 
Wapenveld in op de vraag of 
sterven en opstanding van Jezus 
symbolisch is of waar gebeurd is. 
Hij zal uitleggen dat dat laatste 
wetenschappelijk bewezen kan 
worden. Maar hoe helpt deze 
kennis je vervolgens verder om 
een Pinkstermens te worden? 
Dat leren we volgens dominee 
Van Ark uit “De les van de Palm-
boom.” Verder zal het mannen-
koor ‘Urker Zangers’ meewerken 
aan deze dienst.

Zondag 19 mei, Borger, Goede Herderkerk, Hoofdstraat 
9-11, 19.00 uur (samenzang vanaf 18.45 uur)

Orgelconcert Wietse 
Meinardi in Assen
Organist Wietse Meinardi ver-
zorgt een orgelconcert in Assen. 
De mooie Adventskerk leent zich 
bij uitstek voor goedverzorgde 
vieringen met prachtig uitgevoerde 
kerkmuziek. Zondag 26 mei staat 
er een Cantatedienst op het pro-
gramma met de Asser Bach Canta-
tegroep onder leiding van Marion 
Bluthard. Wietse Meinardi speelt 
op het orgel en het kistorgel.

Zondag 26 mei, 16.00 uur, Assen, Adventskerk, Linde-
laan 29

Een bijbel hoort niet sto�  g achter in de boekenkast, maar op het nachtkastje, aan tafel, naast de bank of als app op je mobiel. 
Het handboek voor het leven, altijd binnen handbereik.

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

DOOR DS. 

GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT

DOOR DS.WOUTER 

BAKKER, 

NOORDSCHESCHUT
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 5 mei: GK Aalden 
10.00 dhr. P. van Engen, Noord-
wolde. Organist: Mans Kuipers. 
Knd en oppas.  Collecten: diaco-
nie en kerk.
Kerkdienst 12 mei: GK Aal-
den 10.00 jeugddienst en jeugd-
kerk (samen met Gees). Orga-
nist: Erik Nijzink.  Knd. en oppas. 
Collecte: diaconie.
Kerkdienst 19 mei: GK Aal-
den 10.00 ds. P. Bongers, Wad-
dinxveen. Organist: Hans de 
Graaf. Knd. en oppas. Collecte: 
kerk.
Kerkdienst 26 mei: GK Aal-
den 10.00 ds. W. Hordijk. 
Organist: Mans Kuipers. Knd. en 
oppas. Collecte: diaconie.
Kerkdienst 30 mei: GK Gees 
10.00 ds. W. Hordijk. Collecte: 
kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 5 mei: 9.30 dhr. B. 
Smedes, Surhuisterveen. Orga-
nist: Jan Hazenberg. Paaskaars 
aansteken: Mathijs Maat. Col-
lecten: 1. Kerk in Actie-Nood-
hulp Syrië. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Marjan Kappen. 9.30 jeugdkerk.
Kerkdienst 12 mei: 9.30 ds. 
G. van der Werff. Organist: 
Rinke Bodewits. M.m.v.: Together, 
Smilde. Paaskaars aansteken: 
Dylan Nagelhout. Collecten: 
1. JOP. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Hieke Herben.
Kerkdienst 19 mei: 9.30 ds. 
S. Kits. Organist: Nico Meilof. 
Paaskaars aansteken: Emma 
Koning. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Oppas: aanwezig. Knd.: Stijntje 
de Ruiter.
Kerkdienst 26 mei: 9.30 ds. G. 
van der Werff. Organist: Johan-
na Vos. Paaskaars aansteken: 
Manon v/d Hoek. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: beheer. Oppas: aanwezig. 
Knd.: Leonie Blomsma.
Kerkdienst 30 mei: 9.30 dhr. 
G. ter Beek, Westerbork. Orga-
nist: Nico Meilof. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: beheer.
Voedselbank. 5 mei is er inza-
meling van boodschappen voor de 
voedselbank.
Koffi e drinken. Na afl oop van 
de dienst op 5 mei is iedereen 
welkom om gezamenlijk koffi e/
thee of fris te drinken. 
Feest! Op 15 mei is het 25 jaar 
geleden dat onze predikant Diete 
Kits het ambt heeft aanvaard. Dat 
moment willen wij niet stilletjes 
voorbij laten gaan. Op zondag 
19 mei a.s. willen we dit met 
elkaar gaan vieren. In de dienst 
zullen we er aandacht aan schen-
ken en na de dienst is er gelegen-
heid om Diete Kits te feliciteren 
onder het genot van een kopje 
koffi e met wat lekkers. Ook zul-
len we met elkaar het glas heffen. 
Diete Kits heeft aangegeven dat 
ze, in plaats van een cadeau van 

de gemeente te ontvangen, lie-
ver een collecte wil houden voor 
een goed doel. Dat is een heel 
mooi gebaar. Bij deze nodigen wij 
u allen uit om samen met Diete 
Kits het jubileum te vieren op 
19 mei. Tot dan!
Jarig. 13 mei: mw. J. de Boer-
Koeling, Witterzomer 18a, 9405 
VH Assen: 82 jaar.
14 mei: mw. J. Hoogeveen-de 
Jonge, Hoofdweg 126a, 9421 PA: 
84 jaar.
15 mei: dhr. A. Middelbos. Mag-
noliastr. 33, 9421 RB: 75 jaar.
20 mei: mw. H. Doek-Seigers, 
Witterweg 21, 9421 PE: 78 jaar.
26 mei: dhr. J. Venema, Hoofdweg 
133, 9421 PA: 80 jaar.
27 mei: mw. A. Snippe-Olijve, 
Pr. Beatrixstr. 9-19, 9422 HH 
Smilde: 96 jaar.
Jubileum. Dhr. J. Venema en 
mevr. T.M. Venema-Grit, Hoofd-
weg 133, 9421 PA die op 15 mei 
55 jaar zijn getrouwd.
Dhr. H. van der Veen en mw. A. 
van der Veen-Jager, J. de Walstr. 
2, 9421 PP die op 21 mei 25 jaar 
zijn getrouwd.
Dhr. D. v/d Laan en mw. M. v/d 
Laan-Bode, Rozenstr. 38, 9421 
RR, die op 25 mei 40 jaar zijn 
getrouwd.
Dhr. F. Deelstra en mw. M. Deel-
stra-Middelbos, Ribesstr. 6, 9421 
RH, die op 26 mei 30 jaar zijn 
getrouwd.
Dhr. E. de Boer en mw. W. de 
Boer-Timmerman, Esdoornlaan 
21, 9421 RJ, die op 31 mei 40 jaar 
zijn getrouwd.
Wij wensen u allen een fi jne dag 
en Gods zegen voor de toe-
komst!
Bedankt. Dat je 45 jaar 
getrouwd mag zijn is heel bijzon-
der, want helaas is dat niet ieder-
een gegeven. Wij zijn hier dan 
ook heel dankbaar voor. Boven-
dien zijn we heel erg verwend 
met uw felicitatiewensen/kaarten, 
dat maakte alles nog feestelijker. 
Dank u wel daarvoor. Een har-
telijke groet van Johan en Tinie 
Tamming.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 5 mei: GK 
10.00 ds. H. Nagelhout. Orga-
nist: Jan Kamphuis. Knd.: groep 
1 t/m 8. Oppas: Linda Hulter en 
Myrthe van Ruitenburg. Bloe-
mendienst: mw. T. de Maa. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
Deurcollecte: ouderenwerk.
Aleida Kramer 10.30 mw. I. 
Bouwers.
Kerkdiensten 12 mei: HK 
10.00 mw. E. de Vries-Baarlink. 
Sien-dienst. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: fam. Kooiker.
De Schutze 19.00 ds. H. Kauff-
mann-Schaap.
Kerkdienst 19 mei: GK 10.00 
ds. H. Kauffmann-Schaap. Orga-
nist: Jan Kamphuis. Knd.: groep 
1 t/m 8. Oppas: fam. Hamberg-
Ahlers. Bloemendienst: mw. J. 
Jansen. Collecten: 1. Kerk. 
2. AK. Deurcollecte: orgelfonds.
Kerkdienst 26 mei: 10.00 
Stap-in dienst in een Boeren-

schuur in Dalerpeel.
Kerkdienst 30 mei: GK 10.00 
ds. H. Nagelhout. Organist: Jan 
Kamphuis. Oppas: fam. Koren-
hof. Bloemendienst: mw. D. 
Ballast-van Raalte. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie. Deurcol-
lecte: bloemenfonds.

DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdienst 5 mei: 10.00 ds. K. 
Bijleveld, Boornbergen. Kinder-
dienst: alle groepen. 19.15 ds. T. 
Oldenhuis, Coevorden.
Kerkdienst 12 mei: 10.00 ds. 
B. van Werven. Knd.: groep 
1 t/m 5. 19.15 ds. H. Hoogeveen, 
Alteveer.
Kerkdienst 19 mei: 10.00 ds. 
K. v/d Sloot. Oud-predikant uit 
Nijkerk. Kinderdienst: alle groe-
pen. 19.15 ds. B. van Werven. 
Jeugddienst m.m.v. Half a Mile.
Kerkdienst 26 mei: 10.00 ds. 
B. van Werven. Knd.: groep 1 
t/m 8. Na de dienst kan er geza-
menlijk geluncht worden. 19.15 
ds. E. Terpstra, Urk.
Kerkdienst 30 mei: 10.00 ds. 
B. van Werven.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 5 mei: 10.00 kand. 
G. van Vliet, Geesbrug. Knd.: 
ja. Kaars aansteken: Cas-
per Euving. O.v.d.: Hans Bon-
hof. Organist: Harmke Elders. 
Oppas: Astrid Euving en Anika 
Pijpstra. Collecten: 1. Kerk. 2. 
KiA/Kerk in Syrië. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. P. Braker. 
Kerkvervoer: fam. D. Louissen 
(291321).
Kerkdienst 12 mei: 10.00 ds. J. 
Wassenaar, Hellendoorn. Knd.: 
ja. Kaars aansteken: Lola Kel-
der. O.v.d.: Henk Stevens. Orga-
nist: Roelof Kuik. Oppas: aanwe-
zig. Collecten: 1. Kerk. 2. KiA/
Jeugdwerk. 3. Onderhoud. Bloe-
mengroet: fam. F. Elders. Kerk-
vervoer: fam. J. Kelder (581053).
Kerkdienst 19 mei: 11.00 
jeugddienst, voorbereid door de 
catechesegroep Aalden/Gees. 
Knd.: ja. Kaars aansteken: Juli-
an Strijker. O.v.d.: Harry Euving. 
Organist: Hendrikus Vugteveen. 
Oppas: Lienke Alferink en Malis-
sa Pijpstra. Collecten: 1. Kerk 2. 
Diaconie. 3. Jaarproject diaconie. 
Bloemengroet: fam. H. Adema. 
Kerkvervoer: fam. I. Wiedijk 
(582464).
Kerkdienst 26 mei: 10.00 ds. 
H. Bakhuis, Hoogeveen. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Lukas Aas-
man. O.v.d.: Simon Henk Luim-
stra. Organist: Harmke Elders. 
Oppas: Femke Euving en Rosalie 
Jutstra. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Bloemen. 3. Onderhoud. Bloe-
mengroet: fam. H. Renting. 
Kerkvervoer: fam. R. Kikkert 
(06-51919767).
Kerkdienst 30 mei: 10.00 ds. 
W. Hordijk, Aalden. Gez. dienst. 
O.v.d.: Hans Bonhof. Organist: 
Irma Zuur. Collecte: kerk. Bloe-
mengroet: fam. W. Elders.
Jarig. Mw. T. Vrolijk-de Vries, 

27 mei 88 jaar. Adres: De Her-
bergier, Dorpsstr. 66, 7863 PD 
Gees.
Dhr. J. Lanning 28 mei 91 jaar. 
Adres: Verl. Hoogeveense Vaart 
90,7864 TC Zwinderen. Van 
harte gefeliciteerd, een fi jne dag 
en Gods zegen toegewenst voor 
het nieuwe levensjaar.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 5 mei: 9.30 ds. E. 
Akkerman. O.v.d.: G. Velzing. 
Organist: mw. G. Fictorie. Col-
lecten: 1. ZWO. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkomstcie.: B. Fictorie.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 5 mei: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Gerard 
Ziengs. O.v.d.: Hendrik. Wel-
kom: Hendrik. Beamer: Jantje.
Kerkdienst 12 mei: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Mia. Welkom: 
Wieneke. Beamer: Lucie.
Kerkdienst 19 mei: 10.00 mw. 
Joh. Keim, Emmen. Organist: 
Bertus Volkers. O.v.d.: Wie-
neke. Welkom: Wicher en Ida. 
Beamer: Riet.
Kerkdienst 26 mei: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Ali. Welkom: 
Albert. Beamer: Jantje. 19.00 
ds. H. Dekker. Klazienaveen-
Noord-Zingt. Organist: Gea 
Fictorie. M.m.v. het kinderkoor 
‘Kinderen van het Licht’, Erica. 
Thema: We zijn in de wereld om 
elkaar te helpen, nietwaar?
Kerkdienst 30 mei: Regiodienst 
in de Prot. Kerk te Zwartemeer. 
Aanvang: 10.00 uur.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 5 mei: 10.00 ds. J. 
Kooistra, Dwingeloo. O.v.d.: mw. 
L. Pals-Wubs. Organist: dhr. J. 
Kroon. Koster: dhr. P. Vermaas. 
Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
Oppas: Corenna Mennik. Knd.: 
Liesan Masselink. Kaars aanste-
ken: Wianne Masselink. Bedie-
ning beamer: Peter Vermaas. 
Ontvangst: fam. H. Wanders. 
Bloemendienst: mw. J. Matena. 
Autodienst: H. Naber. Na de 
dienst koffi edrinken.
Kerkdienst 12 mei: 10.00 ds. 
T. Oldenhuis, Coevorden. O.v.d.: 
mw. G. Visser-Rigtering. Orga-
nist: dhr. H. Vugteveen. Koster: 
dhr. H. Vos. Collecten: 1. Eigen 
Jeugdwerk. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: gebouwen. Oppas: There-
sia Seip. Jeugdkerk: o.l.v. Minke 
Mulder. Knd.: Demi Vos. Kaars 
aansteken: Corné Pals. Bedie-
ning beamer: Eppo Velzing. 
Ontvangst: fam. Stevens. Bloe-
mendienst: fam. Naber. Auto-
dienst: A. Stevens.
Kerkdienst 19 mei: 10.00 dhr. 
H. Veld, Haren (Dl). O.v.d.: dhr. 
P. Homan. Organist: dhr. K. 
Salomons. Koster: dhr. R. Visser. 
Collecten: Werelddiaconaat. Bij 
de uitgang: orgelfonds. Oppas: 
Corry Baan. Knd.: Harriet Ver-
maas. Kaars aansteken: Rien 
Pals. Bediening beamer: Mark 
Pals. Ontvangst: mw. F. Rab-

bers/mw. M. Setz. Bloemen-
dienst: fam. Baan. Autodienst: 
B. Pals.
Kerkdienst 26 mei: 10.00 ds. 
E. van der Meulen. O.v.d.: mw. 
L. Masselink-Vugteveen. Orga-
nist: dhr. J. Kroon. Koster: dhr. 
A. Engberts. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
gebouwen. Oppas: Ineke Groot-
huis. Knd.: Alexandra Mensing. 
Kaars aansteken: Nilse Mas-
selink. Bediening beamer: Piet 
van Noort. Ontvangst: fam. 
Kuik. Bloemendienst: fam. 
Kreukniet. Autodienst: mw. F. 
Rabbers.
17 en 31 mei: 19.00 Weekslui-
ting Oldersheem.
8 en 22 mei: 10.00 koffi edrin-
ken in de Welput.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 5 mei: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Hordijk, Aalden. 
Collecten: 1. Noodhulp Kerkin-
actie. 2. Kerk. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: J. Reinink en M. 
Oving. Oppas: Evelien Vos en 
Anouk Zwiers. Bloemengroet: 
fam. B. Schans.
Kerkdienst 12 mei: De Wijn-
gaard 9.30 ds. A. Hekman, 
Assen. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: H. Oving en A. 
Hajes. Oppas: Wouter Kloos-
terman. Bloemengroet: fam. A. 
Hajes.
Kerkdienst 19 mei: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Akkerman, 
Emmen. Aansluitend is er gele-
genheid om met elkaar een kop 
koffi e te drinken in De Rank. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Autodienst: J. van Kleef en W. 
Schippers. Oppas: Gea Habers. 
Bloemengroet: fam. A. Eisses.
Kerkdienst 30 mei: De Wijn-
gaard 9.30 ds. T. Oldenhuis, 
Coevorden. Collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie. Autodienst: H. 
Bouwman en G Gussinklo.
Herdenking. 4 mei is er weer 
de jaarlijkse dodenherdenking in 
het Dorpshuis. Deze bijeenkomst 
begint om 19.00 uur. Medewer-
kenden zijn: het koor Sweelodie 
uit Zweeloo en leerlingen van de 
christelijke basisschool De Slag-
krooie.
Aansluitend is de stille tocht naar 
de begraafplaats waar om 20.00 
uur 2 minuten stilte zal worden 
gehouden.
Rommelmarkt. 11 mei wordt 
weer de jaarlijkse rommelmarkt 
gehouden op de parkeerplaats bij 
de kerk. Er is van alles te doen 
en van alles te koop. Leuke spul-
letjes, heel veel boeken, cd’s en 
dvd’s en bloemen en planten en 
stekken. Dus een goede reden 
om eens even langs te komen. 
We hopen op mooi weer en 
veel publiek, zodat we weer een 
mooie bijdrage kunnen leveren 
voor de fi nanciën van de kerk.
De kerkenraad vergadert 23 
mei in De Rank. Aanvang 20.00 
uur. Vooraf is er om 19.00 uur 
een moment van gebed. Iedereen 
is daar van harte welkom.

ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 5 mei: 9.30 drs. 
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Wiegman, Assen. O.v.d.: dhr. H. 
Kramer. Diaken: mw. G. Vos. 
Organist: dhr. M. Hof. Koster: 
fam. H. Hospers. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. KerkinAktie. Bij de 
uitgang: onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 12 mei: 19.00 drs. 
Maatje, Oosterhesselen. O.v.d.: 
dhr. J. Batterink. Collectant: 
mw. W. Batterink. Organist: 
mw. G. Fictorie. Koster: fam. H. 
Hospers. Collecten: Jop (jeugd-
werk). Bij de uitgang: onderhoud 
kerkgebouw.
Kerkdienst 19 mei: 9.30 ds. 
van der Meulen, Erica. O.v.d.: 
mw. A. Reuver-de Jonge. Col-
lectant: mw. C. Hölscher. Orga-
nist: dhr. J. Kroon. Koster: fam. 
H. Hospers. Collecten: adoptie. 
Bij de uitgang: onderhoud kerk-
gebouw.
Kerkdienst 26 mei: 9.30 drs. 
Bloemberg, Emmen. O.v.d.: dhr. 
H. Kramer. Collectant: mw. T. 
Posthuma. Koster: fam. H. Hos-
pers. Collecten: kerk. Bij de uit-
gang: onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 30 mei: 10.00 dhr. 
B. Broers. Regiodienst. O.v.d.: J. 
Batterink. Collectant: mw. D. 
Heller-Batterink. Koster: fam. H. 
Hospers. Collecten: diaconie. 
Bij de uitgang: onderhoud kerk-
gebouw.
Hemelvaart. Op 30 mei, op 
Hemelvaartsdag hebben wij een 
gez. kerkdienst met de Eben-
Haëzerkerk, de Kruiskerk, de 
Veenkerk en de PG Emmer-Com-
pasuuum in het kerkgebouw van 
PG Zwartemeer. 
U bent van harte welkom!

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdiensten 5 mei: 9.30 
en 19.00 ds. B. Heusinkveld. 
Organist: dhr. R. Roelofs. Knd.: 
Wilma Bosch (1, 2) en Lian Wete-
ring (3, 4). Tnd.: 19.00 uur: Erna 
Immink (7, 8). Oppas: Marieke 
Immink, Vanessa Dubbink en 
Lotte Stokvis. Collecten: kerk 
en diaconie. Bloemen bezor-
gen: Gea Wessels.
Kerkdiensten 12 mei: 9.30 da. 
B. v/d Weg, Nijverdal. 19.00 ds. 
K. Hazeleger, Ommen. Organis-
ten: dhr. L. v/d Schootbrugge en 
dhr. R. Roelofs. Knd.: Geri Poor-
terman (1, 2) en Jeanine Bosch (5, 

6). Tnd.: 19.00 uur: Wendy Mol-
link (7, 8). Oppas: Renda Bartels, 
Janny Kamphuis en Anne-Will 
Plaggenmars. Collecten: kerk en 
onderhoud. Bloemen bezor-
gen: Alie Reimink.
Kerkdiensten 19 mei: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. Belijdenis. 19.00 
ds. H. de Haan, Den Ham. Orga-
nisten: dhr. G. Diepeveen. Knd.: 
Rianne Kamphuis (1, 2) en Anja 
Valk (3, 4). Oppas: Aly Veurink, 
Inge Reefhuis en Jaëlle Valk. Col-
lecten: kerk en diaconie. Bloe-
men bezorgen: Erna Immink.
Kerkdiensten 26 mei: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. H.A. 19.00 ds. B. 
Heusinkveld. Organisten: dhr. 
R. Roelofs en dhr. L. v/d Schoot-
brugge. Knd.: Gijsbert Immink 
(1, 2) en Dianne Seigers (5, 6). 
Oppas: Hester Poorterman, Ina 
Hoff en Céline Valk. Collecten: 
kerk en onderhoud. Bloemen 
bezorgen: Aly Veurink.
Kerkdienst 30 mei: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. Organist: dhr. L. 
v/d Schootbrugge. Oppas: Mar-
greet Grotenhuis en Zwanet Boe-
schen-Hospers. Collecten: kerk 
en diaconie. Bloemen bezor-
gen: Willy Valk.
Jarig. 1 mei: dhr. H. Valk, Zand-
kuilenweg 10: 82 jaar.
7 mei: mw. H. Kamphuis-van Len-
the, Bruineveldweg 2: 83 jaar.
21 mei: mw. J. Valk-Dubbink, 
Haarweg 4a: 85 jaar.
22 mei: mw. D. Bartels-Veurink, 
Esweg 21a: 76 jaar.
Jubileum. 13-5-2019: Harry en 
Franciska Willems, Piksenweg 
11a: 25 jaar.
Vertrouw op de Heer met heel je 
hart, steun niet op eigen inzicht. 
Denk aan hem bij alles wat je 
doet, dan baant hij voor jou de 
weg. Spreuken 3: 5, 6.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 5 mei: De 
Antenne 9.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Ellen Kok. Organist: 
Nico Aalberts. Lector: Dickjan 
Doornbos. Gastpersonen: Joke 
Bruins en Klaas Antuma. Koster: 
Sicco van der Graaf. De Fon-
tein 19.00 ds. J. Wassenaar, Hel-
lendoorn. O.v.d.: Wim Vrieling. 
Organist: dhr. J. Plender. Kos-
ter: Janny/Koert Naber.
Kerkdiensten 12 mei: De 
Antenne 9.30 ds. K. van Stave-
ren. O.v.d.: Leny Nijboer. Pia-

nist: Luco Hans. Lector: Joop 
Moes. Gastpersonen: Diny 
Kamps Dunnewind en Corry 
Schipper Heersping. Koster: 
Klaas Boessenkool. De Fontein 
19.00 ds. G. Rohaan, Bergent-
heim. O.v.d.: Jannie Lok. Orga-
nist: Freddy Bruins. Koster: Else 
de Ronde.
Kerkdiensten 19 mei: De 
Antenne 9.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Hennie Logtenberg. 
Organist: Nico Aalberts. Lec-
tor: Alice Bijker. Gastper-
sonen: Henk en Diny Petter. 
Koster: Klaas Boessenkool. De 
Fontein 19.00 ds. K. van Stave-
ren. O.v.d.: Margareth Joosten. 
Organist: Freddy Bruins. Kos-
ter: Nico van Hattem.
Kerkdiensten 26 mei: VDK 
9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Ellen 
Kok. Organist: Jan Ferdinand 
Hooikammer. Lector: Beatrijs 
Everts. Koster: Henk Zomer. De 
Antenne 10.30 Jorien Beunk. 
O.v.d.: Karin van Dijk. Pianist: 
Luco Hans. Koster: Arjen Schol-
laardt. Thema: Wie is Jezus voor 
jou. 19.00 ds. G. Rohaan, Ber-
gentheim. O.v.d.: Gerda Hofman. 
Organist: dhr. J. Plender. Kos-
ter: Henk Zomer. M.m.v. zang-
groep Resin uit Hooghalen o.l.v. 
Marianne Bakker. Allen van harte 
welkom.
Kerkdienst 30 mei: De 
Antenne 9.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Maaike Hiemstra. Orga-
nist: Nico Aalberts. Koster: 
Bert en Ina ten Brinke Withaar.
Collecten. 5 mei: PKW. Bij de 
uitgang: Noodhulp/vluchtelingen; 
12, 19, 26 en 30 mei: PKW. Bij de 
uitgang: diaconie. Kindercollecte: 
Kinderen bevrijden uit de slaver-
nij in visserij.
Oppas. 5 mei: Nienke Bouwman 
en Renate van der Vecht; 12 mei: 
Veerle Hofman en Mirthe Schuur-
huis; 19 mei: Judith Hoogeveen 
en Eline Grol; 26 mei: Natascha 
Remmers en Annemiek Linde.
Knd. groep 1 t/m 8 in de dienst 
van 9.30 uur.
Zieken. Isala, Zwolle: mw. I. Aal-
bers, Schubertstr. 6, gesl. afd., k. 
62; mw. C. Kappert, Marktstr. 29.
CFH, Hardenberg: mw. H. ten 
Kate-Pessink, de Tjalk 11, revali-
datieunit 1, k. 6; dhr. G. van Keu-
len, Zwiersstraat, herstelzorg unit 
5, k. 7.
Röpcke Zweers, Jan Weitkam-
plaan 4a, 7772 SE Hardenberg: 
mw. A. Zwiers-Mink, Schuttevaer 
65, afd. C.1, k. 143; R. Schoema-
ker, J. van Marlelaan 2A-105.

Activiteiten. 7 mei: 18.45 uur 
Taizé-liederen zingen (De Anten-
ne).
8 mei: 20.00 uur Yentil (De 
Antenne) Dames die graag eens 
een kijkje willen nemen of ze ook 
bij Yentil willen aansluiten, zijn 
van harte welkom.
11 mei: Voorjaarsmarkt (van 
Dedemkerk).
22 mei: 19.30 uur Kerk & Israël 
(De Fontein); 20.00 uur Gemeen-
teavond (De Antenne) vanaf 
19.30 uur koffi e/thee.
23 mei: 9.30 uur Fietstocht Kerk-
actief (Van Dedemkerk) 10.00 
uur Tabitha (‘t Kruispunt); 14.00 
uur 55+-middag (De Antenne) 
Wij willen dit seizoen afsluiten 
met een ontspannen samenzijn. 
Met spel, verhalen vertellen, quiz, 
zang enz. In de pauze is er een 
hapje en een drankje. We begin-
nen zoals gewoonlijk met koffi e 
en thee. Mocht u gehaald willen 
worden, bel dan tussen 12.00 en 
13.00 uur met Tjerkje van der 
Meulen, tel. 613643.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 5 mei: 9.30 ds. 
R. van Hornsveld. Bevestiging 
ambtsdragers. O.v.d.: groep B. 
Knd.: peuters: Karin Kolkman; 
groepen 1 t/m 6. Oppas: zaal 
6: Gerja Hemmink, Gerralda 
Bouwhuis en Wieke Jaspers. Kof-
fi e drinken na de dienst. Koffi e 
schenken: Henk en Lies Olsman. 
Collecten: 1. Kerk zijn in Syrië. 
2. Alg. Kerkelijke Arbeid. Deur-
collecte: kerk. 16.30 Anders-
dienst. HK 19.00 zangdienst. 
Gez. dienst.
Kerkdiensten 12 mei: 9.30 
ds. H. de Haan en dhr. E. Hasel-
horst. M.m.v. combo. O.v.d.: 
groep C. Knd.: peuters: Riëtte 
Bosch en Margot Kleinnijenhuis; 
groep 1 t/m 8. Oppas: zaal 6: 
José Kolkman, Bianca Koebrugge 
en Rhodee Kroese. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Alg. Kerkelijke 
Arbeid. Deurcollecte: kerk. 19.00 
gospeldienst. M.m.v. El Shaddai. 
HK 19.00 ds. H. de Haan. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerkrent-
meesters. Deurcollecte: jeugd-
werk.
Kerkdiensten 19 mei: 9.30 
ds. R. Fernhout. 15.00 ds. H. de 
Haan i.s.m. Sien.
Kerkdiensten 26 mei: 9.30 ds. 
R. van Hornsveld. HK 15.00 ds. 

H. Klaassen. Afscheid.
Kerkdienst 30 mei: HK 10.00 
ds R. Van Hornsveld.
Zieken. Br. Allard Olsman (De 
Mute) is vanwege een ernstige 
oogaandoening geopereerd in 
een ziekenhuis te München in 
Duitsland. Het was een zeer spe-
cialistische klus met veel risico’s 
omgeven maar in de hoop dat de 
hoofdpijn afneemt, het gezichts-
vermogen goed is en hij weer kan 
meedoen aan het maatschappe-
lijke leven. Op moment van schrij-
ven was duidelijk dat de operatie 
is geslaagd. We hopen en bidden 
voor hem en zijn gezin dat alles 
ook verder goed mag gaan.
Welkom. Wij heten van harte 
welkom in ons midden, Joël Vel-
tink, die van de Geref. Kerk te 
Mariënberg is overgekomen. Wij 
hopen dat je je goed thuis mag 
voelen in onze kerk.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord). 
Overleden. Op 19 april overleed 
Johanna (Jannie) Westerman-Wil-
lering, op de leeftijd van 77 jaar. 
Ze woonde aan de Stationsstraat, 
en was sinds 16 nov. 2017 wedu-
we van Hendrik Jan Westerman. 
We leven mee met de kinderen, 
kleinkinderen en andere nabe-
staanden.
Zieken. Mw. B. Alfring-Jansen, 
W. van Oldenburgstr. 27, is opge-
nomen in het UMCG te Gronin-
gen voor een operatie.
Dhr. A. Grendelman (Oosteinde 
57) is weer thuis.
Dhr. A. Potgieter, Bisschopshof 
53, is weer thuis. In CFH revali-
deren mw. A. Timmer-Beuving, 
Burg. Schuitestr. 74, Unit 3 k24; 
dhr. H. Volkers, Salland 6, Unit 
2 k. 19; mw. Bruins-Santing, Van 
Wevelinckhovenplein 22.
Mw. B. Jansonius-Jurjens, Bis-
schopshof 40, hoopt op 3 mei 
haar 89e verjaardag te vieren.
Baalder. Dhr. Bertus Oldehinkel, 
Hofweg 24, onderging een zeer 
spannende ingreep in het VUMC.
Jenny en Henk Runhaar waren 
erg verrast toen ze afgelopen 
zondag het prachtige bloemstuk 
van de kerk ontvingen. Hartelijke 
dank hiervoor,
Radewijk. Stekjesmarkt. 11 
mei houden wij weer onze jaar-
lijkse stekjesmarkt van 10.00 uur 

Vervolg van pagina 3

berichten uit de gemeente 

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

GRATIS 
proberen!!

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

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

Zonder kosten. Zonder verplichting.

Advertenties

Overijssel

Ter nagedachtenis aan

Folkert Bergsma, verzetsheld

Lees verder op pagina 7
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Wijdbeens, met 
verbeten gezichten 

en trage slagen komen ze me de 
laatste tijd steeds vaker tegemoet 
of halen ze me in. Veelal op rus-
tige, zonnige weekenden waarin 
een gevoel van vrede op aarde 
dichterbij is dan op de jachtige 
doordeweekse werkdagen.
Vanwaar toch die haast, dat 
bijna agressieve doortrappen 
op momenten waar je toch een 
zeker kalm genieten zou vermoe-
den. Ik kan het niet vragen, want 
in een ommezien zijn ze verdwe-
nen. Een regelrecht gevaar op 
de smalle fi etspaden die in mijn 
prachtige woonomgeving zijn aan-
gelegd.

Hoezeer ik ook mijn best doe, 
echt begrijpen kan ik het niet. 
Juist in de huidige haastige wereld 
zou je verwachten dat een mooi 
ommetje fi etsen rust zou moe-
ten brengen in de mens. Het 
ergste is eerlijk gezegd nog dat 
ik mezelf betrap op de neiging 
om spijkertjes op het wegdek te 
zaaien, zodat de agressievelingen 
wel móeten indammen. Nee, dat 
laatste is bepaald geen fi jne con-
statering. 

Bij het uitkomen van deze editie 
van het Gezamenlijk Zondagsblad 
vieren we in Nederland het feest 
van de bevrijding. Staan we stil bij 
de gewelddadige zinloosheid die 
de wereld teistert in afschuwelijk 
oorlogsgeweld en alles wat daar 
onlosmakelijk mee samenhangt. 
Hoewel de tendens van het 4 en 
5 mei comité is om alleen bij de 
‘eigen’ oorlog en bevrijding stil te 
staan, gaan mijn gedachten toch 
stiekem uit naar al die andere 
geweldsgruwelen die mensen 
elkaar aandoen. Immers, ‘die 
Gedanken sind frei’ aldus de grote 
Duitse dichter Goethe. 

Het letterlijk onvoorstelbare leed 
dat mensen soms moeten lijden… 
Er zijn geen woorden voor. Soms 
hoop ik dat ik niet in staat ben 
om een ander zoiets aan te doen. 
Maar de wens om  spijkertjes op 
het fi etspad te strooien zodat 
de verbeten gezichten en trage 
slagen tot stilstand komen… In 
die heimelijke wens is al het zaad 
gezaaid voor grotere, nog onge-
dachte daden.

Het woord ‘bevrijding’ zit niet 
alleen vastgeklonken aan grote 
misstanden als gevangenschap in 
oorlogen, vluchtelingenkampen of 
ketenen van slavernij. Bevrijding 
begint veel kleiner, in de allereer-
ste plaats bij de individuele mens 
zelf. Om nog preciezer te wor-
den: bevrijding begint in mijzelf. 
Bevrijding is dan: ruimhartig en 
liefdevoller trachten te kijken 
naar al die wijdbeense, trage 
slagen van de trappers, naar die 
verbeten gezichten … Maar ook in 
mildheid proberen te kijken naar 
mijzelf en mijn heimelijke wens 
om daar een lichtelijk agressief 
stokje voor te steken.
Er valt nog veel te leren!

Bevrijding
DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

Op een ochtend, 
toen hij en de andere leerlingen 
het klaslokaal binnenkwamen, 
troffen zij meester Bergsma 
achter de lessenaar aan, licht 
gebogen. Ze zagen dat de tra-
nen over zijn gezicht stroomden. 
Van den Beukel: ‘Schuw, als door 
de bliksem getroffen, zaten we 
in onze banken en bezagen wat 
daar gebeurde als een verbijste-
rend, voor onmogelijk gehouden 
natuurverschijnsel.’ 

Trots
Na enige tijd begon meester Berg-
sma te spreken. Hij vertelde, met 
horten en –stoten en onophoude-
lijk huilend, wat er gebeurd was. 
Zijn oudste zoon, Folkert, had 
deelgenomen aan 
het verzet tegen 
de gehate bezetter. 
Hij was door de 
Duitsers opgepakt 
en de dag ervoor 
gefusilleerd. Meester Bergsma was 
er trots op dat de jongen gedaan 
had wat hij moest doen, een ande-
re weg was er niet. ‘Toen rechtte 
hij zijn rug’ vervolgt de schrijver, 
‘begaf zich naar het schoolbord en 
nam een stukje krijt. ‘Schrijf maar 
over in je schrift’, zei hij. Met vaste 
hand, in het fraaie schoonschrift 
dat wij van hem gewend waren, 
schreef hij:

Jezus, ga ons voor
deze wereld door
en u volgend op uw schreden
gaan wij moedig met u mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
 
en nog drie coupletten. Daar-
onder schreef hij: lievelingslied 
van Folkert Bergsma, gefusilleerd 
door de bezetter… ‘We gaan het 
nu samen zingen’, zei hij.’

Folkert Bergsma
Folkert Bergsma was student 
aan de Technische Hogeschool 
in Delft. Naar aanleiding van de 
moordaanslag op generaal Seyf-
fardt op 5 februari 1943 werden 
razzia’s uitgevoerd op studenten 
in Amsterdam, Delft, Utrecht 
en Wageningen, waarbij meer 
dan 600 studenten werden gear-
resteerd en overgebracht naar 
Vught. Veel andere studenten 
doken onder, Folkert bij een 
boer in het Friese Sexbierum. 
Vanaf zijn onderduikadres hield 
hij zich bezig met het verspreiden 
van de illegale bladen Voor God 
en den Koning en Vrij Nederland. 

Zomer 1943 trad hij 
toe tot de Knokploeg-
Sexbierum. Vanaf begin 
augustus 1943 was hij 
betrokken bij gewapende 
overvallen op plaatselijke 
bureaus van de voedsel-
voorzieningsorganisatie. 
Hierbij werden kaart-
systemen vernietigd en 
Ausweise buitgemaakt.

Op 22 november 1943 
werd Folkert verraden en 
op zijn onderduikadres 
gearresteerd. De Sicherheitspoli-
zei vond een plattegrond van het 
gemeentehuis van Sexbierum bij 
hem. Mede naar aanleiding hiervan 
werd hij overgebracht naar het 
Huis van Bewaring in Groningen. 
Op 14 februari 1944 werd hij in 
Assen ter dood veroordeeld en 
twee dagen later in Amsterdam 

samen met vijf 
andere verzets-
mensen, onder 
wie leden van zijn 
knokploeg, gefusil-
leerd. Hun licha-

men werden door de Duitsers 
provisorisch begraven in de duinen 
bij Overveen in een massagraf.

Stuk van het jaar
Tresoar, het Frysk Histoarysk en 
Letterkundich Sintrum te Leeuwar-
den, diende de afscheidsbrief van 
Folkert Bergsma aan zijn familie, 
gedateerd 14 februari 1944, vorig 
jaar in voor het online publiekseve-
nement ‘Stuk van het jaar’ van de 
Nederlandse archieven. En behaal-
de de tweede plaats. 
Enkele passages, die samen een 
indrukwekkend geloofsgetuigenis 
vormen:

‘Als ik wilde, zou ik de hele nacht 
wel kunnen doorschrijven, maar 
wat ik jullie te zeggen heb, kan 
ook in een kort briefje: waar ik 
kracht uit put (en jullie moeten 
dat ook doen) zijn o.a. de vol-
gende teksten uit Johannes: ‘Het 
woord was God, en het is vlees 
geworden, en uit zijne volheid 
hebben wij allen ontvangen, ook 
genade voor genade.’ Ja, amen! 
(…) Mijn aards bestaan kunnen 
jullie niet rekken of redden, maar 
ik ben als Verbondskind gebo-
ren en hoop zo, neen zal zo, de 
eeuwigheid ingaan. Weest dan 
vertroost door de gedachte, dat 
als U deze brief krijgt, een van 
uw vijftal de plaats van bestem-
ming heeft bereikt. (…) Vergeeft 
het mij als ik vaak niet zo ben 
geweest als het moest. God heeft 
het mij om Christus wil reeds 

vergeven. (…) Weest sterk. De 
genade des Heren Jezus Christus 
en de liefde Gods en de gemeen-
schap des Heiligen Geestes zij 
met jullie allen. Jullie moeten 
maar veel Gezang 17 (‘Wie maar 
den goeden God laat zorgen’, 
Evangelische Gezangen, JDThW) 
zingen. Dat is zo mooi. Ik zal deze 
waarheid gauw ondervinden.’

Na de bevrijding identifi ceerde 
vader Bergsma Folkert aan de 
hand van stukjes van zijn kleiding 
en een grote haarlok.

Prof.dr.ir. A. van den Beukel was hoogleraar in de natuur-

kunde aan de Technische Universiteit Delft

Ontleend aan: https://www.eerebegraafplaatsbloemen-

daal.eu/folkert-bergsma; http://www.tresoar.nl/Pages/

Afscheidsbrief-Folkert-Bergsma.aspx; Johan Steendam, 

‘Ofskiedsbrief besoarget Tresoar twadde plak’, in Letter-

hoeke 14 (2018) nûmer 3, 12v.

Ter nagedachtenis aan

Folkert Bergsma, verzetsheld

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Eén dag in het schooljaar 1943-1944 zal hij nooit vergeten, schrijft 
professor A. van den Beukel in zijn bestseller De dingen hebben hun 
geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God. Het hoofdstuk 
‘De getuigen’ wijdt hij aan: ‘meester Bergsma’, hoofd van de christelijke 
lagere school ‘Groen van Prinsterer’ te Delft. 

HUN LICHAMEN WERDEN DOOR DE 
DUITSERS PROVISORISCH BEGRAVEN 
IN DE DUINEN BIJ OVERVEEN IN EEN 

MASSAGRAF.

Folkert 
Bergsma 

Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen

De afscheidsbrief van Folkert Bergsma. De 
paarse gedeelten zijn door de censuur onleesbaar 

gemaakt. Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden

Na de bevrijding 
identi� ceerde vader 

Bergsma Folkert aan 
de hand van stukjes 
van zijn kleiding en 

een grote haarlok.
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Zaterdag 4 mei
NTR | NPO1 | 21.50
Andere Tijden
In de documentaire ‘De 103 van 
Loenen’ volgt  ‘Andere Tijden’ 
een jaar lang 4 militairen van de 
Berging en identifi catiedienst 
tijdens het onderzoek. Dionne 
Stax tekent voor de presentatie.

Zondag 5 mei
EO | NPO2 | 11.35
Het Vermoeden
Carla Josephus Jetta. Zij over-
leefde Theresienstadt en werd 
op een bijzondere manier uit de 
oorlog bevrijd. Ze vertelt over 
haar wonderlijke levensverhaal, 
waarin de Remonstrantse Broe-
derschap een bijzondere rol 
heeft gespeeld.

Maandag 6 mei
EO | NPO2 | 20.25
De zaak Tuitjenhorn
In 2013 wijkt huisarts Nico 
Tromp af van de protocollen om 
een stervende kankerpatiënt 
palliatief te sederen. Als zijn 
coassistente hier melding van 
maakt, wordt hij zonder hoor of 
wederhoor door de Inspectie en 
het OM van moord beschuldigd. 
Korte tijd later maakt hij een 
eind aan zijn leven.

Dinsdag 7 mei
KRO-NCRV | NPO1 | 22.20
De Rijdende Rechter
Ben Jeuring laat in juli 2017 door 
Zuidema schuttingen plaatsen. 
Hij betaalt direct contant. Ech-
ter, hij ontvangt nog een reke-
ning van € 686,99. Hij weigert 
deze nota te betalen. Mr. John 
Reid reist af naar Assen om te 
bepalen wat er met de rekening 
moet gebeuren.

Woensdag 8 mei
AVROTROS | NPO1 | 20.35
DNA Onbekend
Rita is 74 jaar en heeft al haar 
hele leven het sluimerende 
gevoel dat ze geen dochter van 
haar vader is. De twijfel is het 
verhaal van haar moeder: of haar 
vader op het moment van haar 
verwekking wel in Nederland 
was.

Donderdag 9 mei
NTR | NPO2 | 20.25
De (h)eerlijke jaren 50
Babyboom en emigratie. Het 
huwelijk dient om kinderen te 
krijgen, dat is de boodschap van 
de pastoor. In het katholieke 
Noord-Brabant wemelt het van 
de grote gezinnen. Er is voor 
velen geen bestaan. Dus trekken 
veel bewoners - gestimuleerd 
door de overheid - naar Canada 
of Australië.

Vrijdag 10 mei
EO | NPO2 | 16.55
Rail Away
De Bernina Express rijdt dwars 
door Zwitserland en verbindt 
het noorden en zuiden van Euro-
pa. Het startpunt is het op ruim 
1700m hoogte gelegen Pontre-
sina in het dal van Engadin. De 
trein gaat hier snel omhoog en 
passeert als eerste de Morte-
ratsch gletsjer.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

‘Abortus is moord’
Naar aanleiding van het cordon dat 
minister Hugo de Jonge heeft ingesteld 
rond abortusklinieken voor ‘wakers’ 
van de anti-abortusorganisatie 
Schreeuw om Leven, praat Trouw 
met directeur Kees van Helden.

Een abortus ontneemt namelijk een ander 
mensenleven zijn of haar toekomst.

Van Helden formuleert rustig en 
hanteert daarbij een opvallend 
taalgebruik. Zo spreekt hij conse-
quent van abortuscentra en niet 
abortusklinieken, zoals gebruikelijk 
is. “In een kliniek maak je mensen 
beter, in een abortuscentrum maak 

je mensen dood. Ik spreek ook 
over aborteurs en niet over artsen. 
Een arts maakt mensen beter, een 
aborteur beëindigt leven.” Over 
de missie van Schreeuw om Leven 
is Van Helden duidelijk: abortus 
moet uit Nederland verdwij-
nen. “Abortus is moord. Ik weet 
niet hoe ik het anders moet noe-
men. E en abortus ontneemt name-
lijk een ander mensenleven zijn 
of haar toekomst. We zijn bij het 
ministerie van volksgezondheid, 
welzijn en sport geweest. Ambte-
naren daar hadden meegekeken bij 
een abortus van achttien weken. 
Wij hebben daar ons materiaal 
overhandigd. Ze zeiden: wat jul-
lie beschrijven over een dergelijke 
abortus, dat klopt. De navelstreng 
wordt doorgeknipt, het kindje 
wordt in stukken geknipt en uit de 
baarmoeder gehaald. Dan heb je 
het over een kind van 18 centime-
ter.”

Jongerenklooster 
maakt furore
Zo langzamerhand krijgt de voor-
malige trappisten-abdij Sion in 
Diepenveen landelijke bekendheid. 
De Stentor plaatste onlangs een 
prachtige reportage van Jette Pel-
lemans over Nederlands eerste en 
enige jongerenklooster

Het klooster heeft me nog iets moois gegeven: 
mijn vriend.

In het Jongerenklooster van Stich-
ting Nieuw Sion in het Overijs-
selse Diepenveen wonen maximaal 
vijftien gasten te midden van ein-
deloos groen van akkers en bos. 
Ze zijn tussen de 20 en 30 jaar en 
hebben iets uit te zoeken: over 
zichzelf, hun werk of hun geloof. 
Daar leent de voormalige abdij zich 

voor. Die bood monniken ruim 
een eeuw lang, van 1890 tot 2015, 
de bescherming om zich aan God 
te wijden. In hoogtijdagen leefden 
er zo’n zeventig trappisten, onder 
wie broeders die zich als kluizenaar 
afzonderden in een ‘kluis’ van het 
klooster. De laatste twaalf broe-
ders verkochten het complex vier 
jaar geleden aan de stichting.

Mirjam Deckers (22) studeert 
kunst- en cultuurwetenschappen 
in Groningen en woont er sinds 
1 september: “Toen ik hier kwam 
wonen, wilde ik de boel ‘effe’ in 
drie maanden fi ksen. Ik had het 
ontzettend druk gehad en wilde 
rust. Nu woon ik er al acht maan-
den en ik wil nog steeds niet weg. 
Het klooster doet zo veel met 
me. Ik reset en leer mezelf een 
andere levensstijl aan. Een waarin 
ik me bewuster ben van wat ik 
doe, waarin grote thema’s voorbij 
komen en ik mijn gevoelens kan 
benoemen. Dankzij de gesprek-
ken met mijn mentor ben ik tot 
het inzicht gekomen dat twee stu-
dies en twee bijbanen te veel is. Ik 
doe nu één studie en ik heb één 
baantje.”

“De dagelijkse vieringen vind ik 
het fi jnst, die mis ik als ik een 
paar dagen weg ben. Tijdens de 
zeven minuten stilte stap ik uit 
mijn dag. Ik luister meer naar 
mezelf; hoe voel ik me? He t 
klooster heeft me nog iets moois 
gegeven: mijn vriend. Hij kwam 
een kunstwerk maken voor de 
kapel. We hebben samen in de 
kloostertuin naar een stuk hout 
gezocht om het hoofd van Chris-
tus uit te hakken. Daar is het 
gebeurd. Als ik op een date moet 
uitleggen dat ik in een klooster 
woon en vier keer per dag bid 
in een kapel, zou die ander me 
vreemd aankijken, denk ik. Het 
was een goede beslissing hier-
naartoe te komen.”

Europa nooit christelijk 
geweest
‘Kerkgroeidenken’ wordt geïdeali-

seerd volgens Stefan Paas, theoloog 
des vaderlands. In zijn boek ‘Pries-
ters en vreemdelingen’ vraagt hij 
zich af hoe normaal dat is, want de 
grote meerderheid van Europea-
nen is nooit christen geweest en zal 
het ook nooit zijn. Zijn boek wordt 
besproken in het blad Kerk in 
zicht van het bisdom Brugge. Een 
fragment uit die recensie.

Wat  betekent het om een getuigende kerk te 
zijn in een wereld die God niet erkent

Paas stelt echter: Zo is het altijd 
geweest: een minderheid van 
actieve christenen die een ide-
aal vertegenwoordigde dat ook 
voor de meerderheid betekenis 
had. Er is niets vreemds of onvol-
tooids aan een minderheidskerk. 
Dit besef schept ruimte en biedt 
nieuwe mogelijkheden en stelt 
de vraag centraal wat het bete-
kent om een getuigende kerk te 
zijn in een wereld die God niet 
erkent. Het idee van de kerk als 
minderheidsgroep heeft Bijbelse 
verankering. Centraal in zijn boek 
staat een uitgebreide Bijbelstu-
die over ballingschap, diaspora 
en vreemdelingschap. Juist in de 
ballingschap kwam Israël tot een 
nieuw geloof in God en raakte 
het gericht op het behoud van de 
eigen identiteit.
Overleven als religieuze min-
derheidsgroep speelt ook in het 
Nieuwe Testament. De Petrus-
brieven zijn gericht aan christe-
nen die in de verdrukking leven 
en ‘vreemdelingen’ zijn. Dit helpt 
om de kerk van nu te begrijpen 
en vorm te geven. Immers, net als 
de ballingen van toen worden de 
‘ballingen van nu’ teruggeworpen 
op de kernvragen van een christe-
lijke identiteit, aldus Paas.

-
-

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.

Vrijheid is een onvoorstel-
baar groot goed. Wie in 
vrijheid groot geworden is, 
beseft dat maar ten dele. Je 
kunt gaan en staan waar je 
wilt en je mag zeggen wat 
je denkt. In vele dictaturen 
is dat volstrekt onmogelijk. 
Daar word je in het harnas 
geperst van de dictator of de 
staat die voor jou denkt en 

als je de moed hebt daar-
tegen in te gaan, zal je dat 
hardhandig aan lijf en ziel 
bekend worden gemaakt. 
Voor vrijheid die zo duur 
gekocht is, kunnen we nooit 
dankbaar genoeg zijn.

DOOR DS. T. J . OLDENHUIS, 

COEVORDEN

De schare van getuigen die de 
oorlog hebben meegemaakt 
krimpt. De tachtiger van vandaag 
heeft uit zijn schooljeugd nog 
levende herinneringen aan deze 
donkere tijden, maar de naoor-
logse generatie weet alleen nog 
uit overlevering hoe het geweest 
moet zijn. Mijn twee broers 
boven mij zijn oorlogskinderen uit 
de jaren 41 en 44 en ik hoor met 
mijn jongste broer bij de baby-
boom- generatie van na de oor-
log. In mijn jeugd hoorde je bitter 
weinig verhalen over de oorlog. 
Behalve dan dat een jongen bij 
ons op school uit een NSB-gezin 
kwam. Het kind kon er natuurlijk 
niets aan doen maar wij vonden 
het bij voorbaat een gluiperd met 
alle nare gevolgen van dien. Kin-
deren van foute ouders, wat heb-

ben ze het moeilijk gehad in hun 
jeugd en vaak ervaren ze het nog 
als een last die hun leven tekent. 

In de vijftiger- en zestiger jaren 
was het over het algemeen nog 
geen vetpot. Mijn ouders moes-
ten hard bikkelen op hun boe-
renspul om de kinderen groot te 
krijgen. Het was de tijd dat de 
dubbeltjes nog moesten worden 
omgekeerd in vele gezinnen. De 
tijd dat ik bijvoorbeeld derde-
hands kleren van de broers boven 
mij moest dragen. De broeken, 
van zwaar manchester, waren op 
vele plekken versteld. Och dat 
was niet zo erg, want iedereen 
liep er zo bij. ,,Als het maar heel 
is”, zei mijn moe-
der dan. Moet 
je tegenwoor-
dig om komen. 
Natuurlijk waren 
de vrijheden beperkt, er waren 
vaststaande regels en thuis was 
er een behoorlijk streng regiem. 
En wie niet horen wilde, moest 
voelen. Maar van die draai om de 
oren of van de mattenkloppersla-
gen ben ik niet slechter gewor-
den. Gehoorzaamheid moet ook 
geleerd worden. Ik geloof dat 

zulks nog nauwelijks op het leer-
plan voorkomt.

 Vrijheid is altijd in gebonden-
heid en spreekt dus met twee 
woorden. Waar de vrijheid tot 
het allerhoogste verheven wordt, 
komt grenzenloosheid in zicht. 
Een vrijheid die verkondigt dat 
alles moet kunnen en alles moet 
mogen, als we er maar lol in heb-
ben. Het genot wordt tot maat 
verheven. De doorgeslagen vrij-
heid heeft mensen gemaakt tot 
koeien die na de lange stalperi-
ode voor het eerst weer in de 
wei komen. Geen zee te hoog, 
geen capriool te gek. Die vrijheid 
spreekt met één woord en dat is 

het grote ‘ik’. De 
‘ander’ is uit het 
zicht verdwenen 
in vele opzich-
ten. En zeker die 

Ander met een hoofdletter. Een 
oude dichter heeft het al eens 
gezegd dat een volk zonder deze 
Ander verwildert. Vrijheid is zoals 
gezegd een geweldig geschenk 
om te koesteren, te vieren en 
om elke dag, sprekend met twee 
woorden, in praktijk te brengen.

Vrijheid

bij de achterdeur 

VRIJHEID IS ALTIJD IN GEBONDENHEID 
EN SPREEKT DUS MET TWEE 

WOORDEN.
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tot 13.00 uur op het plein bij de 
Opgang in Radewijk. Bij slecht 
weer wordt de markt binnen 
gehouden. Voor deze markt kunt 
u ook allerlei stekjes van tuinplan-
ten (graag opgepot en met ver-
melding van naam) en overbodig 
tuingereedschap inleveren. Dit 
kan bij de fam. H. Hutten, Hoog-
enweg 49, tel.: 0253-263488; fam. 
H. Peeneman, Lindeldijk 2a, tel.: 
0523-216468; fam. M. Schutte, A. 
Risaeusstr. 4, tel.: 0523-264349. 
Het beloofd weer een gezellige 
markt te worden waar ook kof-
fi e met gebak en heerlijk broodje 
hamburger te koop zijn. Voor 
verdere inlichtingen stuur dan een 
mailtje naar lucschrotenboer@
gmail.com
Jarig. De wijkgemeente feli-
citeert dhr. G. van der Veen, 
Radewijkerweg 2, met zijn 88e 
verjaardag op 22 april en mw. J. 
Bril-Batterink, Olsmansdijk 7, met 
haar 87e verjaardag op 23 april.
Namens de kerkenraad ga ik 
(ds. de Lange) er binnenkort op 
uit om nieuwe vrijwilligers te vra-
gen voor een taak als ouderling, 
diaken, pastoraal bezoeker, con-
tactpersoon. Als u iemand wilt 
voordragen omdat u hem of haar 
geschikt vindt, wilt u dat dan mel-
den bij de scriba Harry Versteeg 
(hcjversteeg@hotmail.com)
Bidden met de Benen. Bid-
den met de Benen is een inspi-
rerende middag voor mensen 
die houden van wandelen, stilte, 
ontmoeting en bezinning. De 
meditatieve wandeltocht omvat 
6,5 kilometer en wordt zondag 
12 mei gehouden. Thema: ‘zoe-
ken naar geluk’. Startpunt: Erve 
Ramaker, Radewijkerweg 43, 
Radewijk. Inloop: vanaf 13.30 uur. 
Start: 14.00 uur. De organisato-
ren komen uit Gramsbergen en 
Hardenberg. Het zijn ds. Hetty 
Boersma, Albert Lennips, Jasper 
Nijman en Wim ter Avest.  Opga-
ve: albertlennips@gmail.com of 
w.teravest@hetnet.nl. Deelname 
is gratis.
Gospelavond in de Wanne, 15 
mei van 19.00 tot 20.00 uur. Een 
vrolijke avond met mooie muziek. 
De zanggroep Only One Way 
treedt op. Iedereen is van harte 
welkom. Toegang: gratis. Info: 
Mirjam Wanders.
Opbrengst spaardoosjesac-
tie. De ZWO-cie. kan u mee-
delen dat de opbrengst van de 
spaardoosjesactie tijdens de afge-
lopen 40-dagentijd een bedrag 
van € 3.110,85 heeft opgebracht. 
Iedereen bedankt voor zijn of 
haar steun in deze periode. Het 
was veel werk maar de actie heeft 
ook veel gebracht.
Opbrengst. De paasdecoraties/
eierenmarkt en het benefi etcon-
cert t.b.v. ‘Het huis aan de Vecht’ 
hebben het mooie bedrag van 
maar liefst € 2530 opgebracht. 
Wij willen iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft om dit prach-
tige resultaat te bereiken, heel 
hartelijk bedanken.
Ouderengroep. Het afsluitings-
etentje van de ouderenmiddagen 
is op 16 mei in restaurant ‘De 
Rheezerbelten’, Grote Beltenweg 
1. Aanvang: 16.30 uur.  Opgeven 
bij: Marry Oogjes, tel. 263661; 
Jeannet Ros, tel. 260673. Kosten 
p.p. € 20. Vervoer: G. Bolks, tel. 
263005.
Vacaturs. Binnen onze groei-
ende wijk Marslanden hebben wij 

nog een aantal mooie en uitda-
gende vacatures beschikbaar voor 
ouderling, diaken en bezoekme-
dewerker. Je wordt onderdeel 
van een enthousiast team, waar 
voldoende ruimte is voor nieuwe 
ideeën en ontwikkelingen. Graag 
komen wij met jou in contact! 
Voor aanmelden en meer informa-
tie kan je mailen: scriba-marslan-
den@pknhardenbergheemse.nl

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 5 mei: 9.30 ds. A. 
v/d Spek, Zwartsluis. 19.00 ds. 
H. Paas, Nijverdal. O.v.d.: dhr. G. 
Lennips. Diakenen: P. Olsman 
en W. Wittenberg. Collecten: 
KRQ, kerk en gebouwen. Gast-
heer: P. Olsman.
Kerkdienst 12 mei: 9.30 ds. 
van Rikxoort. Beerzerveld 
19.00 ds. J. Adriaanse. Collec-
ten: stg. Michal, kerk en gebou-
wen.
Kerkdienst 19 mei: 9.30 ds. J. 
Peschar, Hollandscheveld. 19.00 
ds. L. van Rixkoort. Collecten: 
zending, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 26 mei: 9.30 ds. 
C. Elsinga, Almelo. Beerzerveld 
19.00 dhr. A. Lowijs, Noordsche-
schut. Collecten: diaconie, kerk 
en gebouwen.
Kerkdienst 30 mei: Beerzer-
veld 9.30 ds. J. Adriaanse.
Meeleven. We leven mee met 
mensen die korter of langer gele-
den iemand hebben moeten mis-
sen. Met diegene die onderzoe-
ken moeten ondergaan, bezig zijn 
met kuren of behandelingen. Heel 
veel sterkte toegewenst.
Tekst. Er zijn altijd mensen die 
zo nu en dan eens roken, gelegen-
heidsrokers, maar als je ernaar 
vraagt dan zeggen ze toch dat 
ze niet roken. Zo zijn er ook 
mensen die zo nu en dan eens 
wat aan geloof doen. Alleen bij 
speciale gelegenheden lijken ze 
ineens christen te zijn, maar als je 
ernaar vraagt dan zullen ze zeg-
gen dat ze niet echt geloven. Er 
zijn altijd (jonge) mensen die stie-
kem roken, als je ernaar vraagt 
ontkennen ze het. Zo zijn er ook 
altijd mensen die, hoewel ze best 
geloven, daar niet voor uit dur-
ven komen. Ook zijn er mensen 
(meelopers?) die, vooral in het 
begin, zeggen dat ze roken lek-
ker vinden, of dat echt zo is valt 
te bezien. Zo zijn er ook altijd 
mensen die meedoen in het chris-
telijke wereldje, maar dat alleen 
doen omdat het ze wel bevalt. 
Verder zijn roken en geloven bei-
den schadelijk: Roken schaadt de 
gezondheid.  Geloven 
schaadt de gewoonheid. Er is ech-
ter een belangrijk verschil: Roken 
kan dodelijk zijn … maar geloven 
leidt tot een eeuwig leven!

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 5 mei: KK 9.30 ds 
H. Dorgelo. Knd.: groep 1 t/m 
8. Oppas: Fleur en Deborah. 
Collecten: KerkinActie, kerk 
en onderhoudsfonds. ’t Refter 
Underground 11.00 Teenage-
meeting.
Kerkdienst 12 mei: Klooster-
haar FK 9.30 ds. W. v/d Griend. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas: 

Fabiënne en Ruud. Collecten: 
diaconie, kerk en onderhouds-
fonds.
Kerkdienst 19 mei: KK 9.30 ds. 
W. v/d Griend. Knd.: groep 1 t/m 
8. Oppas: aanwezig. Collecten: 
diaconie, kerk en onderhouds-
fonds.
Kerkdienst 26 mei: FK 9.30 ds. 
H. Dorgelo. Knd.: groep 1 t/m 
8. Oppas: aanwezig. Collecten: 
diaconie, solidariteitsfonds en 
onderhoudsfonds.
Kerkdienst 30 mei: KK 9.30 ds. 
W. v/d Griend. Collecten: diaco-
nie, kerk en onderhoudsfonds.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 
8326 AB St. Jansklooster, 
tel. 0527-241427
Kerkdiensten 5 mei: 10.00 ds. 
D. Lagerweij, Zwolle. Oppas: 
Christien Lassche en Angelique 
Boes. Knd.: groep 2: Merel en 
Ina. Organist: Jan Pieter van 
Eerde. Kapel 19.00 ds. W. 
Menkveld, Wanneperveen. Gez. 
dienst. Organist: Corry van 
den Berg. Collecten: 1. Kerk. 
2. Bloemen.
Kerkdienst 12 mei: 10.00 ds. 
M. Rohaan, Vollenhove. Kinder-
dienst. Oppas: Ina Lassche en 
Annelon Mooiweer. Organist: 
Corry van den Berg. 19.00 ds. 
G. Timmer, Kampen. Organist: 
Tjakko de Jonge. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdiensten 19 mei: 10.00 
ds. B. Steenwijk, Nijkerk. Oppas: 

aanwezig. Knd.: groep 1. Orga-
nist: Tjakko de Jonge. 19.00 ds. 
H. Pap. Gez. jeugddienst. Collec-
ten: 1. Kerk. 2. Jeugd.
Kerkdiensten 26 mei: 10.00 
kand. H. Kramer, Urk. Oppas: 
aanwezig. Knd.: groep 1 en 2. 
Organist: Johan Tijssen. 19.00 
dhr. R. Pasterkamp, Urk. Orga-
nist: H. Dunsbergen. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 30 mei: 9.30 dhr. 
S. Bakker, Urk. Oppas: aanwezig. 
Organist: Tjakko de Jonge. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Zieken. In de achter ons lig-
gende tijd kregen enkele br. en zr. 
te maken met verdriet en afscheid 
nemen van een geliefde. We bid-
den hen Gods troost en zijn 
bemoedigende nabijheid toe en 
hopen dat ze ervaren mogen dat 
God er is op momenten als het 
gemis voelbaar aanwezig is. We 
wensen hen veel sterkte voor nu 
en voor de toekomst.
We denken eveneens aan hen die 
te maken hebben met zorgen en 
ziekte. Ook hen wensen we veel 
sterkte en bovenal Gods hulp en 
bijstand toe. Maar ook als er iets 
te vieren valt is dat een reden om 
God erbij te betrekken. Hij geeft 
ook vreugde en geluk i.v.m. hoog-
tijdagen die gevierd en herdacht 
mogen worden. Daarvoor zeggen 
we Hem samen met hen die dit 
aangaat, dank. Hem komt toe alle 
dank en eer nu en alle dagen van 
ons leven.
Hartelijke groeten en goede en 
gezegende weken toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

seerd volgens Stefan Paas, theoloog 
des vaderlands. In zijn boek ‘Pries-
ters en vreemdelingen’ vraagt hij 
zich af hoe normaal dat is, want de 
grote meerderheid van Europea-
nen is nooit christen geweest en zal 
het ook nooit zijn. Zijn boek wordt 
besproken in het blad Kerk in 
zicht van het bisdom Brugge. Een 
fragment uit die recensie.

Wat  betekent het om een getuigende kerk te 
zijn in een wereld die God niet erkent

Paas stelt echter: Zo is het altijd 
geweest: een minderheid van 
actieve christenen die een ide-
aal vertegenwoordigde dat ook 
voor de meerderheid betekenis 
had. Er is niets vreemds of onvol-
tooids aan een minderheidskerk. 
Dit besef schept ruimte en biedt 
nieuwe mogelijkheden en stelt 
de vraag centraal wat het bete-
kent om een getuigende kerk te 
zijn in een wereld die God niet 
erkent. Het idee van de kerk als 
minderheidsgroep heeft Bijbelse 
verankering. Centraal in zijn boek 
staat een uitgebreide Bijbelstu-
die over ballingschap, diaspora 
en vreemdelingschap. Juist in de 
ballingschap kwam Israël tot een 
nieuw geloof in God en raakte 
het gericht op het behoud van de 
eigen identiteit.
Overleven als religieuze min-
derheidsgroep speelt ook in het 
Nieuwe Testament. De Petrus-
brieven zijn gericht aan christe-
nen die in de verdrukking leven 
en ‘vreemdelingen’ zijn. Dit helpt 
om de kerk van nu te begrijpen 
en vorm te geven. Immers, net als 
de ballingen van toen worden de 
‘ballingen van nu’ teruggeworpen 
op de kernvragen van een christe-
lijke identiteit, aldus Paas.

zulks nog nauwelijks op het leer-
plan voorkomt.

 Vrijheid is altijd in gebonden-
heid en spreekt dus met twee 
woorden. Waar de vrijheid tot 
het allerhoogste verheven wordt, 
komt grenzenloosheid in zicht. 
Een vrijheid die verkondigt dat 
alles moet kunnen en alles moet 
mogen, als we er maar lol in heb-
ben. Het genot wordt tot maat 
verheven. De doorgeslagen vrij-
heid heeft mensen gemaakt tot 
koeien die na de lange stalperi-
ode voor het eerst weer in de 
wei komen. Geen zee te hoog, 
geen capriool te gek. Die vrijheid 
spreekt met één woord en dat is 

het grote ‘ik’. De 
‘ander’ is uit het 
zicht verdwenen 
in vele opzich-
ten. En zeker die 

Ander met een hoofdletter. Een 
oude dichter heeft het al eens 
gezegd dat een volk zonder deze 
Ander verwildert. Vrijheid is zoals 
gezegd een geweldig geschenk 
om te koesteren, te vieren en 
om elke dag, sprekend met twee 
woorden, in praktijk te brengen.

Mannenavond 
Zuidlaren
De Protestantse kerk in Zuidla-
ren organiseert weer een man-
nenavond. Wegens het succes van 
de vorige keer wordt er dit jaar 
weer een uitstapje naar Hoog-
houdt georganiseerd. Erwordt 
per bus gereisd en de kosten 
bedragen €25 per persoon. De 
opbrengst gaat naar de ‘Ghana 
reis’ van World Servants. 

Vrijdag 10 mei, Zuidlaren, Laarkerk, Stationsweg 159, 
vertrek 19.30 uur, info/aanmelden: kirsten@worldser-
vantsanloozuidlaren.nl 

Laatste concert 
IJssellands Politie 
Mannenkoor
Wie het IJssellands Politie Man-
nenkoor nog een keer wil horen, 
moet vrijdagavond 10 mei vrijhou-
den! Dan treedt dit koor, dat uit 
29 leden bestaat, voor de laatste 
keer op. Deze avond zal ook het 
Vocaal Ensemble Vechtdal Voices 
een deel van hun repertoire ten 
gehore brengen. De organisatie 
roept op tijdig te komen, want het 
zou wel eens vol kunnen worden.

Vrijdag 10 mei, Zwolle Dominicanenkerk, 
Assendorperstraat 29, 20.30 uur (20.00 uur kerk 
open), toegang gratis 

Praten over 
morele kwesties
Annie Hasker viert deze maand 
dat ze 25 jaar geestelijk verzorger 
is. Ze heeft vanaf het begin van 
haar predikantschap alleen in zor-
ginstellingen gewerkt, eerst in een 
verpleeghuis Weidesteijn in Hoo-
geveen en sinds 2004 in de Isala 
in Zwolle. Een goed moment om 
eens te vertellen wat ze in deze 
periode allemaal heeft zien ver-
anderen. In de gezondheidszorg 
worden veel ethische beslissingen 
genomen. Haar taak is meer en 
meer verschoven naar ethiekon-
dersteuning van patiënten en 
medewerkers. Ze is gespeciali-
seerd in het voeren van persoon-
lijke en groepsgesprekken over 
morele kwesties. Deze avond laat 
ze iets zien van hoe zo’n gesprek 
verloopt. Er is volop ruimte voor 
vragen van deelnemers.

Dinsdag 14 mei, Zwolle, Oosterkerk, Bagijnesingel 17a, 
20.00 uur, gratis toegang

Creatief Café 
in Zuidlaren
In het Creatief Café in Zuidlaren 
staat Café voor: ontmoeting en 
gezelligheid. En Creatief staat 
voor: handwerken. Er wordt 
gewerkt met gebruikte materi-
alen. Denk aan wol, stof, papier, 
vilt enzovoort. Daarvan wordt 
geprobeerd weer iets leuks te 
maken. Loop eens binnen en 
proef de sfeer.

Woensdag 15 mei, Zuidlaren, de Zijbeuk, Kerkbrink 3, 
10.00 uur. Info: cdrint@pknanloozuidlaren.nl 

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDER CONCERT?

Palmzondag zong ze psalm 118 mee
‘Gods liefde duurt in eeuwigheid’

Na een uitbundige Stille Zaterdag
dankten Henk en Willemien samen

In de Paasnacht 
viel zij in een diepe slaap 

totdat haar levensadem 
deel werd van Gods Licht 

Intens dankbaar zijn wij voor het leven van 

Willemien  
Olde - van Haeringen

Zweeloo, 2-9-1936                     Zwolle, 26-4-2019

 Henk Olde

 Gerrold en Liesbeth 
  Martin en Andrea 
  Matthijs 
  Stephan

 Burret en Mirjam 
  Florian en Angelique 
  Jesse en Lisa 
  Noah

 Elize en Gerard 
  Maljaert 
  Willemien 
  Louren 
  Annélia

 Aernoud en Petra 
  David 
  Abe 
  Nora

Bremenstraat 87 
8017 KB Zwolle

Willemien is op donderdag 2 mei begraven op begraafplaats 
Bergklooster te Zwolle. Daarna is een dankdienst voor haar 
leven gehouden in de Oosterkerk.
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vr 3 mei
Hooglied 1:8-17
za 4 mei
Hooglied 2:1-7
zo 5 mei
Hooglied 
2:8-15 
ma 6 mei
Hooglied 2:16-
3:5 
di 7 mei
Hooglied 
3:6-11 
Wo 8 mei
Hooglied 
4:1-11 
do 9 mei
Hooglied 

4:12-5:1 
Vr 10 mei
Hooglied 5:2-8
Za 11 mei
Hooglied 5:9-6:3
Zo 12 mei
Psalm 148
Ma 13 mei
Hooglied 6:4-12
Di 14 mei
Hooglied 7:1-6
Wo 15 mei
Hooglied 
7:7-8:4
Do 16 mei
Hooglied 8:5-14
Vr 17 mei 
Psalm 64

‘Waar twee of drie in mijn naam 
tezamen zijn, ben Ik in hun 
midden.’ Bij vier of vijf beginnen 
de problemen. Rikkert Zuiderveld

 Zondag 5 mei 2019

Aalden 10.00 ds. P. van Engen
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hooge-
veen
Assen AK 10.00 ds. L. Tieslinga De 
Bron 10.00 ds. E. Noord JK 9.30 
ds. R. Koopmans De Slingeborgh 
10.30 da. A. van Beijeren OK 10.00 
ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 dhr. M. de Jager
Borger GH 10.00 past. H. Hansma
Bovensmilde WK 9.30 dhr. B. Sme-
des
Coevorden GK 10.00 ds. H. Nagel-
hout
Diever GK 10.00 ds. K. Bijleveld 
19.00 ds. T. Oldenhuis
Drijber GK 10.00 ds. H. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. G. van Zijl
Een 9.30 dhr. J. Kooistra
Elim HK 10.00 ds. A. Heiner
Emmen GrK 10.00 ds. Yetsenga 
Ichthus 10.00 mw. Dekker Kapel 
10.00 ds. Wijnsma Opgang 10.00 
dhr. Oosterwijk SH 10.00 ds. de 
Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 dhr. J. van Vondel
Gasselternijveen 9.30 ds. B. 
Urgert
Gees 10.00 mw. G. van Vliet
Gieten DK 9.30 da. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 mw. S. Dijkgraaf
Hollandscheveld 10.00 dhr. H. 
Kerssies 19.00 dhr. G. de Kok
Hoogersmilde De Schakel 9.30 
ds. W. Smit
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans. 
Zangd. GrK 9.30 ds. W. van Boeijen 
17.00 ds. H. v/d Pol HK 9.30 ds. J. 
Katerberg 19.00 bevrijdingszang-
dienst OK 9.30 ds. D. v/d Vaart VH 
9.30 mw. H. Hornstra Weidesteyn 
10.30 dr. H. v/d Meulen WK 10.15 
ds. H. Rooze
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 da. E. Struikmans
Meppel MK 10.00 ds. C. Huisman 
Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. 
Kooistra
Nieuw-Balinge 10.00 ds. G. Kop-
pelman 19.00 ds. H. v/d Ziel
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 ds. J. Bakker
Pesse OK 10.00 ds. F. Verboom
Rolde 10.00 da. P. de Kruijff
Roden Op de Helte 10.00 n.b.
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
ds. H. Linde
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. Hordijk
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. v/d Veer
Tiendeveen 10.00 ds. H. v/d Ziel 
15.00 ds. G. Klok
Valthermond HS 10.00 ds. M. 
Ottens
Vries DK 9.30 Ineke Clement
Westerbork VH 10.00 ds. J. van 
Kempen SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 mw. M. Ver-
spuij HK 10.00 mw. A. v/d Heide
Zuidwolde GK 9.30 ds. A. Linde 
HG 9.30 ds. W. v/d Griend

Zwartemeer GK 9.30 drs. Wiegman

Zondag 12 mei 2019

Aalden 10.00 samen met Gees
Alteveer GK 10.00 ds. Woltinge
Assen AK 10.00 da. W. van Noord 
De Bron 10.00 da. N. Veldman JK 
9.30 ds. R. Koopmans 19.00 De 
Slingeborgh 10.30 da. H. v/d Peppel 
OK 10.00 ds. Y. de Groot
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger 
19.00 ds. W. Meijles
Borger GH 10.00 ds. R. Kleijer. 
H.A. 19.00 past. Hansma
Bovensmilde WK 9.30 ds. G. v/d 
Werff
Coevorden HK 10.00 Sien-dienst
Diever GK 10.00 ds. B. van Werven 
19.00 ds. H. Hoogeveen
Drijber GK 10.00 ds. Wegerif
Dwingeloo 10.00 ds. S. Kits
Een 9.30 ds. P. Crom
Elim GK 10.00 ds. G. Heinen HK 
10.00 ds. H. Bakhuis
Emmen GrK 10.00 ds. te Winkel 
Ichthus 10.00 ds. Wiekeraad Kapel 
10.00 ds. Wijnsma Opgang 10.00 
ds. Kajim SH 10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 da. B. de Groot
Gasselternijveen 10.00 mw. J. 
Louissen
Gees 10.00 ds. J. Wassenaar
Gieten BK 9.30 ds. K. Jonker
Hijken/Hooghalen Kompas 10.00 
da. V. Thurkow
Hollandscheveld 10.00 ds. C. 
Elsinga 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel 9.30 
ds. H. Jumelet
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans 
GrK 9.30 ds. J. Snaterse 17.00 ds. 
W. Sonennberg HK 9.30 ds. H. Linde 
OK 9.30 ds. R. Nieuwkoop VH 9.30 
mw. E. de Vegt Weidesteyn 10.30 
ds. T. Braam Olden Kinholt 10.15 
ds. L. de Jonge
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. A. Verbeek
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. T. 
Oldenhuis
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. Beek-
man 19.00 ds. F. van Santen
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 da. P. Eigenhuis
Pesse OK 10.00 ds. B. Metselaar
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 mw. W. Jansen JK 
10.00 ds. W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
ds. P. de Vries
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. A. Hekman
Sleen OK 10.00 da. F. Hordijk
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker. H.A.
Tiendeveen 10.00 ds. J. Gerling 
15.00 ds. T. Beekman
Valthe BK 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 9.30 Lieuwke Knossen
Westerbork VH 10.00 da. J. Gre-
ving SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob HK 
10.00 ds. G. Hovingh
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras HG 
9.30 ds. J. Zondag
Zwartemeer GK 9.30 drs. Maatje

Zondag 19 mei 2019

Aalden 10.00 ds. P. Bongers
Alteveer GK 10.00 ds. P. van Ool
Assen AK 10.00 ds. R. Busschers 
De Bron da. E. Struikmans 10.00 JK 
9.30 ds. R. Koopmans De Slinge-
borgh 10.30 ds H. Rooze OK 10.00 
da. W. van Noord
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving 19.00 
ds. V. Thurkow
Borger GH 10.00 ds. H. Hansma 
19.00 ds. H. van Ark
Bovensmilde WK 10.00 ds. S. Kits

Coevorden GK 10.00 da. H. Kauff-
mann
Diever GK 10.00 ds. K. v/d Sloot 
19.00 ds. B. van Werven. Jeugdd.
Drijber GK 10.00 ds. van Beesten
Dwingeloo 10.00 ds. B. van Werven
Een 9.30 dhr. P.J. Kruizinga
Elim GK 10.00 ontmoetingsdienst 
HK 10.00 dhr. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. v/d Kaaij 
Ichthus 10.00 dhr. Westerduin 
Kapel 10.00 ds. Jumelet Opgang 
10.00 ds. Kajim SH 10.00 mw. Ma-
tjes
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 n.b.
Gasselternijveen 9.30 ds. J. Mid-
deljans
Gees 10.00 ds. J. Bolhuis
Gieten DK 9.30 da. de Boer
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 10.00 
ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 kand. H. 
Kramer 19.00 ds. P. Wiekeraad
Hoogersmilde De Schakel 9.30 
mw. A. Akkerman
Hoogeveen GH 9.30 ds. C. Cluistra 
GrK 9.30 dr. H. v/d Meulen 17.00 
ds. J. Snaterse HK 9.30 ds. C. ‘t Lam 
OK 9.30 dr. H. Nobel VH 9.30 ds. J. 
Batenburg Weidesteyn 10.30 dhr. 
W. Wennink
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Harmsen
Nieuw-A’dam NK 10.00 dhr. B. 
Veld
Nieuw-Balinge 10.00 en 19.00 ds. 
T. Beekman. H.A.
Nieuw-Weerdinge RW 9.30 ds. 
Akkerman
Nijeveen 10.00 E-meeting
Pesse OK 10.00 drs. E. Renkema
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. W. 
Meijles JK 10.00 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
n.b.
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
dhr. Lepair
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. A. Hekman
Tiendeveen 9.30 en 15.00 ds. J. 
den Dikken. H.A.
Valthermond HS 10.00 ds. J. Mel-
lema
Vries DK 9.30 da. M. Leffers
Westerbork Tent 10.00 mw. J. 
Span
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van Sloot-
en HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 da. B. Gras 
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. v/d 
Meulen

Zondag 26 mei 2019

Aalden 10.00 da. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 en 19.00 ds. H. 
Hoogeveen. H.A.
Assen AK 10.00 mw. H. Nienhuis 
De Bron 10.00 ds. A. Hekman JK 
9.30 ds. E. Veldman 19.00 ds. A. 
Troost De Slingeborgh 10.30 ds. 
J. Greive. H.A. OK 10.00 da. W. van 
Noord
Beilen PK 10.00 ds. V. Thurkow 
19.00 n.b.
Borger GH 10.00 dhr. L. Wanders
Bovensmilde WK 9.30 ds. G. v/d 
Werff
Coevorden GK 10.00 stap in dienst
Diever GK 10.00 ds. B. van Werven 
19.00 ds. E. Terpstra
Drijber GK 10.00 ds. Procee
Dwingeloo 10.00 ds. J. Sijtsma
Een 9.30 da. D. Kits
Elim HK 10.00 dhr. W. Kelder GK 
10.00 dhr. Brouwer
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 mw. A. Aukes
Gasselternijveen 9.30 drs. H. 

Hoekstra
Gees 10.00 ds. H. Bakhuis
Gieten BK 9.30 ds. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Kompas 10.00 
ds. J. Greving
Hollandscheveld 10.00 ds. G. Obe-
rink 19.00 ds. H. Scholing
Hoogersmilde De Schakel 9.30 
ds. Gardenier
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Harmsen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. v/d 
Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 prop. J. v/d 
Meulen 19.00 ds. A. Goedvree
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 da. H. de Kok
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Katenberg
Roden ChK 10.00 ds. R. Praamsma 
JK 10.00 ds. H. Krug
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
ds. H. de Haan
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. Akkerman
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. H. Wester-
hout 15.00 ds. J. Snaterse
Valthermond HS 10.00 jeugddienst
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. M. 
Hazeleger. H.A. SK 10.00 ds. M. Lef-
fers. H.A.
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob HK 
10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. J. Ros HG 
9.30 ds. P. Wiekeraad
Zwartemeer GK 9.30 drs. Bloem-
berg

Donderdag 30 mei 2019
Hemelvaartsdag

Alteveer GK 10.00 ds. Hoogeveen
Assen Gouveneurstuin 10.00 ds. 
W. van Noord JK 9.30 ds. R. Koop-
mans
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 Hessel Hansma
Bovensmilde WK 9.30 dhr. G. ter 
Beek
Coevorden GK 10.00 ds. H. Nagel-
hout
Diever GK 10.00 ds. B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. I. Postma
Een 9.30 kerkenraad
Elim GK 10.00 da. v/d Scheer
Emmen Ichthus 10.00 ds. Wijnsma 
Opgang 9.00 ds. Fischer SH 10.00 
drs. Hoekstra
Gasselternijveen 9.30 ds. J. Mel-
lema
Gees 10.00 da. W. Hordijk
Gieten BK 9.30 ds. C. van Ginkel
Hijken/Hooghalen Antenne 10.00 
ds. T. Braam
Hollandscheveld 10.00 da. E. Roo-
seboom
Hoogersmilde De Schakel 9.30 
ds. A. Donker
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. Veld-
huijzen
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen GK 19.30 ds. J. van der 
Mark
Pesse OK 10.00 kand. J. Bassie
Roden Op de Helte 10.00 n.b.
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
ds. A. Linde
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. T. Oldenhuis
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. T. Beekman
Valthermond HS 10.00 ds. H. 
Thon

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

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, ds. Gerhard Heeringa, 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

Warming Up Wierden op herhaling

“Wij willen mensen op Jezus wijzen”

Mike Verhagen (35) 
en Geert Nijhoff 

(38) zijn mede-organisatoren van 
Warming Up. Ze zijn allebei al 
zo’n beetje hun leven lang lid van 
de kerk en hebben diverse func-
ties vervuld. Zo zijn ze ouderling 
geweest en momenteel leiden ze 
een catechisatiegroep. Voor bei-
den geldt: “Geloof is de basis van 
ons bestaan, we houden van God. 
Daarom zetten we ons graag in 
voor de kerk.”

Missionair kerk-zijn
Tot hun spijt zien ze dat regel-
matig mensen afknappen op de 
traditionele vorm van kerk-zijn. 
Velen komen steeds minder naar 
de diensten en op den duur hele-
maal niet meer. De activiteiten in 
het kader van Warming Up rich-
ten zich op deze groep, op men-
sen die niet meer zoveel hebben 
met de kerk. Wat leeftijd betreft 
bestaat de doelgroep uit mensen 
vanaf een jaar of vijftien. “War-
ming Up is onderdeel van mis-
sionair kerk-zijn en vult het gat 
op tussen de zondagse diensten 
en helemaal niet meer naar de 
kerk gaan”, aldus Mike Verhagen.  
“Ons uiteindelijke doel is: men-
sen op Jezus wijzen. Het contact 
tussen kerkgangers en mensen 
die niet meer naar de dienst gaan, 
staat voorop.”

Behoefte
Het Wierdense initiatief begon 
een aantal jaren geleden als een 

Meer lezen? Ga naar https://www.bijbelgenootschap.nl/

bijbelleesrooster2019/

Lees verder op pagina 10
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Agenda

Donderdag 9 mei
Feestelijke aanbieding 1e exem-
plaar Wal & Water, 20.00 uur, 
Oldemarkt, Het Achterhuis, 
Hoofdstraat 27 (achter de kerk)
toegang gratis, info: ygerne@
welkomindekerk.nl, 0546-577475

Vrijdag 10 – zondag 12 mei
Bijbelstudieweekend met Henk 
Binnendijk, opperrabijn Binyomin 
Jacobs en Tjerko van der Wou-
den, Ambt Delden, De Kroeze 
Danne, voor deelnemers 20-45 
jaar, € 139 all-in, info en opgave: 
cvi.nl/bijbelstudieweekend 
033 - 2458824

Zondag 12 mei
Hengelo. Waterstaatskerk, Del-
denerstraat 20, Cantateviering: 
cantate nr. 104 van J.S. Bachmet 
kamerkoor, solisten en baroken-
semble ‘Concerto Barcco’

Maandag 13 mei
Conferentie ‘Mozes in Saksenland’, 
10.00 – 15.30 uur, Hellendoorn, 
Kerk en Leerkamer Protestantse 
Gemeente, Dorpsstraat 39, 7447 
CM, aanmelden (vóór 7 mei) via 
adehoop11@hetnet.nl, meer info: 
tel. 0522 855782 e-mail: reinier-
gosker@gmail.com

Lezing 'Waarom eindtijd?', ds. 
W.J.J. Glashouwer, Vriezenveen, 
Cultureel Centrum CCK2, Kerk-
straat 2, 20.00 uur

Donderdag 16 mei
Lezing 'De plaats van Israël in Gods 
heilsplan', Heleen Bénard, Emmen, 
Het Centrum, Constantijnstraat 
17a, 14.30 uur, voor 60+ers

Lezing 'Gods gedachten over 
Israël', ds. Jaap de Vreugd, Nijver-
dal, Het Baken, Kerspellaan 2, 
20.00 uur

23 mei
Mini-symposium Toerisme en 
Recreatie in Overijssel 2030, 
een plotselinge toekomst, Buiten-
centrum Sallandse Heuvelrug, 
Grotestraat 281, Nijverdal, 
13.30 - 17.00 uur info/aanmelden: 
trendbureauoverijssel.nl 

29 mei – 2 juni
Mini-Reveilweek van de Near East 
Ministry in Voorthuizen

Maandag 17 juni 
Bezinningsmiddag predikanten en 
kerkelijk werkers classis Over-
ijssel-Flevoland rond het thema 
Spiritualiteit van samen, 12.00 
- 16.15  uur in Dalfsen, De Over-
kant, Kerkplein 22 

Zaterdag 22 juni
Israëlvriendendag, Hoogeveen, 
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35, 
13.00 - 17.00 uur info/aanmelden: 
cvi.nl/vriendendagen

20 - 26 juli
Reveilweek van de Near East 
Ministry, Ambt Delden, Kroeze 
Danne

3 - 9 augustus
Reveilweek van de Near East 
Ministry, Voorthuizen, geen 
kinder- en tienerprogramma.

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Warming Up Wierden op herhaling

“Wij willen mensen op Jezus wijzen”

Mike Verhagen (35) 
en Geert Nijhoff 

(38) zijn mede-organisatoren van 
Warming Up. Ze zijn allebei al 
zo’n beetje hun leven lang lid van 
de kerk en hebben diverse func-
ties vervuld. Zo zijn ze ouderling 
geweest en momenteel leiden ze 
een catechisatiegroep. Voor bei-
den geldt: “Geloof is de basis van 
ons bestaan, we houden van God. 
Daarom zetten we ons graag in 
voor de kerk.”

Missionair kerk-zijn
Tot hun spijt zien ze dat regel-
matig mensen afknappen op de 
traditionele vorm van kerk-zijn. 
Velen komen steeds minder naar 
de diensten en op den duur hele-
maal niet meer. De activiteiten in 
het kader van Warming Up rich-
ten zich op deze groep, op men-
sen die niet meer zoveel hebben 
met de kerk. Wat leeftijd betreft 
bestaat de doelgroep uit mensen 
vanaf een jaar of vijftien. “War-
ming Up is onderdeel van mis-
sionair kerk-zijn en vult het gat 
op tussen de zondagse diensten 
en helemaal niet meer naar de 
kerk gaan”, aldus Mike Verhagen.  
“Ons uiteindelijke doel is: men-
sen op Jezus wijzen. Het contact 
tussen kerkgangers en mensen 
die niet meer naar de dienst gaan, 
staat voorop.”

Behoefte
Het Wierdense initiatief begon 
een aantal jaren geleden als een 

activiteit voor jongeren en werd 
gestart door Gert Jan ten Brinke, 
zwager van Geert Nijhoff. “Het 
liep goed, het publiek was breed 
samengesteld. Zo kwamen er bij-
voorbeeld voetbalvrienden, maar 
ook ouderen naar de bijeenkom-
sten. Na een aantal jaren stag-
neerde Warming Up, omdat de 
organisatoren andere prioriteiten 
kregen of elders gingen studeren. 
Toch bleek er veel behoefte te 
zijn aan dit soort ontmoetingen. 
Regelmatig vroegen mensen of 
er toch weer zulke middagen 
georganiseerd konden worden. 
Toen we op 17 maart na lange tijd 
onze eerste bijeenkomst weer 
hielden, kwamen er maar liefst 
zo’n negentig mensen op af. Op 
die middag kwam Stef Heerema 
spreken over schepping en evolu-
tie.” Mike grapt: “Hij is een echte 
publiekstrekker, die als geoloog 
fl ink de diepte in gaat.” Geert: 
“Het was een zeer interessante 
avond. Mijn dochter van twaalf 
heeft de hele tijd aantekenin-
gen gemaakt van wat er werd 
gezegd…” 

Buren
Het concept voor Warming Up 
is simpel. Om 16.45 uur opent 
de kerk haar deuren voor een 
laagdrempelige bijeenkomst met 
een spreker. Er klinkt muziek en 
de aanwezigen eten een broodje 
en een soepje. Voordat de avond-
dienst om 18.45 uur begint, is 
het allemaal al weer afgelopen. 
Geert: “Op de vorige bijeenkom-
sten kwamen zowel mensen uit 
de kerk als van buiten de kerk. 

Wij zouden fi jn vinden als leden 
van onze kerk buren mee zou-
den nemen, of collega’s.” Mike: 
“Iedereen maakt zijn eigen 
keuze. Het is niet direct onze 
bedoeling om mensen onze kerk 
in te trekken, maar wel om ze in 
aanraking te brengen met Jezus.” 

Warming Up Extra
Naast de Warming Up op zon-
dagmiddag gaat ook de Warming 
Up Extra op herhaling. Net als 
enkele jaren geleden komt War-
ming Up dan met een avondpro-
gramma, waarbij een spreker de 
diepte in gaat over een bepaald 
onderwerp. Geert: “Voor de 
toekomstige bijeenkomsten den-
ken we bijvoorbeeld aan onder-
werpen als gebedsgenezing, pro-
fetie, Israël, het Joodse denken 
of omgaan met geld. Dit zijn nog 
maar ideeën, we moeten deze 
nog verder uitwerken.” En Mike 
vult aan: “Het is fi jn als mensen 
met elkaar van gedachten kun-
nen wisselen over aansprekende 
onderwerpen die hun geloof 
versterken. Naast algemene Bij-

belse waarheden is het goed om 
te zien dat de Bijbel ook iets te 
zeggen heeft over wetenschap of 
allerlei maatschappelijke zaken.”

Plannen
Gekoppeld aan Warming Up 
is inmiddels ook een speciale 
Warming Up Kring op woens-
dagavond van start gegaan, voor 
mensen die niet zoveel (meer) 
hebben met de kerk, maar wel 
willen nadenken en praten over 
geloofsvragen. In de toekomst 
zijn er ook plannen voor War-
ming Up Kids, gericht op kinde-
ren in de basisschoolleeftijd. Dit 
evenement van een dag wil hen 
op een vrolijke manier kennis 
laten maken met het geloof.

Programma
De komende Warming Up 
op zondagmiddag vindt plaats 
op 19 mei om 16.45 uur. 
Het thema is: Getuigenis van 
een ex-drugsverslaafde.

De Hervormde Dorpskerk in Wierden is gevestigd aan het  

Burg. J.C. van den Bergplein/ hoek Plantsoenlaan. 

Een kort, laagdrempelig programma aan het eind van de zondagmid-
dag, met een spreker, muziek, soep en broodjes. Dit zijn de ingrediën-
ten voor Warming Up, een tweemaandelijkse ontmoeting voorafgaand 
aan de avonddienst. Het is een initiatief van de Hervormde gemeente 
in Wierden. Een beproefd concept op herhaling. 

“Geloof is de basis van ons bestaan, we houden van God. Daarom zetten we ons graag in voor de kerk.”

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Welke plaats neemt Israël 
in bij de uitoefening van je 
beroep als predikant of ker-
kelijk werker en in het leven 
van de plaatselijk gemeente? 

Die vraag roept doorgaans enige 
terughoudendheid op. Gemeente-
leden die zeggen: ‘Begin niet over 
Kerk en Israël, want daar komt altijd 
ruzie van’ is een herkenbare erva-
ring voor predikanten en kerkelijk 
werkers. Waar komt die terughou-
dendheid vandaan? Wat is de oor-
zaak van de gevreesde ruzie? Heeft 
het te maken met het thema zelf? 

Hals of horens?
Dr. Anne Marijke Spijkerboer, 

spreekster op de dagconferentie 
Mozes in Saksenland, suggereert 
dat er een samenhang is tussen één 
en ander. Dat roept de vraag op of 
wij ons iets van de hals houden wat 
eigenlijk als een koe bij de horens 
gevat zou moeten worden. Sterker 
nog: zou die terughoudendheid 
om het thema Kerk en Israël aan 
te roeren wellicht ook de charme 
ervan kunnen uitmaken? 

Organisatie
De dagconferentie Mozes in Sak-
senland wordt door de Classicale 
Werkgroep Kerk & Israël Overijs-
sel-Flevoland georganiseerd voor 
predikanten, kerkelijk werkers, 
studenten theologie/religiewe-

tenschappen, cursisten TVG en 
belangstellende gemeenteleden 
in Overijssel-Flevoland en Noord 
Nederland. Aan deze studieacti-
viteit kan worden deelgenomen 
in het kader van het studieverlof 
onder eigen regie binnen de Perma-
nente Educatie. De studiebelasting 
is 5 uren. Meer informatie over de 
nieuwe PE-regeling vindt u op de 
website van de Protestantse Kerk.  

Programma
10.00 uur: De conferentie begint 
met een morgengebed in de kerk 
o.l.v. ds. Jan Gerrit Zomer 10.30 
uur: introductie van het thema 
10.35 uur: ‘Kerk en Israël, voor-
bije hobby of nieuwe noodzaak?’ 
met dr. Anne Marijke Spijkerboer 
en reacties van drs. Gonny Blok, 
ds. Wilma Hartogsveld, ds. Koos 

Snaterse. Daarna volgen Buzzzz-
groepen en een plenaire discussie 
o.l.v. classispredikant ds. Klaas van 
der Kamp.
In de middagpauze kan na de lunch 
de kerk worden bezichtigd. 
13.30 uur: Na de middagpauze 
begint de eerste ronde van vijf 
workshops
14.15 uur: tweede ronde workshops 

De conferentie wordt afgesloten 
door Anne Marijke Spijkerboer 
met ‘Rembrandts Sara en Hagar, 
een ambivalente Abraham’. Er 
is een boekentafel van uitgeverij 
Skandalon aanwezig. 

Maandag 13 mei, Hellendoorn, Kerk en Leerkamer 
van de protestantse kerk, Dorpsstraat 39, 10.00 uur 
(inloop vanaf 9.30 uur), kosten € 10,-, info: Reinier 
Gosker, 0522-855782, reiniergosker@gmail.com, 
aanmelden vóór 7 mei: Ad de Hoop, adehoop11@
hetnet.nl Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.

Mozes in Saksenland
Dagconferentie

Lees verder op pagina 10
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Zaterdag 11 mei
Mix van Zang & Spel - Jawel!, 
Martin Mans Orgel/Piano, 
20.00 uur, Lemelerveld, 
WHZ-hal € 17, 
www.huetink-royalmusic.nl

Vrijdag 17 mei
Homecoming and Southern Gos-
pel Event 2019, met projectkoren, 
orkest en Country Trail Band, 
voor liefhebbers van Gaither 
Family-muziek, Verrijzeniskerk, 
Bachlaan 150, Zwolle, 19.30,
€ 12,50 info en tickets: 
eventsforchrist.nl

Zaterdag 19 mei
Zondag Het slotconcert van 
Muziek met een Plus is traditie-
getrouw met een groot orkest, 
Zalencentrum De Hoofdhof te 
Zwolle-Berkum, 15.00 uur, 
€ 15 (tot 16 jaar € 7,50)

Dinsdag 28 mei
Elevation Worship, Amerikaans 
aanbiddingscollectief, voor het 
eerst in Nederland (staand con-
cert), 20.00, v.a. € 27, IJsselhallen, 
Rieteweg 4, Zwolle info en 
tickets: eventsforchrist.nl

Zaterdag 1 juni 
“Everhard 40 jaar concert-
organist” Everhard Zwart Orgel, 
Lemelerveld, WHZ-hal
 € 13, www.huetink-royalmusic.nl

Zaterdag 15 juni 
“Adieu Voorjaar” André van Vliet 
Orgel, Arjan & Edith Post Trom-
pet, 20.00 uur, Lemelerveld, 
WHZ-hal, € 15, 
www.huetink-royalmusic.nl 

Zaterdag 29 juni
A tribute to the Continental 
Singers, back to the gospels 
of  the eighties, € 17, 19.30, 
Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 
Zwolle

Zaterdag 29 juni 
“Welkom Zomer” Harm Hoeve 
Orgel, Noortje van Middelkoop 
Panfl uit, 20.00 uur, Lemeler-
veld, WHZ-hal, € 15, 
www.huetink-royalmusic.nl 

Zaterdag 13 juli 
“Virtuoze Zomertour” Gert 
van Hoef Orgel, Lemelerveld, 
WHZ-hal, 20.00 uur, € 13, 
www.huetink-royalmusic.nl 

Zaterdag 27 juli 
“Joh. de Heer Samenzang” Ad 
Huetink Orgel, 20.00 uur, Leme-
lerveld, WHZ-hal,
€ 10 t.b.v. het goede doelen, 
www.huetink-royalmusic.nl

Zaterdag 10 augustus
 ‘Canadese Orgel Virtuositeit” 
André Knevel Orgel, 20.00 uur, 
Lemelerveld, WHZ-hal € 13, 
www.huetink-royalmusic.nl

Vrijdag 16 – maandag 
19 augustus
Openskies Worship Festival, 
Zelhem, De Betteld, Aaltense-
weg 11, info/tickets: 
eventsforchrist.nl 

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Vries DK 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 da. A. 
Akkerman
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten
Zuidwolde OK 9.30 ds. J. Woltinge
Zwartemeer GK 9.30 drs. Bloem-
berg

Zondag 5 mei 2019

Ens GK 9.30 dhr. A. Palland
Kraggenburg 10.00 n.b.
Marknesse 9.30 dhr. G. Doorn
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. H. de Haan PK 10.00 ds. 
H. v/d Wal 17.00 ds. E. Terpstra 
De Poort 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Zondag 12 mei 2019

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 ds. J. Smit
Marknesse 9.30 ds. G. Keijzer
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 17.00 
ds. A. v/d Spek PK 10.00 ds. J. Post-
humus 17.00 ds. G. van Zanden De 
Poort 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke 
19.00 Taizé-viering

Zondag 19 mei 2019

Ens GK 9.30 ds. W. Bloemendaal
Kraggenburg 10.00 da. C. Aalbers-
berg
Marknesse 9.30 dhr. J. Bredehoff
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 17.00 
ds. J. Reijm PK 10.00 ds. R. van 
Hornsveld 17.00 ds. E. Terpstra De 
Poort 10.00 ds. C. Keleman 16.45 
ds. W. Scheltens
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot. H.A. 
19.00 A-meezing

Zondag 26 mei 2019

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 n.b.
Marknesse 9.30 ds. W. Andel
Urk BK 10.00 prop. C. Hendriks 
17.00 ds. G. van Zanden PK 10.00 
ds. D. Hellinga 17.00 ds. H. Bakhuis 
De Poort 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. K. van Marrum
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

Donderdag 30 mei 2019
Hemelvaartsdag

Ens GK 9.30 ds. F. Verboom
Kraggenburg 10.00 n.b.
Marknesse 9.30 ds. H. Torenbeek
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden 
16.00 ds. J. Hoekman PK 10.00 ds. 
C. Keleman De Poort 10.00 ds. E. 
Terpstra
Zeewolde 10.00 dhr. J. Klop

Zondag 5 mei 2019

Almelo Bleek 10.00 ADA-viering 
De Ontmoeting 10.00 ds. C. Elsin-
ga GrK 10.00 da. M. de Vries PK 
10.00 ds. M. Montagne Noach 10.00 
ds. D. van Bart. H.A. Eugeria 10.30 
ds. H. v/d Pol
Beerzerveld 10.00 ds. J. Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. Menk-
veld
Bergentheim OK 10.00 ds. J. Krui-
ter
Berkum HH 9.30 ds. F. Meijnhardt
Blankenham 11.00 ds. D. Wolse
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 

dr. A. Meesters
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer Dijk-
huis 10.00 ds. W. Janssen
Bruchterveld 10.00 ds. M. de Jong
Daarle 9.30 en 19.00 ds. B. 
Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. J. Droogendijk 
19.00 ds. G. den Goeijen
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schipper 
Oudleusen 9.30 ds. J. Jonkmans
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. 
J. Zondag De Fontein 19.00 ds. J. 
Wassenaar
De Krim PK 9.30 da. G. Arends
Delden OB 10.00 ds. O. Mulder
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld 16.30 anders dienst HK 
19.00 zangdienst DK 10.00 ds. G. de 
Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuur-
mond Lonneker 10.00 da. R. Ved-
ders Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot. 
H.A. BK 10.00 ds. F. Bultink ZP 
10.30 n.b. HZ 10.00 past. G. Slüter
Enter 9.30 ds. H. de Haan 19.00 ds. 
A. Estié
Genemuiden GK 9.30 ds. A. Ver-
steeg 19.00 ds. E. v/d Veen GrK 9.30 
ds. J. Belder 19.00 ds. M. Aangeen-
brug HC 9.30 ds. H. Born
Giethoorn PG 10.00 dhr. J. Smit
Gramsbergen BHK 9.30 mw. E. 
Kolthof 19.00 Sandra Nijmeijer
Hardenberg Baalderveld 10.00 
ds. P. Langbroek HK 10.00 ds. W. v/d 
Wel Matrix 9.30 ds. Y. van Benthem 
Radewijk 10.00 dhr. M. Westerduin 
HöK 10.00 ds. A. de Lange Oost-
loorn 10.30 ds. G. Holverda
Heino 9.30 Harry Eringa
Hellendoorn DK 8.45 en 10.30 dr. 
J. Wassenaar 19.00 ds. L. Aangeen-
brug KW 9.30 ds. L. Aangeenbrug 
KZ 10.15 ds. T. Nieuwenhuis
Holten DK 9.30 ds. M. van Sandijk 
19.00 ds. G. van Herk Kandelaar 
9.30 ds. G. van Herk
Kampen Buitenkerk 10.00 past. 
H. Schoorlemmer
Kuinre 9.30 ds. D. Wolse
Kamperveen 9.30 Ludy Bronsema
Lemelerveld BK 9.30 ds. P. de Jong
Lutten KK 9.30 ds. Zweers
Mariënberg SK 9.30 ds. A. v/d Spek 
19.00 ds. H. Paas
Nieuwleusen GrK 10.00 en 19.15 
ds. G. Trouwborst OK 10.00 ds. M. 
Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Broe-
kema. H.A. 18.30 ds. J. Wegerif HC 
9.30 ds. W. Kaljouw. H.A.
Oldemarkt GK 9.30 mw. E. Pierik 
HG 9.30 mw. H. Kramer
Ommen GK 9.30 n.b. HK 9.30 ds. 
J. de Haan
Rijssen GK 9.30 ds. J. Post 19.00 ds. 
J. Hermes
Rouveen 9.15 ds. M. Visser
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo
Schuinesloot 9.30 ds. G. van Zijl
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. D. 
Lagerweij Kapel 19.00 ds. W. Menk-
veld
Staphorst 11.00 ds. D. Hellinga
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van ’t 
Zand 19.00 n.b. OV 9.30 en EV 
10.45 ds. P. van Ool
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. Wol-
ters MK 10.00 ds. J. Dekker
Vriezenveen OK 9.30 ds. H. Velt-
man
Vroomshoop Irene 9.30 ds. F. 
Schipper 19.00 ds. J. Droogendijk
Westerhaar 9.30 ds. W. den Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
B. Weerd 18.45 ds. H. Donken GK 
9.30 ds. A. Geerling 19.00 ds. A. de 
Vries Hoge Hexel 9.30 ds. H. Don-
ken 19.00 ds. C. Visser
Wijhe NK 10.00 drs. E. Fokkema
Willemsoord 9.30 ds. P. Pit
Wilsum 9.30 da. A. de Kok 14.30 

ds. E. Terpstra
Windesheim 10.00 ds. H. van 
Popering 19.00 ds. H. van Maanen
Witharen 10.00 ds. R. de Bruijn
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek HK 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 da. N. Eygenraam 
GrK 16.30 ds. M. van Beusichem JK 
9.30 ds. A. Prosman 19.00 ds. J. van 
Gelderop LK 10.00 ds. T. van Dam 
OK 10.00 ds. E. Urban Open Kring 
9.30 ds. C. Baljeu SiK 10.00 ds. H. 
Engelsma StK 9.30 ds. T. Dankers

Zondag 12 mei 2019

Almelo Bleek 10.00 da. M. Schwarz 
De Ontmoeting 10.00 ds. K. Haze-
leger 19.00 gebedsdienst GrK 10.00 
ds. H. Wachtmeester PK 10.00 ds. 
S. Hiemstra Noach 10.00 ds. D. van 
Bart Eugeria 10.30 da. J. Vedders 
ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. G. Oberink 
19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 dhr. D. de 
Boer
Bergentheim WK 9.30 da. G. 
Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. S. Zijlstra
Blokzijl/Scheerwolde Wielewaal 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 ds. E. van Houwe-
lingen
Bruchterveld 10.00 mw. E. Kolthof
Daarle 9.30 da. B. v/d Weg 19.00 
ds. K. Hazeleger
Daarlerveen 9.30 ds. T. Nieuwen-
huis 19.00 n.b.
Dalfsen GrK 9.30 ds. A. Tol Oud-
leusen 9.30 ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. K. 
van Staveren De Fontein 19.00 ds. 
G. Rohaan
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. H. de Haan 
19.00 gospeldienst HK 19.00 ds. H. 
de Haan DK 10.00 ds. G. de Goeijen
Enschede OK 10.00 mw. R. v/d 
Kaap Lonneker 10.00 mw. G. 
Braam Usselo 10.00 ds. R. de Vries 
BK 10.00 ds. Biewinga ZP 10.30 ds. 
E. van Gooswilligen HZ 10.00 ds. B. 
Wijnbergen
Enter 9.30 en 15.00 ds. F. den Oud-
sten
Genemuiden GK 9.30 ds. I. Postma 
19.00 ZWO-themadienst GrK 9.30 
dr. J. Hoek 19.00 ds. W. Hulsman HC 
9.30 ds. J. Olie
Giethoorn PG 10.00 mw. H. Fröm-
ming
Gramsbergen BHK 9.30 n.b. 
VWK 10.30 ds. H. Boersma
Hardenberg Baalder 10.00 ds. 
W. v/d Wel HK 10.00 ds. H. Dor-
gelo Matrix 9.30 ds. Y. van Benthem 
Radewijk 10.00 ds. A. de Lange SK 
10.00 en 19.00 ds. P. Noordmans 
Witte Kerk 10.00 ds. J. Goossen 
Oostloorn 10.30 ds. R. Heij
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 ds. 
L. Aangeenbrug 19.00 dr. J. Wasse-
naar KW 9.30 ds. R. Perk KZ 10.15 
ds. E. Groeneveld
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom 
Kandelaar 9.30 ds. G. van Herk 
19.00 n.b.
Kampen OH 9.30 ds. F. Verboom 
BWK 17.00 ds. A. Beute
Kuinre 10.00 dhr. G. Doorn
Kamperveen 9.30 dr. Renkema
Lemelerveld BK 9.30 dhr. Y. Bree-
mes
Lutten LK 9.30 drs. G. Zijl
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van Rik-
xoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. L. 
Hoekstra 19.15 ds. M. Develing OK 

10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 da. L. Jansen 
18.30 da. B. v/d Weg HC 9.30 ds. H. 
van Dalen
Oldemarkt HK 9.30 oec. dienst
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma HK 
9.30 ds. R. de Bruijn 19.00 ds. J. de 
Haan
Rijssen GK 9.30 mw. R. Venema 
19.00 ds. E. v/d Veen
Rouveen 9.15 ds. P. v/d Meulen
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d Griend
Schuinesloot 11.00 drs. G. Zijl
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. M. 
Rohaan 19.00 ds. G. Timmer Kapel 
10.00 ds. D. Wolters
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haanstra 
OV 9.30 en EV 10.45 ds. G. Bikker
Steenwijkerwold 9.30 ds. H. Dijk-
man
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap 
MK 10.00 ds. H. Pap
Vriezenveen OK 9.30 ds. K. Borsje
Vroomshoop Het Anker 9.30 en 
19.00 ds. J. Antonides
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 da. H. Paas
Wierden DK 9.00 ds. H. Donken 
10.45 ds. T. Smink 18.45 ds. G. Obe-
rink GK 9.30 en 19.00 ds. P. Dek-
ker Hoge Hexel 9.30 ds. G. Herwig 
15.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d Dool
Wilsum 9.30 ds. G. Versteeg 14.30 
ds. D. Hellinga
Windesheim 10.00 ds. H. de Jong 
19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. J. de Haan
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. P Hoogstrate
Zwartsluis GK 10.00 ds. T. Veen-
stra 19.00 dhr. E. Knoeff
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 19.00 
Marijke Gehrels GrK 16.30 Michaëls-
viering JK 9.30 ds. H. de Leede 19.00 
ds. C. v/d Graaf LK 10.00 ds. M. 
Jonker OK 10.00 ds. I. Epema 14.00 
perki-dienst Open Kring 10.30 ds. 
C. Baljeu SiK 10.00 ds. H. Evers StK 
9.30 dhr. F. Verkade

Zondag 19 mei 2019

Almelo Bleek 10.00 mw. H. Hol-
man De Ontmoeting 10.00 ds. H. 
van Ark 19.00 ds. C. Elsinga GrK 
10.00 ds. P. Endedijk. H.A. PK 10.00 
ds. M. Montagne Noach 10.00 ds. D. 
van Bart Eugeria 10.30 da. J. Ved-
ders ZGT 10.30 ds. A. Stienstra. 
H.A.
Beerzerveld 10.00 kand. A. Borsje
Belt-Schutsloot 9.30 ds. P. Wie-
kenraad
Bergentheim OK 9.30 ds. G. 
Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. F. Meijnhardt
Blankenham 11.00 mw. J. Lalkens
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer Dijk-
huis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d Berg
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld. 
Voorber. H.A. 19.00 ds. H. Haan
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds. M. 
Bos. H.A.
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schipper 
Oudleusen 9.30 ds. A. Tol
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. J. 
Zondag De Fontein 19.00 ds. K. van 
Staveren
De Krim PK 9.30 dhr. G. Lipke
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. R. Fernhout 
15.00 ds. H. de Haan DK 10.00 ds. 
H. Klaassen
Enschede OK 10.00 ds. A. Reitsma 
Lonneker 10.00 ds. G. Lambers-
Heerspink Usselo 10.00 ds. O. 
Boekelo BK 10.00 ds. A. Bierma ZP 
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Zondag 5 Mei. 10.00u dr AC. 
Meesters (Steggerda), Grote Kerk, 
Blokzijl. Organist: Corry van den 
Berg. Collecte: 1e kerk in actie- Syrië 
noodhulp, 2e eigen kerk, 3e beamer 
en kerk-tv.
Zondag 12 Mei. 10.00u ds J.Vonk, 
De Wielewaal Scheerwolde. Orga-
nist: Jaco Floor. Collecte: 1e diaconie, 
2e eigen kerk, 3e energiekosten (gas, 
water en electra).
Zondag 19 mei. 10.00u ds Jelle 
Vonk. Grote Kerk, Blokzijl. Organist: 
Stephan van Dokkum. Collecte: 1e 
diaconie, 2e eigen kerk, 3e pastoraat.
Zondag 26 mei. 10.00u ds Jelle 
Vonk, Grote Kerk, Blokzijl. Organist: 
Corry van den Berg. Collecte: 1e dia-
conie, 2e eigen kerk, 3e eigen kerk.
Donderdag 30 mei Hemelvaarts-
dag, 10.00u ds Jelle Vonk, Grote 
Kerk, Blokzijl. Organist: Henk Braad. 
Collecte: 1e diaconie, 2e eigen kerk, 
3e onderhoudsfonds Grote Kerk.
Komende zondagen komen we 
afwisselend samen in de Grote Kerk 
en in de Wielewaal. De voorgangers 
zullen afwisselend zijn, maar meestal 
onze eigen predikant dominee Jelle 
Vonk. Organisten zijn achtereen-
volgens Corry van den Berg en Jaco 
Floor, Jaco Floor en Stephan van 
Dokkum. En steeds zal er ook dan 
weer koffi edrinken zijn na afl oop! 
Doe maar gewoon mee! Wees harte-
lijk welkom!
Pastoraat
Onze aandacht en gebeden gaan uit 
naar:
Meerdere mensen in en buiten onze 
gemeente, die met zorgen, met ver-
driet of andere moeiten te maken 
hebben. Velen zijn eerder en vaker 
genoemd, ditmaal even op deze 
wijze. Laten we elkaar bij de hand 
nemen en er willen zijn voor elkaar! 
Een hartelijke gelukwens ook aan 
allen, die deze en komende weken 
jarig zijn! En een fi jne dag toege-
wenst! 
Dhr Wim Lemkes, Oranjelaan 1, 
kam. 3, 1217LT Hilversum, voelt zich 
nog steeds heel erg verbonden met 
onze gemeente en heeft zeer warme 
gevoelens bij het hele gemeenteleven. 
Nog steeds ontvangt hij wekelijks de 
Zondagsbrief op zijn Ipad. En langs 
deze weg wil hij graag iedereen har-
telijk groeten!
Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!
Lied 908
Dopen
Er is een doopaanvraag ingediend. 
Mochten er nog meer ouders zijn die 
wensen dat hun kind gedoopt wordt, 
of mochten er volwassenen zijn die 
de doop verlangen, dan worden ze 
verzocht contact op te nemen met 
ds Jelle Vonk (gegevens vindt u op de 
website of in Onderweg)
Agenda
Donderdag 02 mei 19.45uur concert 
van Steenwijks en Hongaars koor in 
de Grote Kerk.
Zondag 05 mei 10.00uur dienst in 
de Grote Kerk en ook om 10.00uur 

jeugdkerk in de Waaier.
Woensdag 08 mei 20.00uur Mode-
ramen.
Zondag 12 mei om 10.00uur dienst in 
de Wielewaal.
Zondag 19 mei om 10.00uur dienst in 
de Grote Kerk.
Zondag 26 mei jeugddienst om 
10.00uur Grote Kerk.
Donderdag 30 mei om 10.00uur 
dienst Grote Kerk .
Bezoekdienst 
Op 1 mei is het echtpaar Hoolsema, 
Geert Luchesenstraat 6, Scheerwol-
de 50 jaar getrouwd.
Jarig op 2 mei mw G.Donker-Jager, 
83 jaar, Buurtsteeg 7 Blankenham.
Op 3 mei dhr J van der Veen, 83 jaar 
Houtzagerijweg 24 Blokzijl.
U, allen van harte gefeliciteerd en 
een hele fi jne dag gewenst. Namens 
de bezoekdienst, Marie Dijkman-van 
der Sluis.
Nogmaals vermeld: jarig op 21april 
mw F de Liefde, 84 jaar, Brouwer-
straat 1, op 24 april dhr G.Huisman, 
92 jaar, Zuiderkade 5. Beiden te 
Blokzijl. U allen van harte gefelici-
teerd en een hele fi jne verjaardag 
gewenst. Namens de bezoekdienst, 
Marie Dijkman-van der Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van de 
kerk Blokzijl- Scheerwolde en we 
delen met u en jou de bijzondere 
activiteiten, die er zijn in en om de 
kerk!
KinderKerk Blokzijl Scheer-
wolde
KinderKerk is er voor groep 1-3 tij-
dens de dienst in de Waaier vanaf 10 
uur. KinderKerk voor groep 4-8 is 
er tijdens de dienst in de consisto-
rie van de Grote Kerk, de kinderen 
gaan na de eerste schriftlezing naar 
de KinderKerk en komen na de col-
lecte weer terug in de dienst. De 
KinderKerk heeft een eigen collecte. 
Tijdens de diensten in Scheerwolde, 
speciale diensten of projecten wor-
den de kinderen van groep 1-3 ook 
in de kerk verwacht. Dit is tijdens 
Advent en de Veertigdagentijd peri-
ode en met speciale diensten zoals 
Kerst, Palmpasen, Pasen, Pinksteren, 
School-Kerk dienst, Dopen en de 
Startzondag
Kopij eerstvolgende nummer voor 
het nummer dat vrijdags uitkomt: 
kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 
12.00 uur naar Henk van Dalen hvan-
dalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 5 mei gaat de heer J. 
Smit uit Belt - Schutsloot voor. De 
heer J. Floor zal ons begeleiden op 
het orgel en mevrouw M. Kruider is 
de dienstdoende ouderling. Na de 
dienst is er koffi e/thee/limonade in 
het Protestants Centrum. De uit-
gangscollecte is bestemd voor kerk in 
oorlogsgebied.
Op zondag 12 mei gaat mevrouw 
H. Frömming uit Heiloo voor. De 
organist tijdens de dienst is de heer 
A. Nijmeijer en de heer J. Smit is de 

dienstdoende ouderling. De uitgangs-
collecte is bestemd voor het onder-
houd van de pastorie.
Op zondag 19 mei zal onze eigen 
predikant ds. A.C.J. van Waard - Pie-
terse voorgaan. De heer S. Huismans 
is de organist en mevrouw P. van 
Wieringen is de dienstdoende ouder-
ling. De uitgangscollecte is bestemd 
voor het Streekverband.
Op zondag 26 mei zal ds. G.A. 
Cnossen uit Apeldoorn de voor-
ganger zijn. Mevrouw C. Roth is de 
organist en mevrouw M. Petter is 
de dienstdoende ouderling. De uit-
gangscollecte is bestemd voor het 
Jeugdwerk. 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 
30 mei gaat onze eigen predikant ds. 
A.C.J. van Waard - Pieterse voor. 
Mevrouw J. Bennen zal ons bege-
leiden op het orgel en mevrouw M. 
Kruider zal dienst doen als ouderling. 
De uitgangscollecte is bestemd voor 
het Ouderenwerk.
Tijdens de diensten zal er oppas aan-
wezig zijn voor de kleintjes. Kerkver-
voer: Hans Spitzen, tel. 360322.
Vrijheid geef je door
Aankomende zondag 5 mei zullen we 
tijdens de kerkdienst stilgestaan bij 
het herdenken en vieren van onze 
bevrijding: 74 jaar geleden. Deze 
vrijheid moet doorgegeven wor-
den aan de komende generaties en 
hen bewust maken dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is, zelfs kwetsbaar. 
Vrijheid moet je bewaken en koes-
teren. De inzet en moed van vele 
dappere mannen en vrouwen tijdens 
de oorlog gaven ons onze vrijheid 
terug. Eén van hen was de piloot 
Frederick C. Grambo, die zijn leven 
gaf en hier vlakbij verongelukte. Het 
houten kruis achter in de kerk is 
een gedenkteken aan hem. Deze 26 
jarige Amerikaanse Lightings piloot 
was eskader commandant aan het 
346e team. Boven ons land kreeg hij 
moeilijkheden met zijn linker motor, 
later begaf ook zijn rechter motor 
het. Als gevolg daarvan stortte hij op 
28 februari 1944 neer bij de Walen-
gracht tussen Jonen en de Beulaker. 
Bij het verlaten van zijn vliegtuig bleef 
de parachute aan de staart van het 
vliegtuig haken. De afscheidsdienst 
werd door ds. Ket gehouden. In 
1946 is deze jonge vader herbegra-
ven op de militaire begraafplaats in 
Margraten. Zijn zoon is helaas op 14 
jarige leeftijd verdronken. Ds. Ket 
heeft jarenlang contact met de fami-
lie gehad en als blijk van waardering 
maakte de familie jaarlijks een geld-
bedrag over. Onze oud-diaken Joop 
van Ittersum heeft het graf geadop-
teerd. Na het gedicht over vrijheid 
zal de kaars bij het houten kruis aan-
gestoken worden ter herinnering.
De vrijheid kwam in het voor-
jaar
de vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar
ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden
maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe 
het
neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze
laat me leven. 
Ankie Peypers
Gezamenlijke kerkenraadsver-
gadering 
Maandag 13 mei is er gezamenlijke 

kerkenraadsvergadering van de 
Doopsgezinde en de Protestantse 
gemeente Giethoorn. We bespre-
ken zaken, vieringen en activiteiten 
die wij samen organiseren. We zijn 
immers samen kerk in Giethoorn. 
Examens 
We wensen alle jongeren, die dit jaar 
eindexamen doen veel succes! 
Uitje catechese 
In de maand mei sluiten wij het cate-
chese-seizoen af met een uitje op de 
vrijdagavond. Wanneer dit zal zijn 
is in overleg met de jeugd. Het was 
weer een leerzaam en gezellig sei-
zoen. Dank voor jullie inbreng! Minie 
Kruider en ds. Astrid van Waard
30 mei Hemelvaartsdag
Een vrije dag midden in de week. 
Hemelvaartsdag is voor velen ver-
bonden met dauwtrappen, suppen, 
er-op-uit trekken. Om 10.00 uur ’s 
ochtends is er ook kerkdienst. We 
lezen met elkaar het verhaal, dat 
Jezus opgevaren is ten hemel (Han-
delingen 1: 1-11). Hij verliet ons 
mensen om plaats te nemen bij God 
de Vader. Maar wij geloven, dat Hij 
ons niet verlaten heeft. Hij blijft als 
een levende Heer in ons midden. En 
Hij zal terugkomen zoals hij van ons 
ging. Hoe beleeft u Hemelvaartsdag? 
Ervaar de meerwaarde om deze dag 
te vieren met geloofsgenoten. 
Wel en wee
Het is zo mooi als het goed gaat met 
en in ons leven en we kunnen er ook 
dankbaar voor zijn, maar er kunnen 
ook verdrietige en ongelukkige din-
gen spelen bij anderen waar we niet 
altijd alles van weten. We denken 
aan de zieken in onze gemeente met 
name aan de heer Thijs Miggels en 
zijn vrouw Minie en hun kinderen. 
Thijs verblijf al vanaf eerste Paasdag 
in Zwolle in het ziekenhuis, maar de 
oorzaak van de gezondheidsproble-
men zijn nog niet gevonden. We den-
ken ook aan hen die niet genoemd 
worden maar waarvan we weten 
dat ze veel naar het ziekenhuis moe-
ten i.v.m. hun gezondheidstoestand. 
Laten we ons medeleven tonen door 
het geven van een glimlach, een hand, 
een telefoontje of een kaartje. En 
laten we God in onze gebeden vra-
gen om Zijn licht te laten schijnen op 
deze mensen en hen nabij te zijn.
Tijdens mijn zoektochtje om een 
bijdrage te kunnen leveren voor dit 
blad ten behoeve van de periode van 
Pasen naar Hemelvaart, kwam ik het 
bekende en prachtige gedicht: ‘Voet-
stappen in het zand’ weer tegen. 
Ook al is Jezus niet meer letterlijk op 
aarde, Hij loopt wel met ons mee in 
ons leven. Hij laat zijn sporen na in 
je leven. Je mag erop vertrouwen dat 
Hij bij je is, juist in moeilijke tijden.

Voetstappen in het zand.
Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...”
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,

toen heb ik jou gedragen...”

Wil de echte schrijver opstaan?
Zo beroemd als dit gedicht is, zo 
onbekend is de schrijver. Neder-
landse gelovigen schrijven het gedicht 
vaak onterecht toe aan Nel Ben-
schop. Voetstappen in het zand is 
namelijk oorspronkelijk in het Engels 
geschreven als Footprints in the sand. 
In de Verenigde Staten strijden (naza-
ten van) vermeende schrijvers om de 
auteursrechten. Een grote kansheb-
ber is Mary Stevenson (1922-1999), 
die het gedicht naar eigen zeggen op 
14-jarige leeftijd schreef. De VS ver-
keerde op dat moment in een eco-
nomische crisis en ze zou het gedicht 
hebben uitgedeeld om mensen hoop 
te geven. Andere potentiële schrij-
vers zijn Carolyn Carty, Margaret 
Powers en D-Day-veteraan Floyd 
Keeton. Geschreven door: Nathalie 
Van ’t Slot, redacteur van Visie EO.

Met een hartelijke groet, 
Petra van Wieringen.

Zondag 5 mei. Aanvang: 09.30 uur. 
Voorganger: ds. E. van Veen. Orga-
nist: Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr. 
H. Nijenhuis. Eindcollecte: Noodhulp 
(kerk in actie). 
Ieder kind dat gedoopt of opgedra-
gen is, krijgt een hartje met zijn/haar 
naam in de doopboom in onze kerk. 
Op deze zondag mogen de kinderen 
die de basisschoolleeftijd inmid-
dels bereikt hebben het hartje uit 
de boom halen. We willen dit doen 
in een dienst voor jong en oud. De 
ouders en kinderen die dit aangaat 
krijgen allemaal een uitnodiging om 
de dienst bij te wonen. Het thema 
van de dienst is “Het hart op de 
goede plaats houden”. Na afl oop van 
deze dienst is er gelegenheid tot ont-
moeting.
Zondag 12 mei. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. H.S. Dijkman 
(Vorden). Organist: Gerco Eggink. 
Ophaaldienst: dhr. H. Linthorst. Eind-
collecte: Jeugdwerk Jop. 
Zondag 19 mei. Aanvang 10.00 
uur. Voorgangers: ds. E. van Veen en 
mevr. M. v.d. Linden. Ophaaldienst: 
dhr. D. Zeefat. Op deze zondag is 
weer de jaarlijkse tentdienst in de 
feesttent in de Beek te Steenwijker-
wold. Medewerking is er van Stan 
Vocaal. We hopen er een mooie en 
vrolijke dienst van te maken. Er is 
deze morgen geen dienst in onze 
eigen kerk!!
Zondag 26 mei. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. 
Organist: Margreet van Dorsten. 
Ophaaldienst: dhr. J. Kraak. Eind-
collecte: Bezoekwerk. De lezingen 
komen deze zondag uit Joel 2: 21 – 
27 en Johannes 14: 23 – 29.
4 Mei herdenking. Op zaterdag 4 
mei is om 16.30 uur weer de jaarlijk-
se herdenking van de Oorlogsslacht-
offers in onze kerk. U bent van harte 
welkom vanaf 16.00 uur. 
Kijk op Geloof
De gespreksgroep Kijk op Geloof 

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

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en 
verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl
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 da. L. Jansen 
HC 9.30  ds. H. 

van Dalen
 oec. dienst
 ds. K. Jelsma HK 
9.3019.00  ds. J. de 
Haan
 mw. R. Venema 

 ds. P. v/d Meulen
 ds. A. v/d Griend

 drs. G. Zijl
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. M. 
Rohaan  ds. G. Timmer Kapel 
10.00

 ds. P. v/d Meulen
 ds. B. Haanstra 
 ds. G. Bikker
 ds. H. Dijk-

man
 ds. H. Pap 

 ds. K. Borsje
Vroomshoop Het Anker 9.30 en 

 ds. W. 
Menkveld

 da. H. Paas
 ds. H. Donken 

 ds. G. Obe-
rink  ds. P. Dek-
ker  ds. G. Herwig 

 da. M. Veenstra
 ds. G. v/d Dool

 ds. G. Versteeg 14.30 
ds. D. Hellinga

 ds. H. de Jong 

 ds. J. de Haan
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. P Hoogstrate
 ds. T. Veen-
stra 
 ds. J. Tissink 19.00  
Marijke Gehrels GrK 16.30 Michaëls-
viering  ds. H. de Leede 19.00 
ds. C. v/d Graaf LK 10.00 ds. M. 
Jonker  ds. I. Epema 14.00 
perki-dienst Open Kring 10.30 ds. 
C. Baljeu  ds. H. Evers StK 
9.30

 mw. H. Hol-
man De Ontmoeting 10.00 ds. H. 
van Ark  ds. C. Elsinga GrK 
10.00 ds. P. Endedijk. H.A. PK 10.00 
ds. M. Montagne Noach 10.00 ds. D. 
van Bart  da. J. Ved-
ders  ds. A. Stienstra. 
H.A.

 kand. A. Borsje
 ds. P. Wie-

kenraad
 ds. G. 

Rohaan
 ds. F. Meijnhardt

 mw. J. Lalkens
 ds. J. Meijer Dijk-
huis 10.00 ds. G. Veening

 da. R. v/d Berg
 ds. B. Heusinkveld. 

Voorber. H.A.  ds. H. Haan
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds. M. 
Bos. H.A.

 ds. H. Schipper 
 ds. A. Tol

Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. J. 
Zondag 19.00 ds. K. van 
Staveren
 dhr. G. Lipke
 ds. D. Juijn
 ds. R. Fernhout 

DK 10.00  ds. 
H. Klaassen
 ds. A. Reitsma 

 ds. G. Lambers-
Heerspink  ds. O. 
Boekelo  ds. A. Bierma ZP 

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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komt op maandag 6 mei bij elkaar 
in de consistorie. We beginnen om 
19.30 uur. Meer informatie bij dhr. H. 
Wubs of ds. van Veen.
Leesgroep. De eerstvolgende bij-
eenkomst van de leesgroep is op 
maandag 20 mei om 9.30 uur in 
Hoogthij.
Kontakt
Kopij voor het pinksternummer van 
Kontakt kunt u inleveren tot en met 
woensdag 22 mei via: kerkelijkbu-
reau@pk-steenwijkerwold.nl 
Bloemen
Met een hartelijke groet en een 
bemoediging zijn de bloemen uit de 
dienst van zondag 21 april gebracht bij 
mevr. L. Schipper aan de Bergstein-
laan en op zondag 28 april bij dhr. A. 
Schokker aan de Conincksweg. 
Giften
Mevr. Nijenhuis ontving € 15,- voor de 
Diaconie. Mevr. Drenthen € 10,- en 
€ 5,- voor de kerk. Mevr. Boer 2 x € 
10,- en € 5,- voor de kerk, en mevr. 
Kooij ontving € 10,- voor de kerk. Ds. 
van Veen ontving € 10,-, € 15,- en € 
20,- voor de kerk. Tijdens het rond-
brengen van de paasgroeten werd in 
totaal € 104,- ontvangen. Hartelijk 
bedankt voor deze giften.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of door te 
geven betreffende 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. 
Sommige mensen hebben veel zorg 
nodig. Er zijn ook mensen voor wie 
de toekomst onzeker is of die wach-
ten op spannende behandelingen of 

nadere onderzoeken. En dan zijn er 
de mantelzorgers die soms zwaar 
belast worden, maar hun werk met 
veel liefde doen. Alle zieken en hun 
verzorgers sterkte toegewenst! 

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 ver-
bonden 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, wat wel moeilijker wordt 
nu we nog maar twee ouderlingen 
hebben. Daarnaast zijn er de bezoe-
kers die contacten met gemeentele-
den onderhouden. Indien u behoefte 
hebt aan pastoraal contact of een 
gesprek, kunt u altijd direct contact 
opnemen met de predikant of ouder-
ling.

Toch blijven leven
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is,
Zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in Zijn handen houden.
Henri Nouwen

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

5 mei 2019 om 10:00 uur in de 
Grote Kerk, in deze dienst hoopt 
ds. D. Wolters voor te gaan. De orga-
nist is dhr. J. Bredewout. Collectes: 
Kerk in actie (Kerk zijn in oorlogstijd, 
Syrië), instandhouding van de ere-
dienst, onderhoudsfonds. Er wordt in 

Tilvoorde op de jongste kinderen van 
onze gemeente gepast door: Williene 
Haasjes en Else ten Hoeve . Er is een 
kindernevendienst voor de kinderen 
van groep 1,2 en 3, dit wordt verzorgd 
door Margriet Janssen en Willemein 
Winter. Er is een kindernevendienst 
voor de kinderen van groep 4,5 en 
6, dit wordt verzorgd door Vera van 
Heerde en Ninah Heetebrij.
5 mei 2019 om 19:00 uur in de 
Kapel, in deze gezamenlijke dienst 
hoopt ds. W J Menkveld uit Wanne-
perveen voor te gaan. De organist is 
dhr. J.P. van Eerde. Collectes: Kerk in 
actie (Kerk zijn in oorlogstijd, Syrie), 
instandhouding van de eredienst, 
onderhoudsfonds.
Agenda
3 mei 2019 om 19:00 uur, Oefenen 
Cantorij, Grote Kerk.
6 mei 2019 om 19:00 uur, Verkoop 
collectebonnen van 19.00-20.00 uur, 
Tilvoorde.
7 mei 2019 om 19:45 uur, Bijeenkomst 
contactdames, ouderlingen en pas-
toraal medewerkers van Stad Vollen-
hove, Tilvoorde.
7 mei 2019 om 19:45 uur, Avond 
contactdames inloop vanaf 19.30, Til-
voorde.
12 mei 2019 om 17:00 uur, Gast aan 
tafel, de Voorhof.
13 mei 2019 om 20:00 uur, Consisto-
rie Ambt, Kapel.
14 mei 2019 om 19:30 uur, Gezamen-
lijk groot moderamen, Johanneskerk.
15 mei 2019 om 20:00 uur, Consisto-
rie Stad, Tilvoorde.
16 mei 2019 om 15:00 uur, Contact-
middag oudere gemeenteleden, mid-
dagje uit, .
18 mei 2019 om 09:30 uur, Excursie: 
door Marius v. Dokkum uit Harder-

wijk, Vanaf Johanneskerk.
Dienst op 5 mei ‘s ochtends
Het is Pasen geweest. Jezus heet 
zonde en dood overwonnen. Alles is 
anders geworden, nieuw! En wij? Wij 
gaan weer over tot de orde van de 
dag… Na de meivakantie wacht weer 
het hectische leven… Of maakt Pasen 
wel verschil in ons leven? Geloven we 
dat Jezus aanwezig is in ons dagelijks 
bestaan? Ontmoeten we de Levende 
op ons werk, in ons gezin, op het 
voetbalveld, in de supermarkt? Hoe 
is Hij daar dan aanwezig? Spreekt Hij 
niet alleen op zondag in de kerk tot 
ons, maar ook in het gewone leven? 
Over deze vragen denken we zondag-
ochtend na aan de hand van Johannes 
21: 1-14. Ga op weg met God.
Slotdienst 12 mei Ga op weg...
We kennen het allemaal wel, je gaat 
op vakantie, je bent de hele dag druk 
met auto inpakken en alles klaar maken 
voor je reis. Je stelt de navigatie in 
van je reisdoel en gaat op weg, maar 
onderweg zijn er wegopbrekingen, fi les 
en ander op onthoud. Maar wat doe 
je? Volg je de navigatie om bij je reis-
doel te komen, of laat je je verleiden 
tot afslagen om vervolgens met een 
omweg bij je reisdoel te komen. Pak jij 
ook de bijbel in als je op vakantie gaat 
en stel je God in als navigatie?!
Gast aan tafel 
Op 12 mei is er om 17.00 uur weer 
Gast aan tafel in de Voorhof.
Excursie naar het Marius van 
Dokkum museum in Harderwijk
In een van de mooiste panden van Har-
derwijk, de voormalige Snijkamer van 
de Universiteit van Harderwijk, is een 
nieuw museum gekomen. Het bevat 
werk van Marius van Dokkum, een 
kunstenaar met gevoel voor humor. 
Op zaterdag 18 mei willen we een 
bezoek brengen aan dit museum. We 
vertrekken om 9.30 uur van de par-
keerplaats van de Johanneskerk (om 
16.00 uur hopen we weer thuis te zijn) 
Kosten: de entree van het museum, 
(gratis voor museumjaarkaart hou-
ders). Inlichtingen ds. Hendri Pap tel 
0527-239504
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken van 
medeleven en als groet van de gemeen-
te, bloemen gebracht bij Tristan Sie-
ders, van Middachtenstraat 19 en dhr. 
Bos, koster, Bisschopstraat 39.
Giften
De Diaconie ontving via Dicky Buimer 
€25. Het College van Kerkrentmees-
ters ontving via C. Rook-Visscher en 
Neeltje Lok, €5 voor de Kapel, en via 
bankrek.nr. NL75RABO0301801886 
€360 voor de Kerk. Hartelijk dank 
voor deze giften.
Verkoop collectebonnen
Op maandagavond 6 mei is er weer 
gelegenheid om collectebonnen te 
kopen van 19.00 - 20.00 uur in Til-
voorde.
Contactdames Stad Vollenhove
Dinsdag 7 mei wordt er een bijeen-
komst georganiseerd voor alle contact-
dames in Stad Vollenhove. De avond 
begint om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 
uur) in Tilvoorde en zal geleid wor-
den door Dick Wolters en Leendert 
Verbaas. Alle ouderlingen, pastoraal 
medewerkers en diakenen van Stad 
Vollenhove worden ook op deze avond 
verwacht. We hopen op een fi jne, 
gezellige en leerzame ontmoeting met 
elkaar.
Verslag extra kerkenraadsver-
gadering, gehouden op 2 september 
2018 aansluitend aan de ochtenddienst. 
-Het quorum is aanwezig en er kun-
nen rechtsgeldige besluiten worden 
genomen. 
De preses, diaken Margreet Lassche, 
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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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LAAT ZIEN WAT UW 
KERK DOET! DEEL 
DE VIERKANTE
INFOGIDS UIT.

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

Meer informatie:  0546 - 577475 
(vraag naar Geke Brinkers). 
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Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
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Ds. D. Wolters, Steiger 27, 
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
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predikantstad@hervormdvollenhove.nl
kerkelijk werker Mw. Heidi Kramer, 
tel. 0527-613766 of 06-30016897
E-mail: 
hkramer@hervormdvollenhove.nl
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opent de vergadering en verwelkomt 
de aanwezige ambtsdragers.
Voorstel tot benoeming in het ambt 
van diaken van Lenie Ruitenbeek en 
Hennie Bijma.
De aanwezige predikanten en ambts-
drager gaan unaniem akkoord.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit 
de preses, diaken Margreet Lassche 
de vergadering.

U bent aanwezig
Jezus, de Levende, heeft beloofd bij 
ons te zijn, alle dagen, tot aan de vol-
einding van de wereld. Daarover zingt 
ook dit prachtige lied van Sela:

U bent aanwezig in stormen of stilte.
De schepping toont uw macht.
U bent aanwezig waar zon is of regen.
Uw licht schijnt in de nacht.
U bent aanwezig als vriend of als vreemde.
U geeft ons aan elkaar.
U bent aanwezig in zwijgen, in spreken,
in glimlach of gebaar.
Maak ons hart een huis waar uw liefde 
woont.
Laat ons spreken van uw grote trouw.
Leer ons zien en horen, uw stem verstaan.
Om een zegen te zijn in uw naam.

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

4 en 5 mei
Op 4 mei herdenken we de slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog 
en oorlogssituaties en vredesmissies 
nadien.
Op 5 mei vieren we onze vrijheid. 
Wat een voorrecht om in vrede te 
leven! Maar onze echte vrijheid en 
onze echte vrede zal er pas echt zijn 
als Jezus terugkomt. Jesaja heeft daar 
al op mogen wijzen – o, wat zal dat 
geweldig zijn!
Eens zal er vrede zijn, 
eens droogt God elke traan 
en nergens wordt meer kwaad gedaan, 
op alles staat Zijn heilige naam. 
Geen oorlog wordt geleerd 
wanneer de Heer regeert.
Eens zal er vrede zijn, 
eens komt Gods Kanaän 
de wolf ligt rustig naast het lam
de leeuw en beer zijn lief en tam.
De angsten zijn voorbij 
de kinderen spelen vrij.
Eens zal er vrede zijn, 
eens wordt Gods naam gehoord.
Hij spreekt voorgoed het laatste woord 
en opent zelf de gouden poort.
Dan staan wij in het licht 
dat straalt van Gods gezicht.

Hartelijke groet,
Heidi Kramer

Meeleven met
Mevr. T. de Lange – Visscher, Sint Jans-
weg 5, Sint Jansklooster mocht weer 
thuiskomen vanuit het ziekenhuis te 
Meppel
Dhr. E. Steenbergen , Molenstraat 37 
Sint Jansklooster zal geopereerd wor-
den in het ziekenhuis te Meppel.
Dhr. A. Hoogstede, Oppen Swolle 8A 
Vollenhove zal geopereerd worden in 
het ziekenhuis te Zwolle.
De mensen thuis en in het ziekenhuis, 
de mensen die wachten op uitslagen 
en op operaties wensen we goede 
moed toe. Er is veel zorg en ziekte in 
en rondom de gemeente, het gebed is 
meer dan ooit van belang. ‘Het gebed 
is de hemelse haven, waarin wij ons 
voor de storm van het leven bergen.’
‘Wij hebben ons burgerrecht in de 
hemel, en van daar verwachten wij 
onze redder, de Heer Jezus Christus. 
Met de kracht waarmee hij in staat 
is alles aan zich te onderwerpen, zal 
hij ons armzalig lichaam gelijkmaken 
aan zijn verheerlijkt lichaam. Daarom, 
broeders en zusters, die ik liefheb en 
naar wie ik verlang, die mijn vreugde 
en erekrans zijn, blijf standvastig in de 
Heer.’ (Filippenzen 3:20 vv)
Koninklijke onderscheiding voor 
Margriet Hoogstede
Op vrijdag 26 april is ons gemeentelid 
Margriet Hoogstede (Oppenswolle, 
Vollenhove) gedecoreerd door bur-
gemeester Rob Bats van Steenwijker-
land. Om 10.00 uur vond de feeste-
lijke gebeurtenis plaats in de prachtige 
villa Rams Woerthe te Steenwijk. 
Helaas kon haar man Albert Hoog-
stede vanwege een ziekenhuis opname 
niet aanwezig zijn. De burgemeester 
had fl ink veel tijd nodig om al de acti-
viteiten op te noemen die Margriet 
al jaren ‘zomaar’ voor haar rekening 
heeft genomen. Het betroffen veel 
werkzaamheden – Margriet is een 
Martha en Maria tegelijkertijd - in en 
rondom onze Kerkelijke gemeente. 
Van haar bemoeienissen met Markt-
kraam Ankerboeken tot en met het 
pastorale werk. We feliciteren haar 
van harte en wensen Albert en Mar-
griet alle goeds toe, Gods onmisbare 
zegen.
‘De liefl ijkheid van de Heer, onze God, 
zij over ons; bevestig het werk van onze 
handen over ons, ja, het werk van onze 
handen, bevestig dat.(uit Psalm 90)
Geboren
Op 12 april is geboren Nova Mae 
Roëlle. Dochtertje van de trotse 
ouders Jurgen en Anniek Tukker, 
Barsbeek 14 in Sint Jansklooster, en 
zusje van grote broer Ilay. Op het 
kaartje lezen we onder meer: ‘Gebo-
ren om voor altijd lief te hebben!’ We 
feliciteren Jurgen, Anniek en Ilay van 
harte.
‘Veel wonderen hebt u verricht, veel 
goeds voor ons besloten, HEER, mijn 
God. Niemand is te vergelijken met u! 
Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het 
is te veel om op te sommen.’ Psalm 40:6

Ten slotte,
Wij leven in de woestijn, maar de 
bodem van elke dag is wit van manna. 
(W.Barnard)
Ontvang allen een vriendelijke groet 
vanuit de pastorie aan de Leeuwte,
Ds. H.J.H. Pap

Dienst 5 mei – Bevestiging ambts-
dragers.
Zondag 5 mei a.s. zullen D.V. in een 
dienst voor de hele gemeente in Belt-
Schutsloot de volgende gemeentele-
den worden bevestigd als ambtsdra-
ger: de heer H. Mendel en mevrouw 
M. Hansman-ten Wolde in het ambt 
van ouderling.
Mevrouw T. Stummel-Winters en 
mevrouw J. Aaten-Lok in het ambt 
van ouderling kerkrentmeester. 
Mevrouw G. van der Heide-Winters 
en mevrouw J. Wever-Krikke in het 
ambt van diaken. Ouderling G. van 
Benthem-Mulder gaat een 2e ambts-
termijn aan en zal worden herbeves-
tigd. Afscheid zal worden genomen 
van ouderling R. Korthoef-Roo, 
ouderlingen kerkrentmeesters J. van 
den Berg en D. Klaver en diaken T. 
Stam-Kok. De dienst begint om 9.30 
uur. Na de dienst is er voor iedereen 
koffi e, thee of ranja.
Diensten 12 mei. Belt-Schutsloot 
09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de 
Boer, Hattem. Wanneperveen 09.30 
uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld. 
Doel diaconiecollecte: zie hieronder.
Doelcollecte van de diaconie 
voor de maand mei
In 2009 is Willem Winter gestart 
met de eerste Steenwiekertoorn-
run. Het idee was het organiseren 
van een tourrit voor mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. Zij zouden een rondrit 
aangeboden krijgen door het prach-
tige Steenwijkerland, achter op een 
Trike of in een zijspan. Naast de rit 
zouden zij ook een verzorgde lunch 
mogen nuttigen. Zo’n tourrit vergt 
natuurlijk wat organisatie. Er kwam 
een offi ciële stichting (stichting de 
Steenwiekertoornrun), er werden 
vrijwilligers gevonden voor allerhande 
diensten. In totaal zo’n 200 personen. 
De lunchlocatie wisselt per jaar. Op 
die manier wordt elk jaar een afwis-
selend programma aangeboden. Zo 
was er in 2015 een geweldige rond-
vaart door de Weerribben. Een vast 
onderdeel van de run is het “rontie 
omme de toorn”, waarbij de stoet een 
ronde om de st. Clemenstoren, ofwel 
de Steenwijkertoren rijdt. Vanzelf-
sprekend kan de Steenwiekertoorn 
niet georganiseerd worden zonder al 
die vrijwilligers en sponsoren. Ze zijn 
iedereen die hun steentje bijdraagt 
dan ook buitengewoon dankbaar. Als 
organisatie staan ze er voor dat elke 
gift ten goede komt aan de run. Posi-
tieve reacties en alleen maar blije en 
lachende gezichten. En als bestuur zijn 
zij daar natuurlijk ontzettend blij mee. 
Maar .... het bestuur doet dit niet 
alleen. Om de Steenwiekertoornrun 
mogelijk te maken hebben zij de hulp 
nodig van de vrijwilligers, de rijders, 
de verkeersregelaars, de sponsoren 
en de politie. En daarvoor hun grote 
dank, ze zijn blij met jullie. Tenslotte is 
er maar 1 één doel : alle deelnemers 
een onvergetelijke dag bezorgen. De 
volgende Steenwiekertoornrun wordt 
verreden op zaterdag 5 augustus 2019. 
Namens de diaconie van harte bij u 
aanbevolen!
Diensten 19 mei
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorgan-

ger: ds. H.J.H. Pap, St. Jansklooster.
Diensten 26 mei
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. W.J. Menkveld – koffi edrinken 
na de dienst.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. J.P. van Ark, Wapenveld – kof-
fi edrinken na de dienst.
In beide diensten is er een extra col-
lecte voor kerk en onderhoud.
Diensten 30 mei – Hemelvaartsdag. 
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. W.J. Menkveld.
Diensten 2 juni
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorgan-
ger: dhr. K. de Lange, Marknesse – 
Jeugddienst.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, 
onder: rooster.
Rooster bloemendienst W’veen
12/05 – Fam. W. van der Heide en 
fam. J. Minnema.
19/05 – Dhr. S. Zwiers en fam. A. 
Wink.
26/05 – Fam. E. Westerman en fam. 
K. ter Horst.
02/06 – Jeugddienstcommissie. 
Bloemen
De bloemen van Paasmorgen gingen in 
BS naar de heer R. Schoenmaker. De 
bloemen van het liturgisch bloemstuk 
zijn 2e Paasdag gebracht bij de fam. 
Lok, De Steenakkers 6, en naar de 
fam. A. de Jonge, Havezatherweg. De 
bloemen van 2e paasdag gingen naar 
mw. W. de Jonge. In Wanneperveen 
gingen de bloemen van 1e Paasdag ter 
bemoediging naar mw. T. Hendriks, en 
mw. L. van de Belt. De bloemen uit de 
dienst van 28 april in BS gingen met 
hartelijke felicitaties naar de heer G. 
Stam in Zonnewiede en naar Chloë 
ten Wolde omdat ze weer thuisgeko-
men is uit het ziekenhuis.
In Wanneperveen gingen de bloemen 
naar fam . A. Huisman vanwege hun 
60-jarig huwelijksjubeleum en ter 
bemoediging naar fam. A. Rodermond.
Verantwoording
De avondmaalscollecte van Witte 
Donderdag bedroeg €527,75. De dia-
conale collecte van 1e paasdag voor 
Kerk in Actie bedroeg in BS €154,35. 
Diaken H. de Goede heeft een gift 
voor deze collecte ontvangen van 
€7,50. Tijdens deze collecte is er nog 
een gift binnen gekomen voor de 
avondmaalscollecte van €20. De extra 
collecte voor het pastoraat bedroeg 
in BS €127,65. Zondag 28 april was de 
opbrengst van de extra collecte voor 
kerk en onderhoud in BS €93.
Collectemunten BS
Maandag 6 mei kunt u collectemunten 
halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 
uur en 19.45 uur.
Jarige 80+ers
Volgende maand hopen de volgende 
Veniger gemeenteleden te verjaren.
09-5 mw. L. Nijenhuis-Hagewoud, 80 
jaar.
14-5 dhr. J. Bakker, 98 jaar.
20-5 dhr. B. Klomp, 91 jaar.
21-5 mw. A.A. Huisman-Bijl, 82 jaar.
31-5 mw. J. Klomp-Snijder, 85 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd en een 
fi jne verjaardag gewenst.
Gemeenteavond
Voor woensdag 8 mei staat er een 
gezamenlijke gemeenteavond gepland 
om 20.00 uur in de kerk te BS. U/
jullie worden hiervoor van harte uit-
genodigd. Deze uitnodiging geldt voor 
doop- en belijdende leden maar ook 
voor niet-leden die zich wel betrok-
ken voelen. 
De agenda voor deze avond: 1. Ope-
ning. 2. Inleiding. 3. Kerk balans. 4. 
Ja ik geloof in God en ben lid van de 

kerk. Er is een “boekje” gemaakt 
waarin een aanzet is gemaakt met 
omschrijven wat er van een lid van de 
kerk verwacht mag worden. Dit boek-
je is nog een soort concept waarover 
deze avond verder gesproken zal 
worden. De kerkenraad hoopt op een 
goed gesprek. 5. Gesprek in kleine 
kring over het “praatboek”. 6. Rond-
vraag. 7. Sluiting.
Vanuit de gemeente
Mw. Hendriks uit de Perelaar ver-
blijft nog in ’t Vonder en Ruinerwold, 
kamer 28. Dhr. W. van Holten is 
weer thuis en krijgt een kuur. Hij is 
erg moe. Van harte aanbevolen in uw 
voorbede.
Vanuit de Pastorie
Belijdenis en belijdenis doen.
Na afl oop van de belijdenisdienst op 
14 april heb ik een artikel uitgedeeld 
met bovenstaande titel. Dat artikel 
was niet alleen bedoeld voor jonge 
mensen die overwegen om belijde-
nis te gaan doen, maar voor heel de 
gemeente die erbij betrokken is. Wij 
prijzen ons gelukkig met 20 nieuwe 
lidmaten in de afgelopen 2 jaar, maar 
we hebben ook jaren meegemaakt 
dat dat anders was. Bovendien, als we 
kijken naar de grote groep doopleden 
van 20 jaar en ouder die geen belijde-
nis heeft gedaan dan weten we dat 
het ook in onze gemeente helemaal 
niet vanzelf spreekt om belijdenis te 
doen. In sommige gemeenten om ons 
heen is die vanzelfsprekendheid nog 
veel verder weggeraakt. Het artikel is 
een bezinning op de verandering in de 
kerk waardoor steeds minder mensen 
belijdenis doen. Daarnaast geeft het 
ook uitleg over de betekenis en het 
belang van belijdenis doen. Wie het 
artikel gekregen heeft maar nog niet 
gelezen wil ik aanmoedigen dat alsnog 
te doen. Wie het nog niet heeft kan 
het van mij per mail krijgen.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Zondag 5 mei. In deze dienst hoopt 
ds. Peter K. Pit uit Drachten voor te 
gaan. Ouderling van dienst is Henry 
Bos en het orgel wordt bespeeld door 
Theun Hoen. De uitgangscollecte is 
voor het orgelfonds. De ontvangst is 
door Rinske Schiere en de bloemen 
worden bezorgd door Ypie Klaren-
berg. De ophaaldienst wordt verzorgd 
door Geert Dedden (0521- 522489) 
en de bandrecorder wordt rondge-
bracht door Janny Hop. De zorg voor 
uw kinderen is in handen van Pieter 
Herijgers. Het lied voor de dienst is 
lied 976
Zondag 12 mei. In deze dienst 
hoopt ds. Gerrit van den Dool voor 
te gaan. Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman en het orgel wordt 
bespeeld door Rene van Rijn. De 
uitgangscollecte is voor het plaat-
selijk kerkenwerk. De ontvangst is 
door Arjan Leemhuis en de bloemen 
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 Vollenhove  AMBT

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

Ds. D. Wolters, Steiger 27, 
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail: 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
kerkelijk werker Mw. Heidi Kramer, 
tel. 0527-613766 of 06-30016897
E-mail: 
hkramer@hervormdvollenhove.nl

 Vollenhove  STAD

Ds.W.J. Menkveld, Veneweg 33 
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108 
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl 
Scriba: mevr. R. Lok-Lok, 
Noorderweg 57, 8066 PW 
Belt-Schutsloot, 038-3867486 

scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
Protestantse kerk Wanneperveen, 
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63 
t.n.v. het college van kerkrentmees-
ters van de Protestantse Gemeente 
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot 
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot

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

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke
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worden bezorgd door Ali Baars. De 
ophaaldienst wordt verzorgd door 
Adrie Winters (0521- 588515) en de 
bandrecorder wordt rondgebracht 
door de diaconie. De zorg voor uw 
kinderen is in handen van Ummie en 
Alisa. Het lied voor de dienst is lied 
976
Zondag 19 mei. In deze dienst 
hoopt ltn-kol. ds. Mark Boersma uit 
Wapenveld voor te gaan. Ouder-
ling van dienst is Feikje Kloosterman 
en het orgel wordt bespeeld door 
Ake Menno van der Vinne. De uit-
gangscollecte is voor het plaatselijk 
pastoraat. De ontvangst is door Ad 
Baars en de bloemen worden bezorgd 
door Charita Baars. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door David Raggers 
(0521- 589515) en de bandrecorder 
wordt rondgebracht door Geert Ded-
den. De zorg voor uw kinderen is in 
handen van Hildagard Ruiter. Het lied 
voor de dienst is lied 976
Zondag 26 mei. In deze dienst 
hoopt ds. Gerrit van den Dool voor 
te gaan. Ouderling van dienst is Henry 
Bos en het orgel wordt bespeeld 
door Ake Menno van der Vinne. De 
uitgangscollecte is voor het onder-
houdsfonds. De ontvangst is door 
Henry Bos en de bloemen worden 
bezorgd door Femke Sijbesma. De 
ophaaldienst wordt verzorgd door 
Klaas Klarenberg (0521- 588863) en 
de bandrecorder wordt rondgebracht 
door Benia Lenstra. De zorg voor uw 
kinderen is in handen van Neeltsje en 
INge. Het lied voor de dienst is lied 
976
Donderdag 30 mei (Hemelvaart). 
In deze dienst hoopt ds. Gerrit van 
den Dool voor te gaan. Ouderling 
van dienst is Henry Bos en het orgel 
wordt bespeeld door Ake Menno 
van der Vinne. De uitgangscollecte is 
voor het plaatselijk kerkenwerk. De 
ontvangst is door Martinus Berger. 
De ophaaldienst wordt verzorgd door 
Gerrit Hop (0521- 854343). Het lied 
voor de dienst is lied 976.
Zondag 2 juni. In deze dienst hoopt 
dhr. Willem Voogd uit Rouveen voor 
te gaan. Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman en het orgel wordt 
bespeeld door Theun Hoen. De uit-
gangscollecte is voor het orgelfonds. 
De ontvangst is door Adrie Winters 
en de bloemen worden bezorgd door 
Benia Lenstra. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Cor Sijbesma (0521- 
588093) en de bandrecorder wordt 
rondgebracht door David Raggers. De 
zorg voor uw kinderen is in handen 
van Cathi Herijgers. Het lied voor de 
dienst is lied 976
Bij de diensten. Dit gezamenlijk 

zondagsblad is voor 4 weken, dus er 
staat veel informatie in. Op 5 mei en 
2 juni zijn het de eerste zondagen van 
de maand, dat betekent dat de kos-
ter op u rekent met de koffi e na de 
dienst.
Op 19 mei gaat luitenant-kolonel ds. 
Mark Boersma bij ons voor. Zijn titu-
latuur verraadt het al, hij is legerpre-
dikant. Hij woont in Wapenveld, waar 
zijn vrouw predikant is. Voor ons een 
nog onbekende predikant, maar hij 
weet ons vast aan te vuren in geloof. 
Collecten. 21 april: Diaconie: €60,70 
Kerkrentmeesters: €78,35 en de 
uitgangscollecte voor het plaatselijk 
pastoraat €70,70. 28 april: Diaconie: 
€23,05 Kerkrentmeesters: €26,10 en 
de uitgangscollecte voor het onder-
houdsfonds €33,25 Voor de Paas-
groeten is in totaal €136,= binnenge-
komen. Allen hartelijk dank voor uw 
gaven. 
Bloemen. De bloemen zijn als groet 
gegaan naar Hilbert Duursma aan de 
Paasloregel.
Bedankt. We willen iedereen die 
heeft gereageerd op ons 55 jarig 
huwelijk, van harte bedanken voor de 
warme geluk wensen die wij mochten 
ontvangen! Annie en Geert Dedden.
Agenda. Op 15 mei is er vrouwen-
vereniging Martha om 14.00 uur in 
het lokaal. Het betreft de afsluitende 
middag van het seizoen. ’s Avonds is 
er dan kerkenraad om 20.00 uur in 
het lokaal
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het eer-
ste dat vervolgde christenen vragen. 
Zij kennen het belang van gebed uit 
eigen ervaring. Iedere week geef ik u 
een gebedspunt door: Op 1e Paasdag 
waren er verschrikkelijke aanslagen 
onder andere op een aantal kerken in 
Sri Lanka, waarbij bijna 300 mensen 
omkwamen. Er waren veel kinderen 
onder de slachtoffers. Open Doors 
is ook hier actief. We bidden voor de 
families van de slachtoffers die naast 
het onmenselijke verdriet ook nog in 
angst leven voor nieuwe aanslagen. 
Jarigen. Op 4 mei hoopt dhr. J. 
Kaastra, Kon. Wilhelminalaan 3A zijn 
81ste verjaardag te vieren. Op 13 mei 
verjaart onze koster Tinie Winters, 
Steenwijkerweg 156. Zij telt 73 lentes. 
Op 16 mei viert mw. A. Logchies-Rijk, 
Veldweg 18 in Giethoorn haar 89ste 
verjaardag. Op 20 mei is het de ver-
jaardag van mw. W. Kuper aan de Ds. 
Schipperstraat 9. Zij hoopt de geze-
gende leeftijd van 90 jaar te bereiken. 
Namens onze gemeente voor u allen 
een gezegend nieuw levensjaar toege-
wenst.
Kopij GZ. De kopij voor het vol-
gende zondagsblad kunt u inleveren 
tot uiterlijk zondag 5 mei 12.00 uur bij 

de scriba. Het kan natuurlijk ook via 
kerk.willemsoord.nl

Zaterdag staan we stil bij de herden-
king van 4 mei. ’s Avonds om 19.30 
uur verzamelen we bij café De Steen. 
Elk jaar weer opnieuw gedenken we 
de slachtoffers van de oorlog sinds 
1940: miljoenen mensen. Mensen, die 
domweg gemarteld en vermoord wer-
den omdat ze waren wie ze waren: 
joden, zigeuners, homoseksuelen. En 
mensen, die de moed hadden om in 
verzet te komen, zoals christenen, 
communisten en anderen, groepen 
en enkelingen, die de stem van hun 
geweten volgden ongeacht de con-
sequenties. Mensen in Indië, en ook 
militairen die hun leven gaven voor 
de verdediging van waarden waarin 
zij geloofden, waarden van vrijheid en 
recht, van gelijkwaardigheid en men-
selijke waardigheid voor iedereen. 
We beseffen, dat de wonden die in de 
oorlog zijn geslagen nog steeds niet 
zijn geheeld en doorwerken, gene-
raties lang. We willen leren van het 
verleden, zodat we meer waakzaam 
zijn en het geweld herkennen en kun-
nen stoppen voor het ons weer over-
weldigd. Daarom is deze herdenking 
broodnodig, om ons scherp te hou-
den, om de verhalen te vertellen die 
ons inscherpen: nooit meer oorlog, 
de prijs is altijd te hoog. En we willen 
er nooit aan gewend raken, aan alle 
nieuwsberichten over oorlogen en 
dreiging van oorlog in de wereld. 
Voor de herdenking van 2014 is een 
gedichtenwedstrijd voor jongeren uit-
geschreven. Het gedicht van Nienke 
Woltmeijer kreeg de eerste prijs:

De stille getuige.
De boom aan de rails. 
Omringd door prikkeldraad. 
Torende boven het wachtershuisje. 

Geworteld in grond van ellende.
De boom hoorde de doffe knallen.
Rook de mist van angst. 
Zag een uitzichtloze weg. 
Wanhoopte een eindeloze strijd.

Troostend het kind met verdriet. 
Omarmend de vrouw in wanhoop.
Bemoedigend de man zonder uitzicht. 
Beschermend hen zonder schuilplaats.

Bladeren fl uisteren de herinnering. 
Takken vertellen het verhaal.
De bast verzacht de pijn. 
De wortels vangen de tranen.

De boom vertelt het verhaal van toen. 
Het staat gekerfd en wordt nooit verge-
ten

Allen, die het in deze periode van 

gedenken extra moeilijk hebben, door 
herinneringen die weer boven komen, 
door mensen die gemist worden, nog 
steeds, door littekens, lichamelijk en 
fi guurlijk, die blijvend schrijnen, die 
onbevangen liefhebben en vreugde 
geven en ontvangen belemmeren, 
wensen we Gods genezende zegen 
toe en hopelijk ook een feestelijke 
bevrijdingsdag. 
Namens de kerkenraad een hartelijke 
groet, Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant
Pastoralia. Mevr. Gerrie Raggers - 
Gaal is weer terug in Nijenstede, waar 
zij nu op een afdeling woont met meer 
verzorging. We wensen haar daar alle 
goeds!
Voor veel jongeren is de tijd van exa-
mens en uitslagen weer aangebroken. 
Met het oog daarop wensen we hun 
die het aangaat veel succes. We den-
ken aan jullie!
Groothuisbezoeken – U/Jij doet 
toch ook mee? 
Nu wij Pasen hebben gevierd, over-
denken we, op weg naar het Pinkster-
feest, de doorwerking van Christus’ 
lijden, dood en opstanding in onze 
levens en in ons gemeente-zijn. Van-
ouds komen in de kerk dan teksten 
aan de orde die zijn genomen uit de 
afscheidswoorden van Jezus die we 
vinden in de hoofdstukken 14 t.m.17 
van het evangelie naar Johannes. Daar-
in rust Hij zijn gemeente toe met het 
oog op haar opdracht in de wereld, 
waarin we zijn missie voortzetten: 
‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, 
zo zend Ik jullie uit’ (Johannes 20:21). 
Van vitaal belang voor ons als ‘men-
sen met een missie’ is voortdurende 
betrokkenheid op de wereld om ons 
heen, vanuit een blijvende betrokken-
heid op onze Heer en zijn zending, 
en evenzeer op elkaar. Geen levende 
gemeente zonder levend geloof, en 
omgekeerd. En geen levende gemeen-
te zonder onderlinge betrokkenheid. 
Of zoals we het in Johannes 13: 34 en 
35 lezen: ‘Zoals Ik jullie heb liefgehad, 
zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
Aan jullie liefde voor elkaar zal ieder-
een zien dat jullie mijn leerlingen zijn’. 
Goed om het hierover met elkaar te 
hebben, ook in de komende Groot-
huisbezoeken, die wij voor de komen-
de weken gepland hebben.  
Een prachtige manier om elkaar 
als gemeenteleden te ontmoeten 
en beter te leren kennen. We heb-
ben gekozen voor een thema dat 
de kern van ons mens- en kerkzijn 
raakt, namelijk ‘Wat wordt van ons 
gevraagd?’ Een actueel thema, in het 
licht van het feit dat christenen in 
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Jaap de Vreugd in 
Nijverdal
Christenen voor Israël organi-
seert in samenwerking met het 
Israël Platform Hellendoorn-
Nijverdal een studieavond met ds. 
Jaap de Vreugd van Christenen 
voor Israël. Het thema is ‘De 
plaats van Israël in Gods heils-
plan.’ De Vreugd: “Ik ben ervan 
overtuigd dat het gebeuren rond 
Israël een van de grote tekenen 
van God in onze tijd is. Daarom 
spreek ik graag over de plaats van 
Israël in Gods heilsplan, over pro-
fetie en vervulling, over de relatie 
Israël en de kerk.”

Donderdag 16 mei, 20.00 uur, Nijverdal, Het Centrum, 
Constantijnstraat 7a, collecte, Israëlproducten te koop

Kloostercollege 
Timothy Radcli� e 
in Zwolle
Ooit koos hij voor de domini-
canen louter op basis van het 
devies veritas, waarheid. Timothy 
Radcliffe werd de eerste Engelse 
magister van de Orde der Pre-
dikers (1992-2001) en is wereld-
wijd een veelgevraagd spreker en 
geestelijk leraar. Op 24 mei is hij 
te gast in Zwolle waar hij mee-
doet aan een interactief klooster-
college over de vraag wat waar-
heid betekent in deze tijden van 
nepnieuws en polarisatie.

Vrijdag 24 mei, 20.00 uur, Zwolle, Dominicanenklooster, 
Assendorperstraat 29, € 12,50, studenten € 7,50

Inspriratieochtend 
‘Muziek uit de 
hemel’
Velen, die voor de eerste keer 
muziek en zang horen uit de Rus-
sisch Orthodoxe Kerk, wanen 
zich ‘in de hemel’. Het is dan ook 
indrukwekkend. De meeslepende 
melodieën, de diep-lage bassen, 
de muzikale afwisselingen. Ds. 
Theo Hop, groot kenner en lief-
hebber van deze muziek, legt uit 
waarom er geen muziekinstru-
menten gebruikt worden, waar-
om men in Rusland tijdens een 
kerkdienst staat en waarom er 
zoveel kaarsen branden. Nog veel 
meer vragen komen aan de orde. 
Maar bovenal laat hij ons meege-
nieten van die onaardse, fantasti-
sche klanken en kleuren die door 
de koren uitgezongen worden.

Zondag 12 mei, Assen, Doopsgezinde kerk, Oranjestraat 
13, 10.30 uur. Info: Marian Dikken, 0592- 343119

Advertenties

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

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

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

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2015 - 2016

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

HervGemPutten_2014-2015.indd   1 09-09-14   12:03

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

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

Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten.  
Bel met Ygerne ten Brinke: 0546 - 57 74 75.

Kijk voor meer info op:  
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?
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onze moderne samenleving nu een 
minderheid vormen. Wat betekent 
het dan voor óns christen te zijn en 
te horen bij een kerk? Waarin maakt 
dat verschil en waarin zouden ande-
ren dat aan ons (moeten) kunnen 
merken? En wat wordt dan van ieder 
van ons gevraagd om samen ook in de 
toekomst een levende gemeente te 
zijn met werfkracht, ook voor onze 
kinderen en jongeren? De gesprekken 
vinden plaats in het lokaal achter de 
kerk. U/jij bent van harte uitgenodigd! 

De volgende data zijn gepland: dinsdag 
7, donderdag 9 en maandag 13 mei. 
Aanvang 20 uur. 
Er ligt een opgaveformulier in het 
portaal van de kerk waarop u zich 
kunt intekenen voor één van de avon-
den.
U kunt zich ook voor één van deze 
avonden opgeven door te mailen naar 
Kerk.willemsoord@hetnet.nl of per 
telefoon bij mij (0521 346611).
Het nieuwe oefenlied. De komen-
de weken zingen we als oefenlied vóór 
de dienst Lied 976 ‘Ons heeft de Heer 
met liefde neergeschreven’. Het lied 

is geschreven bij 2 Corinthiërs 3:1-4, 
waar de apostel Paulus zegt dat wij 
bedoeld zijn als levende brieven van 
Christus. Mooi beeld om over door 
te praten! Sytze de Vries schreef de 
tekst, Willem Vogel componeerde 
de vrolijke melodie, waarbij het wel 

opletten geblazen is: in de eerste drie 
regels heeft de tweede maat drie tel-
len, terwijl in regel vier de voorlaatste 
maat er vijf heeft. 

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

 EO-leden dag 
in Dordrecht
Dit jaar is het vierhonderd jaar 
geleden dat de Synode van Dor-
drecht plaatsvond, waar meer 
dan honderd predikanten, profes-
soren en politici bijeen kwamen. 
Het was hier, dat men voor het 
eerst opdracht gaf de Bijbel in het 
Nederlands te vertalen. Wat is 
er te doen op deze speciale dag? 
Nederland Zingt in de Augustij-
nenkerk, bezoek aan Dordrechts 
Museum, voorpremière van God 
in de lage landen met Andries 
Knevel, een historische stadswan-
deling en niet te vergeten: het 
EO-café en ontmoeting met 
EO-presentatoren. 

Zaterdag 11 mei, 9.30 – 16.30 uur, € 19,50, 
https://portal.eo.nl/voor-jou/evenementen/ledendag/

Concert ‘Mix van 
Zang & Spel’
Martin Mans (orgel) en The Martins 
Mans Formation (zang) nemen ons 
mee op een muzikale reis. Daar-
naast klinken de heerlijke klanken 
van de trompet van Jantine Kalk-
man. Heeft u ze nog nooit samen 
zien en horen optreden, dan is dit 
concert zeker een aanrader. De 
fans hebben al kaarten gereser-
veerd. Op het programma staan 
o.a.: The Holy City, Koekoek en 
Nagtegaalconcert, Halleluja en 
What a wonderful world. 

Zaterdag 11 mei, 20.00 uur, Lemelerveld, WHZ H al, 
Grensweg 17, € 17 , tot 12 jaar gratis toegang, reserve-
ren: 0572-371838 (Huetink), adhuetink@gmail.com, 
www.huetink-royalmusic.nl

Dagtocht naar 
Esterwegen
De protestantse gemeente in Bei-
len organiseert een dagtocht naar 
de Gedenkplaats Esterwegen, een 
van de 15 gevangenenkampen in 
Emsland en Graafschap Bentheim 
(1933-1945). Naast politieke- en 
strafgevangenen werden er meer 
dan 100.000 krijgsgevangenen 
ondergebracht, waaronder ook 
Nederlanders. Bij de gedenkplaats 
bevindt zich het Klooster Ester-
wegen. Er wonen enkele zusters 
van het ‘Konvent der Mauritzer 
Franziskanerinnen’. Zeer indruk-
wekkend is de ‘Ruimte van de 
sprakeloosheid’. Alleen in de kleine 
overdenkingsruimte zijn de beken-
de christelijke voorwerpen aanwe-
zig, als kruis, Bijbel en paaskaars.

Woensdag 22 mei, Beilen/Esterwegen, vertrek 10.00 uur 
info/aanmelden: Margriet Volders, 0593-522250, mwvol-
ders@concepts.nl kosten rondleiding € 5,- plus reiskosten

Peer Gynt & 
Prediker
De ‘Peer Gynt-suite’ (Edvard 
Grieg) is een wereldberoemd klas-
siek muziekstuk, gecomponeerd 
eind 19e eeuw. In die tijd onge-
kend populair. Maar ken je het ver-
haal ook van Peer Gynt? En wat 
heeft het Bijbelboek Prediker daar 
mee te maken? Kom naar de ver-
telling rond vragen van alle tijden 
als: ‘wie ben ik’, ‘waar gaat het om 
in het leven’. Een muzikaal verhaal 
over zoeken en gevonden zijn. 
M.m.v. KCMV ‘Advendo’ o.l.v. Dirk 
Annema (muziek), Wolter Broe-
kema (Peer Gynt) en Jan Verhoek 
(Prediker).

Zondag 26 mei, 20.00 uur, Nijverdal, Openluchttheater, 
Duivecatelaan 11, € 5

10.30 ds. A. Fuhrmann HZ 10.00 
past. A. Kemper JK 10.00 gem.-
ledendienst
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 19.00 
ds. R. Perk
Genemuiden GK 9.30 ds. I. Postma 
19.00 n.b. GrK 9.30 ds. E. de Mots 
19.00 ds. J. Olie HC 9.30 ds. J. Niesing
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Gramsbergen BHK 9.30 ds. H. 
Boersma 19.00 zangdienst
Hardenberg Baalderveld 10.00 
ds. P. Langbroek HK 10.00 ds. H. 
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. P. 
Noordmans Radewijk 10.00 ds. G. 
Holverda HöK 10.00 ds. A. de Lange 
19.00 mw. N. Jonkers Witte Kerk 
10.00 ds. L. van Rikxoort Oostloorn 
10.30 ds. P. Noordmans
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. R. Perk 19.00 ds. L. Aangeenbrug 
KW 9.30 da. M. Winters KZ 10.15 
ds. G. den Goeijen
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom 
Kandelaar 9.30 ds. J. Wegerif 19.00 
ds. M. van Sandijk
Kampen OH 9.30 drs. B. van der 
Kamp 19.00 Taizé-viering
Kuinre 9.30 mw. J. Lalkens
Kamperveen 9.30 dhr. J. v/d Hart
Lemelerveld BK 9.30 mw. J. van 
Beveren. H.A.
Lutten KK 9.30 ds. R. Visser
Mariënberg SK 9.30 ds. J. Peschar 
19.00 ds. L. van Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. G. 
Trouwborst 19.15 welkomstdienst 
OK 10.00 ds. L. Kramer
Nijverdal RB 9.30 ds. E. v/d Weide 
18.30 ds. H. van Dalen HC 9.30 da. 
B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans GK 
9.30 ds. G. v/d Dool
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart 
19.00 ds. R. de Bruijn HK 9.30 ds. K. 
Hazeleger
Rijssen GK 9.00 ds. S. Ris 11.00 ds. 
Oosterwijk 19.00 n.b.
Rouveen 9.15 ds. J. Dekker
Sibculo KK 9.30 ds. A. v/d Griend
Schuinesloot 9.30 da. G. Arends
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. B. 
Steenwijk 19.00 ds. H. Pap. Jeugdd.
Staphorst 11.00 ds. J. Dekker
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. Wol-
ters MK 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. C. Elsinga 
11.15 time out
Vroomshoop Irene 9.30 ds. F. 
Schipper 19.00 ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 11.00 ds. H. Pap
Westerhaar 9.30 ds. W. den Braber
Wierden DK 9.00 ds. P. Vermaat 
10.45 ds. T. Smink 18.45 ds. H. Don-
ken GK 9.30 ds. G. Heinen 19.00 ds. 
P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. H. 
Donken 15.00 ds. G. Doorn
Wijhe NK 10.00 da. K. Zwerver
Willemsoord 9.30 ds. M. Boersma

Wilsum 9.30 ds. A. Versteeg 14.30 
ds. D. Hellinga
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk 
19.00 ds. G. v/d Berg
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek HK 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam. 
H.A. GrK 16.30 Michaëlsviering JK 
9.30 en 19.00 ds. H. de Jong LK 
10.00 ds. M. Nieuwkoop OK 10.00 
Dirk Jan Steenbergen Open Kring 
9.30 ds. I. Epema SiK 10.00 ds. H. 
Evers StK 9.30 ContaKtdienst

Z ondag 26 mei 2019

Almelo Bleek 10.00 ds. H. Knoop 
De Ontmoeting 10.00 ds. A. Bier-
ma 19.00 ds. C. Elsinga GrK 10.00 
dr. O. Mulder PK 10.00 ds. M. Mon-
tagne Noach 10.00 ds. H. Veltman 
Eugeria 10.30 ds. N. Mels ZGT 
10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. J. Smit 19.00 
dhr. A. Lowijs
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. Menk-
veld
Bergentheim WK 9.30 da. G. 
Rohaan
Berkum HH 9.30 mw. P. Hellinga
Blankenham 10.00 dhr. J. Smit
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer Dijk-
huis 10.00 dhr. R. Hoogerhuis
Bruchterveld 10.00 ds. G. Bran-
dorff
Daarle 10.00 en 19.00 ds. B. 
Heusinkveld. H.A.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos. Jeugd-
dienst 19.00 n.b.
Dalfsen GrK 9.30 ds. T. Keuning 
Oudleusen 9.30 ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 10.30 ds. 
K. van Staveren VDK 9.30 ds. J. Zon-
dag 19.00 ds. G. Rohaan. Zangd.
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. P. ten Kleij
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld HK 15.00 ds. H. Klaassen 
DK 10.00 ds. U. van Slooten
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuur-
mond 16.30 Taizé-viering Lonneker 
10.00 dr. M. de Vries Usselo 10.00 
ds. M. Vlasblom BK 10.00 prop. Y 
Breemes ZP 10.30 drs. A. Peijnen-
borg HZ 10.00 ds. A. Reitsma
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten HK 19.00 dhr. H. Fokkert
Genemuiden GK 9.30 ds. I. Postma 
19.00 ds. ter Beek GrK 9.30 ds. 
A. Goedvree 19.00 ds. A. van Zwet 
HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. G. 
Cnossen
Gramsbergen BHK 9.30 en 19.00 
ds. H. Boersma. H.A.
Hardenberg Baalder 10.00 ds. W. 
v/d Wel HK 10.00 ds. J. Woltinge De 
Matrix 9.30 ds. P. Langbroek Rade-
wijk 10.00 ds. A. de Lange SK 10.00 
ds. P. Noordmans 19.00 ds. H. Dor-
gelo CFH 10.30 Witte Kerk 10.00 
ds. L. van Rikxoort Oostloorn 10.30 
ds. K. v/d Meer

Heino 9.30 Lieke van Houte
Hellendoorn DK 8.45 en 10.30 
dr. J. Wassenaar 19.00 ds. J. Wegerif 
KW 9.30 ds. R. Perk KZ 10.15 da. 
E. Jansen
Holten DK 9.30 ds. M. van Sandijk 
Kandelaar 9.30 drs. J. Eertink 19.00 
n.b.
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager 
19.00 n.b.
Kamperveen 9.30 ds. Bruin
Lemelerveld BK 9.30 mw. J. van 
Beveren
Lutten LK 9.30 ds. L. v/d Veer
Mariënberg SK 9.30 ds. C. Elsinga
Nieuwleusen GrK 10.00 en 19.15 
ds. L. Hoekstra OK 10.00 ds. M. 
Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d Weg 
18.30 ds. H. van Dalen HC 9.30 ds. 
W. Broekema
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans GK 
9.30 ds. H. Linde
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart HK 
9.30 ds. J. de Haan 19.00 crosspoint-
dienst
Ossenzijl RH 10.00 dhr. G. de Haan
Rijssen GK 9.30 ds. H. Paas 19.00 
ds. P. Dekker
Rouveen 9.30 ds. p. v/d Meulen
Sibculo FK 9.30 ds. H. Dorgelo
Schuinesloot 11.00 ds. L. v/d Veer
Sint Jansklooster JK 10.00 kand. 
H. Kramer 19.00 dhr. R. Pasterkamp 
Kapel 19.00 dr. A. van Veluw
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 dhr. E. Fok-
kema OV 9.30 en EV 10.45 n.b.
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap 
MK 10.00 ds. H. Torenbeek
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. den 
Braber
Vroomshoop Het Anker 10.30 
jeugddienst 19.00 ds. J. Wassenaaar 
Irene 9.30 ds. J. Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. J. van Ark
Westerhaar 9.30 ds. J. Oosterwijk
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. H. 
van Wingerden 17.00 ds. T. Smink 
GK 9.30 ds. P. Dekker 19.00 ds. B. 
v/d Weg Hoge Hexel 9.30 ds. A. 
Zijlstra 15.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d Dool
Wilsum 9.30 ds. T. Veenstra. Voor-
ber. H.A. 14.30 ds. J. de Kok
Windesheim 10.00 ds. E. van ’t Slot 
19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. A. Tol
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. B. Gijsbertsen
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek 19.00 ds. D. Wolters
Zwolle AK 9.30 dhr. D. Steenbergen 
GrK 16.30 Michaëlsviering JK 9.30 
ds. G. Codée 19.00 ds. P. den Admi-
rant LK 10.00 ds. H. Günther. H.A. 
OK 10.00 ds. N. Eygenraam 14.00 
perki-dienst Open Kring 9.30 ds. 
C. Baljeu SiK 10.00 ds. R. van Putte 
StK 9.30 ds. J. de Kok

Donderdag 30 mei 2019
Hemelvaartsdag

Almelo De Ontmoeting 10.00 ds. 
R. Visser PK 10.00 dhr. S. Visser
Beerzerveld 9.30 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. H. ter 
Beek
Bergentheim WK 9.30 da. G. 
Rohaan
Borne Dijkhuis 10.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d Berg
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.00 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.00 ds. T. Dankers 
Oudleusen 10.00 ds. T. Dankers
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. J. 
Zondag
De Krim PK 9.00 ds. G. Rohaan
Delden OB 9.30 ds. D. Juijn
Den Ham HK 10.00 ds. R. van 
Hornsveld
Enschede BK 10.00 prop. W. de 
Hek
Enter 9.30 ds. R. de Wit
Genemuiden GK 9.30 ds. de Kok 
GrK 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Gramsbergen BHK 9.30 ds. 
H. Boersma
Hardenberg Radewijk 10.00 ds. P. 
Noordmans Witte Kerk 10.00 ds. 
L. van Rikxoort
Heino 19.30 Lieke van Houte
Hellendoorn DK 9.30 ds. R. Perk
Holten DK 9.30 ds. G. van Herk
Kampen OH 9.30 n.b.
Kuinre 10.00 mw. L. Brugmans
Kamperveen 9.30 n.b.
Lutten LK 9.30 ds. C. Post
Nieuwleusen OK 9.00 ds. M. 
Develing
Nijverdal VEG 9.30 ds. W. Broe-
kema
Oldemarkt HK 9.00 dhr. G. 
Doorn
Ommen GK 9.30 ds. J. de Haan
Rijssen GK 10.00 ds. S. Ris
Rouveen 10.00 br. H. Brouwer
Sibculo KK 9.30 ds. A. v/d Griend
Sint Jansklooster JK 9.30 dhr. 
S. Bakker
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haanstra
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters
Vriezenveen OK 9.30 ds. K. Borsje
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. 
F. Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar HK 9.30 n.b.
Wierden DK 9.30 ds. H. Donken 
GK 9.00 ds. P. Dekker Hoge Hexel 
9.30 ds. T. Smink
Wijhe NK 9.30 ds. F. Buitink
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d Dool
Wilsum 9.00 da. H. de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. K. Hazeleger
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
dhr. C. van Vliet
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek
Zwolle Dominicanenkerk 10.00 
ds. I. Epema JK 9.30 dr. J. van Holten 
LK 9.30 ds. M. Jonker SiK 10.00 ds. 
H. Evers StK 10.00 ds. G. van Rhee-
nen

Vervolg van pagina 10

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. 

Vervolg van pagina 14
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

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

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

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

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

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

www.brouwertuk.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 

        

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

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

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

ZOMER in de
ACHTERHOEK

in dE KERKEn vAn dE ACHTERHOEK

1e jaargang   |   Zomer 2019   |   welkomindekerk.nl

ZOMER inTWENTE

iN dE kERkEN vaN TWENTE

1e jaargang   |   Zomer 2018   |   welkomindekerk.nl

in de kerken van noordw
est-overijssel

walwater
&

zomermagazine 
33 e jaargang -  2019

Ook deze zomer zullen plaatselijke kerken in meerdere regio’s 
een zomermagazine uitdelen die gericht zijn op toeristen. 
Op deze manier laten we de zomergasten weten dat ze 
welkom zijn in onze regio en ook in onze kerken!

Het zomermagazine Wal & Water verschijnt al voor de 33e keer, 
het blad Zomer In Twente verschijnt dit jaar voor de tweede keer. 
Voor het eerst verschijnt dit jaar ook Zomer in de Achterhoek.
De aanbieding van het eerste exemplaar vindt altijd plaats tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in de regio. Op donderdag 9 mei 
wordt het eerste exemplaar van Wal & Water aangeboden in 
Oldemarkt, in Het Achterhuus, Hoofdstraat 27 (achter de kerk). 
Oldemarkt doet dit jaar voor het eerst mee aan Wal & Water.

Op maandagavond 27 mei vindt de feestelijke bijeenkomst 
voor het aanbieden van het eerste exemplaar van Zomer in 
Twente plaats. Dit jaar zijn we te gast in Ootmarsum, in het 
Verenigingsgebouw tegenover de protestantse kerk aan de 
Ganzenmarkt 31.

Op beide avonden begint het offi ciële programma om 20.00 uur. 
Inloop vanaf 19.45 met koffi e/thee. Iedereen is van harte welkom 
en de toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

De verschijning van deze zomermagazines wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Stichting Welkom in Kerk.

Geïnteresseerd? Kom naar bovenstaande avonden of neem 
contact op met ygerne@welkomindekerk.nl tel. 0546 - 577475.

Zomer-
magazines 

komen deze 
maand uit!


