
Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport Hugo de Jonge is 
woensdag 7 maart te gast bij een 
verkiezingsavond in Zwolle. De bij-
eenkomst begin om 19.30 uur en 
staat in het teken van seniorvrien-
delijk beleid in gemeente Zwolle. 
Want hoe leefbaar is Zwolle voor 
ouderen? Aan de hand van 17 stel-
lingen kunnen aanwezigen hierover 
spreken met alle lokale partijen in 
de gemeenteraad en de minister. 
Locatie: De Terp, Radewijnsstraat 1 
in Zwolle. Toegang is gratis. 

Dinsdag 6 maart is er in Tien-
deveen een conferentie speci-
aal voor vrouwen over: ‘Perfect 
imago. Godsbeeld-zelfbeeld’. Veel 
vrouwen worden er moe van te 
voldoen aan alle verwachtingen. 
Ds. E. de Mots uit Rijssen en GZ 
Psycholoog Hendrien van de Koot 
verzorgen lezingen. Open Poort, 
van 10.15 uur – 14.30 uur. Toegang 
gratis, wel zelf lunch en collecte-
geld meenemen. Adres: Kerkweg 3, 
Tiendeveen. Aanmelden via  
www.hervormdevrouwenbond.nl 

Minister VWS in 
debat met senioren

Vrouwenconferentie 
over perfect imago
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Elke 3 seconden moet 
er iemand vluchten voor 
geweld of een ramp. Op zoek 
naar veiligheid. Alles wat 
hen dierbaar is achterlaten. 

Vluchtelingen en 
migranten kun-

nen alleen maar wachten. Meestal 
wachten ze in opvangkampen, vaak 
in uitzichtloze situaties: ze hebben 
geen huis, geen geld, geen werk 
en geen school. Ze zijn aangewe-
zen op noodhulp. Vluchtelingen 
wachten op een nieuwe toekomst. 
Gemiddeld duurt het wachten 17 
jaar lang. Dat is de harde realiteit 
voor 65 miljoen mensen.

Cijfers
Een groot deel van de mensen 
die vluchten, gaat naar een ander 
gebied in eigen land of wordt 
opgevangen in buurlanden. De 
meeste vluchtelingen komen 
op dit moment uit Syrië, waar 
al sinds 2011 een vernietigende 
burgeroorlog woedt. Syrische 
vluchtelingen worden onder meer 
opgevangen in Libanon en Grie-
kenland. Ruim 4 miljoen mensen 
zijn op de vlucht voor terreur en 
geweld in Afghanistan. In Nigeria 
proberen 2,6 mensen te overleven 
die gevlucht zijn voor het geweld 
tussen het Nigeriaanse leger en 
terreurorganisatie BOKO Haram. 
In Zuid-Soedan zijn ruim 2,5 mil-
joen mensen het geweld tussen 
het regeringsleger en rebellen ont-
vlucht en hebben ruim 4,8 miljoen 
burgers te weinig eten. 

Bedreiging
De politiek, mensenrechten- en 
hulporganisaties zetten zich ook 
in ons land in voor vluchtelingen. 
Hulpverlening roept verhitte discus-
sies op over vluchtelingenbeleid en 

asielprocedures, over vluchtroutes 
en opvang in eigen regio. Vreem-
delingenhaat en racisme zijn ons 
niet vreemd. Mensen voelen zich 
bedreigd door de vreemdeling, 
omdat die anders is dan wij. Ze voe-
len zich bedreigd in hun eigenbelang. 
Dit sluit echter onze verantwoor-
delijkheid voor mensen in nood 
niet uit. Ons land is vanouds gast-
vrij voor vluchtelingen. Nog steeds 
geven we ruimte aan asielzoekers. 

Herbergzaam
De Bijbel geeft ons richting. Lev. 
19: 33 zegt: “Behandel vreem-
delingen die bij jullie wonen als 
geboren Israëlieten. Heb hen 
lief als jezelf, want jullie zijn zelf 
vreemdelingen geweest in Egypte.” 
Hebr. 13: 2 leert ons dat we de 

gastvrijheid in ere moeten hou-
den, want zo hebben sommigen 
zonder het te weten engelen ont-
vangen. Vreemdelingen moeten 
beschermd worden. De rechte-
loze positie van een vreemdeling 
moet worden doorbroken. Naast 
plichten heeft de vreemdeling 
ook rechten, gelijk aan die van de 
Nederlanders. Politieke partijen in 
ons land kunnen die beschermen 
en bevorderen. 

gerechtigheid
Leefruimte en bestaansmogelijk-
heden is niet maar een zaak van 
liefdadigheid. Allereerst gaat het 
om gerechtigheid. Liefde moet 
vertaald worden in recht. Her-
bergzaamheid voor vreemdelingen 
begint met te proberen in de huid 

van de ander te kruipen. Aanvoe-
len wat het is huis en haard te 
moeten verlaten, weg te trekken 
zonder te weten waar je terecht 
komt. Vluchten voor de dood en 
op zoek naar veiligheid. Maar wat 
er ook bij hoort is openstaan voor 
de talenten die migranten mee-
brengen. Een migrant merkte eens 
op: “Jullie vragen steeds wat jullie 
voor mij kunnen doen, maar nooit 
wat ik voor jullie kan doen.”

Christus
Hoe moeilijk het ook dikwijls ligt, 
politiek en maatschappelijk, in de 
vreemdeling klopt Christus bij ons 
aan. Hij vereenzelvigt zich met hen. 
“Ik was een veemdeling, en jullie 
namen Mij op.” (Matt. 25:35). We 
komen er niet onder uit.

Vluchtelingen onze zorg
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Nog geen abonnee?

Veranderen
door ds. a. Hekman, assen

Dat winkelketens met enige 
regelmaat ‘de tent’ verbouwen 
verbaast mij wel eens. Is dat 
nodig? Hoeveel geld wordt 
er daardoor verspild? Maar 
het schijnt de omzet op peil 
te houden. Zo worden ook 
de collecties in bijvoorbeeld 
kledingzaken aangepast aan de 
seizoenen. Soms tot mijn ergernis, 
omdat ik dan nergens kan vinden 
waar ik naar zoek. Maar ja, ik 
ben ook geen regelmatige koper. 

Wanneer deze veranderingen 
in de wereld van de handel als 
noodzakelijk worden gezien, zou 
dat dan in de kerk anders zijn? 
Kennelijk niet. Landelijk verandert 
er veel in onze kerk. Zowel wat 
de organisatie betreft als de 
presentatie. Het aanbod van 
materiaal en cursussen is naar mijn 
idee nog nooit zo groot geweest 
en zo aantrekkelijk. Dat daarbij 
de inhoud van de boodschap niet 
verandert, is wezenlijk. Wanneer 
dat wel zo zou zijn, was alle  
pogen tevergeefs. 

En plaatselijk? Hoeveel 
verandering in de vormen, de 
gewoonten, kunnen we aan? 
Ambtsdragers hebben gewoonlijk 
de handen vol aan het lopende 
werk. Vrijwilligers kun je en mag 
je ook niet overvragen. Maar 
wat we doen, doen we soms 
al tientallen jaren op dezelfde 
manier. Hoe aansprekend is 
dat voor hen die we willen zien 
groeien in geloof? Voor jongeren 
en mensen die naar de rand 
dreigen te glijden, voor mensen 
die het gevoel hebben dat ze het 
zo langzamerhand wel weten en 
die weinig meer verwachten van 
wat de kerk hen te bieden heeft? 
Wat betekent in dit geval dat 
Paulus ‘de Joden een Jood en de 
Grieken een Griek’ was? 

Commentaar

Bezorgklachten? Geef 
die aan ons door!
Begin januari hebben wij gespro-
ken met Sandd, onze postbezor-
ger, over de bezorgklachten in het 
najaar. Ons adressenbestand is 
door Sandd op fouten gecontro-
leerd. Er zijn op enkele plekken 
bezorgers vervangen of van wijk 
gewisseld. We krijgen echter nog 
steeds klachten, met nam uit de 
Kop van Overijssel. We gaan hier-
over weer in gesprek met Sandd. 
Hebt u bezorgklachten? Geef ze 
aan ons door, graag met datum. 
Mail naar henriette@topic-cc.nl 

In de vreemdeling klopt Christus bij ons aan. Op foto: Syrische vluchtelingen in opvangkamp in Turkije.

door ds. a. Hekman, 

assen

Samen zingen in 
Staphorst
Er wordt mooi gezongen op 
zaterdag 10 maart in Staphorst. 
Christelijk Vrouwenkoor Sound 
of Glory uit Rouveen werkt mee 
aan deze koor- en zangavond die 
om 19.00 uur begint. Ook zal er 
een korte meditatie gehouden 
worden. Vanaf 18.30 uur is de 
deur van kerkgebouw De Bron 
aan de Churchillaan open.  
Kaartjes kosten € 5. Kinderen  
tot 12 jaar kunnen gratis naar  
binnen. Meer info:  
www.zangavondstaphorst.nl
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Het was zo lang 
geleden, dat ik me 

er niets meer van kon herin-
neren. Ver van huis met een 
lekke band staan. ‘Huis’ was in 
dit geval het appartement in 
de Algarve. ’s Morgens was er 
een dienst in Albufeira en aan 
het eind van de middag nog een 
keer zo’n twintig kilometer naar 
het westen. Het was druk. De 
carnavalsoptocht zou over de 
boulevard komen – langs het 
hotel waar de kerkdienst werd 
gehouden. Na de dienst en de 
koffie de auto teruggevonden, 
ingestapt en na ongeveer 50 
meter gaf gebonk aan dat er 

iets mis was. Wat in Neder-
land veelal niet meer voorkomt, 
bleek in Portugal nog gewoonte 
te zijn. Een reserveband achter-
in. Maar dan. Ik was behoorlijk 
aan het klungelen toen er een 
jongeman opdook en vroeg of 
we hulp nodig hadden. En of dat 
het geval was. Binnen de kort-
ste keren klaarde hij de klus. 
Mijn gevoel van hulpeloosheid, 
machteloosheid haast, verdween 
totaal. Voor mij was de verschij-
ning van deze helper als die van 
een engel – misschien ook wel 
omdat hij, na onze uitbundige 
dank, ineens verdwenen leek.
Deze hulpervaring sprak mis-
schien wel des te meer aan, 
omdat in de gebedsbrief van 
Open Doors, die wij gebruiken, 
die dagen onderwerpen aan 
de orde waren die nog sterker 
hulpeloosheid, uitzichtloosheid 
aangaven dan gewoonlijk. Zo 
hebben wij het tenminste erva-
ren. Een moeder in Kirgizië, die 

wordt bedreigd en mishandeld 
door haar zoon die het niet 
kan verdragen dat zij christen 
is. De situatie in Sudan, in het 
Nubagebergte, waar veel chris-
tenen wonen. Zij worden door 
de overheid vervolgd om hun 
geloof. En als ik me niet vergis is, 
om welke (politieke) reden dan 
ook, de EU momenteel vrien-
delijker dan ooit voor dit land. 
Een land, waarvan de president 
internationaal gezocht wordt 
vanwege genocide. En dan laatst 
die schietpartij op de school in 
Florida. Zeker zeventien doden, 
inclusief de sportdocent, die met 
zijn lichaam een aantal leerlingen 
beschermde. Hoe onnozel is dan 
eigenlijk het belang van de hulp 
die wij krijgen die zondagmiddag. 
Maar wie het kleine niet eert …
Toch – en dat is een gedachte 
die mijns inziens niet misstaat in 
deze tijd van het kerkelijk jaar 
– beklemt de vraag waarom het 
kwaad zoveel ruimte heeft. In 

Sudan en zoveel andere landen. 
Is het onze menselijke verblin-
ding? Zoals nu in de USA Repu-
blikeinen pleiten voor bewape-
ning van onderwijzers (terwijl ze 
te weinig geld krijgen voor boe-
ken en potloden, zoals ik iemand 
hoorde zeggen). 
En dan komt het beeld van Jezus 
tevoorschijn. Op weg naar Jeru-
zalem. Alleen temidden van zijn 
leerlingen en volgers. Wat Hij 
ook zei over wat er ging gebeu-
ren, zijn medereizigers hoorden 
het niet of namen het niet seri-
eus. Hoe eenzaam is Hij (ook 
daardoor) geweest.
Gevoelens van hulpeloosheid en 
machteloosheid kunnen kleine, 
nietige (als de onze) en grote 
oorzaken hebben. Van belang 
is het om te allen tijde, net als 
Jezus deed, vooruit te kijken: 
Gods Koninkrijk komt. Maar tot 
dan: Bestrijd het kwaad en help 
waar mogelijk. Misschien ben je 
ook wel een engel – soms.

In het begin van 
het evangelie van Johannes wijst 
Johannes de Doper op Jezus 
als het Lam Gods. Hij is het die 
de wereld verlossen wil van de 
macht van de zonde. 

geen zelfverlossing
In dat wegnemen van de zonde 
wordt door de evangelist Johan-
nes de toon gezet. Daar draait 
alles om in de komst van Christus. 
In deze grondtoon van het vierde 
evangelie wordt een dikke streep 
gezet door alle vermeende moge-
lijkheden in de mens tot zelfver-
lossing. Een mens moet gered 
worden. Die redding komt van 

hogerhand. Met die grondtoon 
van het evangelie hebben men-
sen moeite. Wat is dan precies, 
de zonde der wereld wegnemen? 
De zonde van de 
wereld is in de 
allereerste plaats 
dat een mens 
denkt dat hij zon-
der God kan leven 
en daarom alles 
zelf in de hand 
heeft. Hij stelt zich 
zijn eigen maatstaven. Die zonde 
wordt ons scherp getekend in 
Genesis 3, waar de mens zich zijn 
eigen grens stelt en daar gaat het 
dan ook grondig mis. Johannes 
schrijft er al over in zijn eerste 
beginverzen. Het licht van het 
mens geworden Woord schijnt 
in de duisternis, in deze wereld 
dus, maar de duisternis heeft het 
niet gegrepen. En toch is Hij het, 
dat Lam Gods, dat de zonde der 
wereld wegneemt. 

geboren zondaar
Alle eeuwen door zijn er mensen 
geweest die verzet hebben aan-
getekend tegen deze grondtoon 

van het evan-
gelie. De mens 
is een geboren 
doe-het-zelver 
en tegelijkertijd 
ook een geboren 
zondaar. Dat eer-
ste onderstrepen 
we graag en dat 

tweede strepen we graag weg. In 
de vroege kerk al kwam het ver-
zet tegen de leer van de zonde en 
tegelijkertijd ook tegen de leer 
van de verlossing. Is Jezus Gods 
Zoon of niet? En wie is dan God 
dat Hij zijn eigen zoon aan het 
kruis laat spijkeren om de zon-
den der wereld weg te nemen? 
Dat doet een lieve God toch 
niet? En overigens, heeft Jezus zelf 
wel enige notie gehad dat Hij de 
Messias was? Zo werd en wordt 

Jezus gedegradeerd tot een goed 
en voorbeeldig mens die ons 
kan helpen goed te leven. Maar 
ondertussen ben je aanbeland 
in het domein van de volstrekte 
vrijzinnigheid, een dorre woestijn 
waar je zelf met de hamer van de 
rede water moet zien te krijgen 
uit de harde rotsen van het leven. 

Uitroepteken
We zijn kerkelijk weer aangeko-
men in de lijdenstijd. Onze Rooms 
Katholieke broeders en zusters 
spreken van de vastentijd. Op zich 
heel goed om te vasten, om niet 
in de allereerste plaats aan de 
behoeften van de maag te denken, 
om ruimte te bieden aan God, die 
in Christus op wonderlijke wijze 
ons redt in tijd en eeuwigheid. 
Het Lam Gods dat de zonde der 
wereld wegneemt is er voor een 
ieder die gelooft. Wij mensen zet-
ten vaak vraagtekens, maar God 
plaatst het grote uitroepteken en 
dat is Hij waar Johannes over sprak. 

Ik wens u allen een goede voorbe-
reiding op het Paasfeest.

Engel

“Zie het Lam Gods, dat 
de zonde der wereld weg-
neemt.” Joh. 1 vers 29

even bomen 

Paasconcert 9 maart 
in Steenwijk
Het Chr. Mannenkoor Steenwijk 
organiseert op vrijdag 9 maart 
2018 een Paasconcert in combina-
tie met een zangavond in de Gro-
te-of Sint Clemens kerk te Steen-
wijk. Kinderkoor ”De Welnootjes” 
uit Nijeveen doet ook een duit 
in het zakje. Een trits aan musici 
werkt mee aan dit bijzondere 
concert, waaronder de jeugdige 
soliste Naomi Gaal uit Steenwijk. 
Vanaf 19.00 uur staat de kerkdeur 
open, om 19.30 uur begint het 
programma. Entree: €12.50, incl. 
koffie of thee voor aanvang. Er is 
geen pauze. Kinderen t/m 12 jaar 
kunnen gratis naar binnen. Kaar-
ten zijn te kopen bij Steenwijcks 
Boekhuis en Bloemisterij Gaal. 

SGP-jongerendag 
over Eerlijk handelen
Met de gemeenteraadsverkiezin-
gen in zicht, laten ook de jongeren 
binnen de SGP van zich horen. 
Op zaterdag 10 maart vindt in 
het Beatrix Theater in Utrecht 
de SGP-jongerendag 2018 plaats. 
Thema dit jaar is ‘Eerlijk handelen’. 
Over ‘eerlijke’ kleding, slavernij 
anno 2018, het weggooien van 
eten… etc. Aan het woord zul-
len zijn de ministers Sigrid Kaag,  
Carola Schouten, Eerste Kamerlid 
Ben Knapen (CDA) en natuurlijk 
SGP-fractievoorzitter Kees van 
der Staaij. Het programma begint 
om 9.30 uur, vanaf 9.00 is de deur 
open. Toegang gratis.

Billy Graham is nu 
Thuis
“God heeft ons twee handen 
gegeven: de ene om te ontvangen, 
de andere om te geven.” Een uit-
spraak van Billy Graham, de Ameri-
kaanse evangelist die op woensdag 
21 februari overleed. 99 jaar is 
hij geworden. Graham, beroemd 
geworden door televisiepreken 
en grootschalige opwekkingsbij-
eenkomsten, was de de grootste 
televisiepredikant van de 20e eeuw. 
Daarnaast adviseerde Graham 
Democratische en Republikeinse 
presidenten. De ouderdom kwam 
bij hem met gebreken, hij leed aan 
Parkinson en prostaatkanker. Hij 
was getrouwd met Ruth, zij over-
leed in juni 2007. Over sterven zegt 
Billy Graham: “Wanneer we van 
Christus zijn, weten we dat we na 
ons sterven eindelijk vrede zullen 
hebben – want dan zijn we Thuis.”

Een mens moet gered worden

door ds. P. Boomsma, 

niJverdal

drenthe

In de vroege kerk al kwam 
het verzet tegen de leer van 
de zonde en tegelijkertijd ook 
tegen de leer van de verlossing. 

door  

ds. t.J. oldenHUis, 

Coevorden

Wie is die God dat Hij zijn eiGen 
zoon aan Het kruis laat spijkeren 
om de zonden der Wereld WeG te 

nemen? dat doet een lieve God 
tocH niet? en overiGens, Heeft 

jezus zelf Wel eniGe notie GeHad 
dat Hij de messias Was?

Op donderdagavond 8 maart is er 
een leerhuisavond. Deelnemers 
lezen samen de Bijbeltekst waar-
over de daaropvolgende zondag 
gepreekt wordt. Daarna is het 
tijd om met elkaar te delen wat je 
vanuit die tekst ‘hoort’ aan vragen, 
inspiratie, richtingwijzers enzo-
voort. Ook wordt een van de wei-
nige teksten van Johannes gelezen 
die ook in de drie andere evange-
liën staat: het verhaal van wonder-
bare spijziging (Joh. 6:1-15). Het 
leerhuis is een open kring: wie 
komen wil, die komt. Om 20.00 
uur in wijkcentrum Thaborkerk, 
Gerrit Peuscherstraat 1 

Leerhuis Thaborkerk 
in Hengelo
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aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 4 maart: GK Aal-
den 10.00 ds. J. Moerman-Szabo, 
Beilen. Organist: Erik Nijzink. 
Collecten: KiA/40 dagentijdcol-
lecte en kerk. Jeugdkerk, knd. en 
oppas.

Bovensmilde
Kerkdienst 4 maart: 10.00 ds. 
G. van der Werff. Organist: Gea 
Hatzmann. Lied voor de dienst: 
NLB 187: 1 en 2. Paaskaars 
aansteken: Manon v/d Hoek. 
Collecten: 1. KerkinActie/
Voorjaarszendingsweek. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: beheer. Oppas: 
aanwezig. Knd.: Jos Brink. 10.00 
jeugdkerk.
Koffiedrinken. Na afloop van de 
dienst op zondagmorgen 4 maart 
is iedereen welkom om gezamen-
lijk koffie/thee of fris te drinken.
Voedselbank. 4 maart is er inza-
meling van boodschappen voor de 
voedselbank.
3e zondag in de 40-dagen. Bij 
mij kun je thuis zijn. Johannes 2: 
13-22. God woont overal. Maar 
er is één plek waar je hem in het 
bijzonder kunt vinden: de tempel 
in Jeruzalem. Maar door handela-
ren en geldwisselaars lijkt de tem-
pel niet meer op een plek waar 
mensen thuiskomen bij God: het 
is big business geworden. Daar 
treedt Jezus tegen op. Hoe kun-
nen wij anderen het gevoel geven 
dat zij welkom zijn, zich thuis 
mogen voelen?
Jeugdkerk. De leiding is bij 
elkaar geweest om een zinnig 
thema te gaan bespreken. Dit 
doen we nadat we elkaars wel en 
wee hebben gehoord en het licht 
hebben ontstoken en een gebed-
sintentie hebben uitgesproken 
voor dat wat ons bezighoudt of 
voor wie we een kaarsje willen 
aansteken. Zoals altijd ontmoeten 
we elkaar op de zolder van de 
kerk aan de Hoofdweg. Tot dan.

Coevorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 4 maart: GK 
10.00 ds. H. Kauffmann-Schaap. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas: 
Pien en Lianne. Bloemendienst: 
mw. H. Botma. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Diaconie. Deurcollecte: 
kerkblad.

diever
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdienst 4 maart: 10.00 ds. 
B. H. Steenwijk, Nijkerk. Knd.: 
groep 1 t/m 8. 19.15 ds. H. Hoo-
geveen, Alteveer

emmer-ComPasCUUm
Kerkdienst 4 maart: 9.30 ds. 
R. Wentink. Jeugddienst/Jonge-
renkerk. Na de dienst koffiedrin-
ken. O.v.d.: mw. R. Bruns en mw. 
R. Roffel. Diakenen: mw. G. 
Westerdijk en mw. C. Leenman. 

Organist: Anne Unij. Knd.: Inge. 
Oppas: Linie Moorman. Beamer: 
Hilda. Gastdame- heer: mw. 
G. Smit en dhr. B. Smit. Auto-
dienst: dhr. B. Baptist: mw. 
Huizing; dhr. B. Wiebing: dhr. de 
Groot. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Spaarcollecte. 3. Diaconie.

eriCa
Contactpersoon: dhr. M. Boe-
keloo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 4 maart: 9.30 ds. 
E. Van der Meulen, Erica. Collec-
ten: 1. Pastoraat. 2. 40-dagen-
tijd/Papoea. Uitgangscollecte: 
pastoraat.
Martine v/h Hof zal in de dienst 
spelen op de dwarsfluit. Er is 
oppas en knd. Na afloop van de 
dienst is er koffiedrinken.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 4 maart: 10.00 ds. 
P. Dekker, Wierden. Deze dienst 
is voorbereid door de jeugd van 
20-30+. Knd.: ja. O.v.d.: Simon 
Henk Luimstra. Organist: 
Harmke Elders. Oppas: Geer-
tje van Baar en Malissa Pijpstra. 
Collecten: 1. KiA/Voorjaarszen-
dingsweek. 2. Diaconie. 3. Onder-
houd. Bloemengroet: fam. D. 
Louissen. Na de dienst is er kof-
fiedrinken.
Jarig. 8 maart: mw. J. Paulus: 80 
jaar. Adres: Langbos 49 7861 BB 
Oosterhesselen. Van harte gefe-
liciteerd en Gods zegen toege-
wenst voor het nieuwe levensjaar.

klaZienaveen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 4 maart: 9.30 ds. 
F. Slothouber. O.v.d.: mw. D. de 
Jong. Organist: mw. G. Fictorie.
Collecten: 1. ZWO. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: geluidsinstalla-
tie. Welkomstcie.: B. Fictorie. 
Knd.: Janneke.

klaZienaveen-noord
Kerkdienst 4 maart: 10.00 
mw. M. de Bruin-Roffel, Emmen. 
Organist: Gerard Ziengs. 
O.v.d.: Wieneke. Welkom: Ali.
5 maart. De vrouwengroep 
‘Vrouwen van de Veenkerk’ orga-
niseert een bijeenkomst met een 
lezing over het werk van UMCG 
Ambulancezorg. Het wordt 
gehouden in het De Weerdhuis” 
en het begint om 19.30 uur. Man-
nen zijn deze avond ook van harte 
welkom. Gasten betalen: € 2,50.

nieUW-amsterdam/
veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 4 maart: 10.00 ds. 
H. Thon, Valthermond. O.v.d.: 
mw. L. Masselink-Vugteveen. 
Organist: dhr. K. Salomons. 
Koster: dhr. P. Vermaas. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij 
de uitgang gebouwen. Oppas: 

Theresia Seip en Jorein Pekelsma. 
Knd.: o.l.v. Demi Pals. Kaars 
aansteken: Myrthe Pals. Bedie-
ning beamer: Mark Pals. Ont-
vangst: fam. Hobers. Bloe-
mendienst: mw. J. Matena. 
Autodienst: H. Oldengarm: T. 
Lunenborg.

sCHoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 4 maart: De 
Wijngaard 9.30 ds. Hanneke 
Paas, Nijverdal. Tevens is er 
jeugdkerk in De Rank. Collec-
ten: 1. Voorjaarszending (Kerkin-
Actie). 2. Kerk. In de hal van de 
kerk hangt weer de bus voor de 
40-dagentijd waar u uw gift in 
kunt doen voor mensen die het 
minder hebben dan wij. Knd.: alle 
groepen. Autodienst: H. Oving. 
Oppas: Anouk Zwiers en Evelien 
Vos. Bloemengroet: fam. A. 
Eisses.
Zieken. Mw. Olijve moest met 
een lichte tia worden opgeno-
men in het Scheperziekenhuis te 
Emmen. Ze is gelukkig weer aan 
de beterende hand en als alles 
goed blijft gaan is ze nu weer 
thuis. We wensen haar een ver-
der goed herstel toe.

ZWartemeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 4 maart: 9.30 ds. 
Schneider, Schoonoord. O.v.d.: 
mw. A. Reuver. Collectant: mw. 
J. de Jonge-Oost. Organist: dhr. 
M. Hof. Koster: fam. H. Hos-
pers. Collecten: zending. Bij de 
uitgang: onderhoud kerkgebouw. 
Autodienst: Albertje Reuver, 
tel. 312084.

daarle
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle

dedemsvaart
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 4 maart: Van 
Dedemkerk 10.30 Thomas 
Abbes, Vriezenveen. O.v.d.: 
Margareth Joosten. Koster: 
Henk Zomer. Thema: ‘De Rode 
Draad’. Hoe goed ken jij de ver-
halen van de Bijbel? Weet jij in 
welke volgorde de verhalen zich 
afspelen? Het antwoord op deze 
vraag is de rode draad. Jongeren-
werker Thomas Abbes neemt 
ons tijdens de dienst mee de Bij-
bel door, langs de verschillende 
verhalen en die ene rode draad. 
De muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door de Jongerenband 
JoBB. We beginnen deze zondag-
ochtend om 10.00 uur met kof-
fie, thee of iets fris. De Fontein 
19.00 ds. G. Trouwborst, Nieuw-
leusen. O.v.d.: Julia Schuurhuis. 
Organist: Freddy Bruins. Kos-
ter: Koert/Janny.
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
zending. Kindercollecte: Ronald 
MacDonald Kinderfonds. Deze 
instelling zorgt ervoor, d.m.v. de 
Ronald MacDonald Huizen, dat 
zieke kinderen en hun familie 
dicht bij elkaar kunnen zijn.
Oppas: Monique Gort en Win-

delien Veerman. Knd.: geen i.v.m. 
EigenwijzZ-dienst.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg: mw. F. Odink, Zwiersstr. 
35, Zandpad, k. 6.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Jan 
Weitkamplaan 4a 7772SE Har-
denberg: dhr. J. te Velde, Zwiers-
str. 56.
Van Dedem Marke: 3 maart: team 
RKK. Organist: Hans Niezink.
Activiteiten. 5 maart: 10.00 uur 
Bijbelkring.
6 maart: 20.00 uur Voorbereiding 
dopen (De Fontein).
7 maart: 19.00-19.45 uur Vragen-
uurtje kerkenraad. De kerken-
raad vindt het belangrijk, dat het 
voor gemeenteleden duidelijk 
is welke weg we zijn ingeslagen 
en dat er duidelijke antwoorden 
worden gegeven op vragen die 
er misschien leven. Daarom is 
voorafgaande aan de moderamen-
vergaderingen gelegenheid om 
vragen te stellen aan enkele leden 
van het moderamen en de ker-
kenraad.
8 maart: 9.45 uur Bijbelkring 
(consistorie van Dedemkerk); 
14.30 uur Tabitha (De Fontein) 
Huiskamertour ZW.
9 maart: 16.00 uur Groet en 
Ontmoet goede-doelenmarkt 
(De Antenne);19.30 uur Informa-
tieavond Taizé reis (De Antenne) 
nadere informatie De Samen-
spraak pag. 21 Huiskamertoer 
Wijk Zuidwest voor de jongeren/
midden generatie: Jij bent van 
harte welkom op donderdag-
avond 8 maart 2018 om 20.00 uur 
bij familie de Jonge, Steenberger-
wijk 8, dit is een avond voor de 
jongeren/midden generatie. Aan-
melden kan bij Gerda Hofman, 
tel. 616814, email: ggho@home.nl
Bloemschikkingen 40-dagen-
tijd. ‘Een open deur: onvoor-
waardelijke liefde’. De 40-dagen-
tijd is een periode van soberheid 
en inkeer, van beschouwing van 
lief en leed, in de wereld en in 
ons eigen leven. De Veertigda-
gentijd wordt ook wel gezien 
als een reis, een tocht door de 
woestijn, zoals het volk Israël 40 
jaar door de woestijn trok, op 
weg naar het beloofde land. Zoals 
ook ons leven een reis is, onder-
weg kom je van alles tegen, doe je 
allerlei ervaringen op, met vallen 
en opstaan zoek je je weg naar 
de toekomst. Op onze levens-
reis is Jezus onze ingang naar 
God toe. In hem ontmoeten we 
Gods onvoorwaardelijke liefde. 
In de bloemschikking zien we een 
deur, als verwijzing naar Jezus. 
Het kleed over de tafel is paars, 
de kleur van inkeer, soberheid 
en bezinning. Een lange lap jute 
verbeeldt de weg die wij gaan in 
deze veertig dagen, door de deur 
heen naar de toekomst. Achter 
de deur staan 6 kaarsen, iedere 
zondag brandt er één meer 
omdat we steeds dichter bij Pasen 
komen, omdat we blijven hopen 
op licht, ook als het donker is.

den Ham
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 4 maart: 9.30 
mw. H. Remmink. M.m.v. Combo. 
O.v.d.: groep C. Knd.: peuters: 
Leonie Dubbink; groepen 1 t/m 
6. Oppas: zaal 6: Geralda Bouw-
huis, José Kolkman en Marjolein 
Wermink. Collecten: 1. Jeugd. 

2. AKA/Erediensten. Deurcol-
lecte: kerk. HK 19.00 ds. H. de 
Haan. Gez. dienst. Collecten: 1. 
Vakantie Bijbel Club. 2. Kerkrent-
meesters. Deurcollecte: kerke-
lijke gebouwen.
Zieken. Br. Albert Bartels (Han-
cateweg-Oost) is door heesheid 
getroffen wat veroorzaakt wordt 
door een keelaandoening bij zijn 
stembanden. De onderzoeken 
zijn nog gaande en zo mogelijk 
wordt hij daaraan geholpen in het 
Antonie van Leeuwenhoek zie-
kenhuis te Amsterdam.
Br. Rien van der Veen (de Graft) 
werd in het ziekenhuis te Har-
denberg opgenomen vanwege 
hartklachten. Er stond voor hem 
al een operatie te wachten om 
in Zwolle gedotterd te worden. 
Maar in Hardenberg ging het 
niet goed en kreeg Rien daar 
een hartinfarct gevolgd door een 
hartstilstand. Gelukkig kon hij 
nog gereanimeerd worden en is 
daarom met spoed naar Zwolle 
gebracht voor een operatie. Dat 
is goed afgelopen en na enkele 
dagen mocht hij huiswaarts 
keren. Van de schrik bekomen 
is Rien samen met zijn vrouw 
Gerda nu God zeer dankbaar dat 
hij gespaard bleef, waarvoor we 
afgelopen zondagmorgen de dank 
hebben uitgesproken in de kerk-
dienst.
Overleden. 30-01-2018 Gerrit 
Jan Blekkenhorst, 15-05-1933, 84 
jaar, ’t Sumpel 62 Den Ham.
02-02-2018 Geertje Lubberta 
Valk-van Veen, 14-06-1928, 89 
jaar, ‘Het Liefferdinck’, Kosters-
kamp 4, Den Ham.
03-02-2018 Gerrit Altena, 01-02-
1935, 83 jaar, De Tyehof, De Tye 
1, Den Ham.
In herinnering Gerrit Jan Blek-
kenhorst. 30 jan. is na een kort 
ziekbed overleden br. Gerrit Jan 
Blekkenhorst in de leeftijd van 84 
jaar. Hij woonde samen met zijn 
echtgenote Hennie Blekkenhorst-
Kolkman aan het Sumpel. Ger-
rit leed al jaren aan dementie en 
de ziekte van Parkinson. Door 
een bijkomende longontsteking 
ging hij echter hard achteruit en 
moest de familie afscheid van hem 
nemen. In een dienst van Woord 
en Gebed hebben we Psalm 121 
gelezen, waarin vanuit het 1e 
vers ons troost wordt toegezegd: 
Vanwaar zal mijn hulp komen? 
Mij hulp is van de Heere, die 
hemel en aarde gemaakt heeft. 
Zonder hulp zijn we machteloos. 
Dat begint al bij de geboorte en 
is menseigen tot aan het overlij-
den. Als rode draad was dat ook 
zichtbaar in het voorbije leven 
van Gerrit. Hij was de jongste 
van 7 kinderen en zijn ouders 
hadden aan de Nienenhoek een 
timmerbedrijf. Een groot gezin 
en met hulp van zijn vader leerde 
Gerrit het timmermansvak. Bijna 
60 jaar geleden trouwde Ger-
rit in mei 1958 met Hennie en ze 
kregen samen 5 kinderen. Kin-
deren die meehielpen om daar 
aan de Nienenhoek een camping 
te starten. Er moesten vakan-
tiehuisjes gebouwd worden. En 
met hulp van anderen ging het 
bouwen door, ook toen Gerrit 
op een gegeven moment geruime 
tijd ziek is geweest. Hoe belang-
rijk om daarin te zien dat mensen 
naar Gods beeld geschapen zijn, 
altijd tot hulp bereid. Hulp ont-
vangen en hulp verlenen was ook 
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het agendum van Gerrit toen hij 
als diaken kerkelijk actief werd 
en dat diaconale werk 2 perioden 
van 4 jaar heeft vervuld. In zijn 
laatste jaren zat Gerrit in z’n rol-
stoel en ging naar de dagopvang. 
Hij had daar vrede mee en klaag-
de niet. Gaandeweg werd het 
contact met Gerrit anders door 
de dementie. Toch was aan alles 
was te merken wat hij meermalen 
uitsprak: Als je gelooft, dan is het 
goed. Zo had Gerrit zijn houvast 
gevonden bij de Heere en had hij 
zijn hoop voor de toekomst. Met 
medische hulp en ondersteuning 
van vrouw en kinderen is Gerrit 
tot het laatst toe thuis verzorgd. 
Na zijn overlijden is er nu de 
troost van het eeuwig Vaderhuis 
waarvan Jezus zei dat Hij heen-
ging om ons plaats te bereiden. 
Dat is Gods hulp bij uitstek voor 
mensen die in bidden en danken 
hopen verder te worden
Dankbetuiging. Gelukkig mocht 
ik ook deze keer weer genezen 
van mijn darmoperatie. Graag wil 
ik iedereen bedanken voor het 
meeleven in de vorm van tele-
foontjes, héél veel kaarten, bloe-
men, enz. Het heeft mij heel erg 
goed gedaan! Hartelijke groet, 
Anny Nijenhuis- Bloemendal.

gramsBergen
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes, 
Goordijk 22, 7783 BB Gramsber-
gen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 4 maart: 10.00 
ds. J. Antonides, Vroomshoop. 
O.v.d.: mw. M. Lohuis. 19.00 
Sing en Swingdienst. O.v.d.: mw. 
J. Heidotting. Organiste: Mar-
griet Nijenhuis. Knd.: Herma van 
Faassen. Huispaaskaars aan-
steken: Carmen Vinke.
Jubileum. Wij zijn dankbaar dat 
we op 24 febr. ons 40-jarig huwe-
lijk mochten beleven en vragen 
Gods zegen voor de komende 
jaren. Wim en Elly Schep.
Zieken. In het ziekenhuis in Har-
denberg verblijft dhr. Jan van Dijk.
Thuis mocht komen uit het zie-
kenhuis mw. Lena Fransen-Klif-
man, Acaciastr. 27.
In het CFH zijn opgenomen mw. 
Diny de Ruiter, De Anerdijk 12 en 
mw. Trijn Centen-Huisjes.
Overgegaan vanuit het CFH naar 
’t Welgelegen k. 026: dhr. Jan 
Hamberg, De Oostermaat 19.
Dhr. G. Kiewiet, Rondweg 21, is 
voor behandeling opgenomen in 

Dimence Zwolle (adres: Eerde-
laan 45, 8043 RR in Zwolle).
Mw. Nine Slatman-van Seijmons-
bergen woont nu in het Vechtdal-
huis k. 1 in Hardenberg (adres: 
Karel Doormanlaan 17, 7772 XW 
in Hardenberg).
De ‘Sing & Swing’ dienst is 
echt iets voor jou! En weet je, 
soms is het anders dan je ver-
wacht! Laat je verrassen en kom. 
In deze vlotte swingende dienst, 
mogen we op nieuw samen met 
Rockband My Parable beleven dat 
het fijn is om samen ons geloof te 
vieren. Thema: ‘Licht’.
Afgelopen week hebben wij 
Aly Hans-Hulter in de bloeme-
tjes gezet. Deze maand is het 25 
jaar geleden dat zij begonnen is 
om het Kerkvenster te maken. 
Zij nam het stokje destijds over 
van de fam. Veldsink. Gestart 
met het maken van de Kerkgroet 
in de Geref. Kerk en na de fusie 
het Kerkvenster, eerst samen 
met Tiny Kok en op dit moment 
samen met Leny Baarslag. 
Namens u allen hebben wij haar 
een boeket bloemen gebracht en 
daarbij onze dank uitgesproken 
voor haar werk. Alie, heel veel 
dank voor jouw werk en inzet al 
deze jaren.
Wereldgebedsdag 2018. De 
jaarlijkse viering van de Wereld-
gebedsdag wordt gehouden op 
2 maart.De viering is in de R.K. 
Kerk St. Stephanus, De Mulde-
rij 10, 7772 HH Hardenberg. 
Aanvang: 19.30 uur. M.m.v. het 
Liedboekkoor Baalder o.l.v. Ina 
Bosscher. Organist: Bert Slijkhuis. 
Thema: ‘En God zag dat het goed 
was’. Na de viering is er koffie of 
thee.
Bedankt. Hartelijk dank voor 
de kaarten en telefoontjes tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis en 
thuiskomst, het heeft mij en mijn 
vrouw goed gedaan. Albert Len-
nips.
Lieve mensen. Bloemrijke taal 
is niet mijn sterkste kant. Maar bij 
deze wil ik iedereen heel hartelijk 
bedanken voor de vele kaarten en 
aandacht die ik heb gekregen tij-
dens mijn verblijf in het ziekenhuis 
en in het CFH. Geertje Vasse.
Wat voor mens wil je zijn? 
Dichter bij muziek. 7 maart om 
20.00 uur in De Vlaswiek te 
Gramsbergen. Hans Bouma, poë-
zie en verhaal. Organist: Gerrit 
Lennips. Wat ‘geloven’ ook nog 
méér mag zijn, in ieder geval is 
het een kwestie van verbinden. 

Een relatie aangaan met je Schep-
per, je medemensen, met de 
aarde. Op zichzelf is een mens 
maar een fragment. Je leeft pas 
echt en compleet wanneer je 
samenleeft. Werkelijk mens ben 
je wanneer je medemens bent, 
medeschepsel, mens van God. 
Tegen deze achtergrond pre-
senteert Hans Bouma samen 
met organist Gerrit Lennips een 
viertal collages van poëzie en 
pianospel: Spreek dan van geluk 
(7 Psalmen opnieuw uitgespro-
ken). Vaste voet aan grond, Mens 
die liefde doet en Vriendschap is 
geluk hebben. Op een stroom van 
muziek legt Hans Bouma in deze 
collages als papieren bootjes zijn 
gedichten. Het thema ‘verbinden’ 
speelt wel heel sterk in de gelijke-
nis van de barmhartige Samari-
taan. Bij monde van Hans Bouma 
vertelt deze Samaritaan zijn ver-
haal: Wat voor mens wil je zijn? 
Een even schokkend als bevrij-
dend verhaal waaraan Gerrit Len-
nips muzikaal deelneemt. Er is 
een boekentafel met uitgaven van 
Hans Bouma. U kunt hem hier 
ook spreken. De auteur is bereid 
boeken en bundels te signeren.
Jarig D.V. 5 maart: dhr. L. Alte-
na, De Oostermaat 48, 7783 BX 
Gramsbergen: 89 jaar.
6 maart: mw. J. Passies-Volkering, 
Goudenregenstr. 57, 7783 AB 
Gramsbergen: 83 jaar.
6 maart: mw. J. Ranter-Prinsen, 
Voorstr. 2, k. 110, 7783 AM 
Gramsbergen: 84 jaar.
8 maart: mw. G. Hulter-van der 
Veen, Voorstr. 2, k. 134, 7783 AM 
Gramsbergen: 85 jaar.
10 maart: mw. B. Huisingh-Hes-
sels, De Oostermaat 41, 7783 
BW Gramsbergen: 79 jaar.

HardenBerg-Heemse
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Heemser Esch. Zieken. 
Mw. Alie Odink, Kometenlaan 
2, levert steeds meer in. Haar 
krachten nemen af. Ze wordt 
liefdevol verzorgd door haar man 
Albert Jan en de thuiszorg. Dat zij 
Gods liefdevolle nabijheid mogen 
blijven ervaren.
Yannick Otten, Rembrandtstr. 15, 
wordt zoals het nu lijkt komen-
de week geopereerd aan beide 
enkels in het Medisch Spectrum 
Twente, daarna zal hij een paar 
weken naar het Roessingh gaan 
voor revalidatie. Yannick is 8 jaar 

en is een jongen met beperkin-
gen. We leven met zijn ouders en 
broertje mee, die dagelijks veel 
zorg om hem hebben.
Bij deze wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor de prachtige bloe-
men uit de kerk. Ik ben aan de 
beterende hand, hoop binnenkort 
weer in de kerk te zijn. Nogmaals 
bedankt en tot ziens. Jelle Kuilder.
Heemse West. Zieken. Dhr. 
H. Bouwhuis, Esweg 34, verblijft 
in Inter-Spy Vechtdal Kliniek, 
Hardenberg.
Mw. K. Drenthen-Bakker, Polen-
weg 5, verblijft in Oostloorn.
Dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4, 
verblijft in het CFH.
Daar verblijft ook mw. M. Slot-
man-Pullen, Ulfershof 12.
Mw. H. Kerkdijk-ter Wielen ver-
blijft in de Schoutenhof 27 (woon-
groep 53), 7773 CC.
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft 
in Aleida Kramer te Coevorden. 
We denken ook aan allen die 
zorgen hebben binnen hun gezin, 
familie of vriendenkring. Vergeten 
we de zieken niet in onze aan-
dacht en gebeden!
Jubileum. 23 febr. waren dhr. 
Gerrit Jan Otten en mw. Hen-
nie Otten-Hekman, Rheezer-
weg 61, 50 jaar getrouwd. Op 
die dag vierden ze hun gouden 
bruiloft met kinderen, kleinkin-
deren, familie en vrienden. Een 
halve eeuw geleden kregen ze als 
trouwtekst mee: ‘Elk huis heeft 
zijn bouwer, maar God is de bou-
wer van alles’ (Heb. 3:4). Daar 
weten ze alles van. Verdriet is het 
bruidspaar niet bespaard geble-
ven, maar de dankbaarheid voert 
de boventoon. Van harte gefeli-
citeerd en Gods zegen gewenst 
met allen die bij jullie horen!
Hartelijk dank voor het bloem-
stuk uit de kerk en de felicitaties 
op mijn 90e verjaardag. Fam. P. 
Overweg.
Marslanden. Zieken. We den-
ken aan allen die zorgen hebben 
binnen hun gezin, familie of vrien-
denkring.
Centrum-Noord. 18 febr. is 
overleden mw. Zwenna Kampher-
beek (Vennebrugge 7, Wielen). 
Ze was 91 jaar. We leven mee 
haar beide kinderen, haar familie 
en vrienden en alles die haar zul-
len missen. 
Zieken. Mw. G. ter Wielen-Lugies 
(Havenweg 86, Hardenberg) is 10 
febr. opgenomen geweest in het 
ziekenhuis. Ze is komen te vallen. 
Op dit moment is ze voor korte 
opname naar het CFH om te her-

stellen.
In het hospice verblijft dhr. G. 
Lenters (Havenweg).
Voor revalidatie zijn in het CFH: 
mw. Hoogeveen (Havenweg) 
en mw. G. ter Wielen-Lugies 
(Havenweg).
Dhr. Compagne (Badhuisplein) 
is naar Oostloorn gegaan, daar 
woont nu ook zijn vrouw.
Dhr. H. Klokkers (Pothofweg) is 
nu blijvend in het CFH op afd. De 
Baander (De Ploeg).
In het ziekenhuis van Almelo 
ondergaat dhr. Bouwhuis (‘t Holt 
3) een zware operatie.
In het Radboud-ziekenhuis Nijme-
gen is op de IC opgenomen Ange-
lina, d.v. Miranda Smit en Pascal 
Slomp (Marslaan 42).
Centrum-Zuid. 19 febr. is op 
89-jarige leeftijd overleden mw. 
Alberta Petronella Breunesse-
Kroeze (Bep). Ze woonde de 
laatste jaren met Wim, haar man, 
in Oostloorn. We leven mee met 
haar man Wim, haar kinderen en 
kleinkinderen, en met allen die 
haar dierbaar waren.
18 febr. is overleden Hendrik Jan 
Meier, op 85-jarige leeftijd. Hij 
woonde samen met Henny, zijn 
vrouw, in de Adm. Helfrichstraat. 
We leven mee met zijn vrouw 
Henny, zijn kinderen en kleinkin-
deren, zijn familie en vrienden. 
Zieken. In CFH verblijven revali-
datie unit 4: mw. G. Segger-Kolt-
hoff, Parkweg 101en dhr. H. Aal-
derink, J. van Riemsdijkstr. 25.
In Medisch Spectrum Twente, 
Enschede: dhr. B. Spijkers, Bruch-
terbeekweg 18, Brucht.
Baalder. 20 febr. overleed Truus 
Zweers, 60 jaar oud. Al 29 jaar 
woonde ze in de Niehof. De laat-
ste jaren was ze aan bed gebon-
den. Ze is overleden in het bijzijn 
van haar 2 zussen en van haar 
broer. We vertrouwen erop dat 
Truus veilig is bij God! 
Zieken. Dhr. R. Brouwer, Boven-
maat 23, is weer thuis uit het zie-
kenhuis.
Baalderveld. Zieken. Dhr. 
Hamberg, Hoogenweg 17, is weer 
thuis na zijn verblijf in het zieken-
huis. Hij en zijn vrouw zijn dank-
baar dat het nu weer zo goed 
gaat.
Ook dhr. Nijeboer, Herders-
tasje 12, is weer thuis. Het waren 
spannende tijden.
Wij leven mee met de fam. Rot-
gers, Akkermunt 35. Het zijn 
voor hen verdrietige en moei-

Vervolg van pagina 3
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Het is vreemd 
gesteld met 

het geheugen. Op de meest 
onverwachte momenten gaat er 
soms een luikje open naar het 
verleden en voor je het weet 
loop je weer rond in het dorp 
van je jeugd. 

Nog zie ik haar voor me, grote, 
brede handen. Haren warrig 
en ongetemd rond het hoofd, 
altijd bezig met haar vingers. Ze 
was, wat wij destijds noemden, 
een ‘beetje vreemd’. Ze was 
kunstenares, en dat waren we 
niet zo erg gewend op ons dorp. 
Wij, mijn Mem en ik, kwamen 
graag bij haar thuis, want ze kon 
altijd zo verrassend uit de hoek 
komen. Bovendien, op een dorp 
is er altijd wel iets merkwaardigs 
aan de hand, of heeft iemand 
weer eens iets gezegd dat 
binnen de kortste keren aan de 
randen van onze woonplaats 
bekend was. Zij leverde dan op 
humoristische wijze commentaar 
op al de apartigheden.
 
Het leven was haar bepaald 
niet vreemd, en ook haar 
mensenkennis was groot. Ze 
kende haar mededorpelingen 
maar al te goed. Eén van haar 
geliefde uitspraken was: ‘Als 
een mens geen kruis heeft, 
dan koopt hij of zij er wel 
eentje.’ Met andere woorden, 
wanneer het leven zelf niet 
dwingt om een pas op de plaats 
te maken, dan zoeken mensen 
zelf wel moeilijkheden op die 
daartoe dwingen. Want ja, 
de zwaarmoedigheid op het 
platteland vond en vindt al snel 
een vruchtbare voedingsbodem.

Ach, nu we bijna geruisloos 
- althans het protestantse 
gedeelde van onze 
geloofsgemeenschappen - de 
kerkelijke veertigdagentijd 
zijn binnengegleden is het 
misschien niet zo heel vreemd 
om plotseling weer aan haar 
uitspraak te denken. Want 
hoe waar is het: zelfs (of 
juist) in een wereld waar 
volmaaktheidsidealen worden 
nagestreefd, kan iemand altijd 
wel iets vinden wat zwaarder 
weegt dan het zou hoeven zijn. 
Een mens is niet eerder gerust, 
dan wanneer hij of zij in onrust 
zit. Een variant op ‘Als een mens 
geen kruis heeft, koopt zij of hij 
er wel eentje.’ Zo zijn er vele 
kruisdragers die onnodig zwaar 
gebukt gaan onder het lot dat zij 
over zichzelf afroepen. 

Misschien is het een mooi 
voornemen, om in deze 
lijdenstijd heel bewust stil te 
staan bij het lege, oppervlakkige 
en eigenlijk trieste streven naar 
dat volmaaktheidsideaal. Wat 
wil een mens er mee bereiken? 
Met een ideaal, dat altijd weer 
als een zeepbel uit elkaar zal 
barsten? Gewoon, omdat het 
niet haalbaar is? Tevergeefs is 
het, dit zelf opgelegde kruis mee 
te dragen. 

Kruisdragers
door ds. FoekJe diJk,

dalFsen

Ergotherapeute 
Marloes ziet het meteen als ik 
haar ontmoet. Ik neig naar links! 
Nee, niet in de politieke zin 
van het woord, al ben ik daar 
niet afkerig van. Het is letterlijk 
bedoeld. Natuurlijk weet ik ook 
wel dat ik - letterlijk dus - naar 
links neig. Als ik na een nachtelijk 
toiletbezoek weer in bed stap, 
slaapdronken en wel, rollebol ik 
naar links, om in de buurt van 
mijn lieve echtgenote te eindigen. 
Zit ik op de bank in de huiskamer, 
lezend of tv-kijkend, dan hang 
ik ook weer naar links, waar ik 
steun vind in de armleuning. In de 
auto - naast mijn vrouw, die altijd 
chauffeert - is het niet anders. Ik 
hang eigenlijk meer dan dat ik zit. 
En altijd naar links.

Werk aan de winkel, vindt 
Marloes. Want als er niets onder-
nomen wordt, gaat het letterlijk 
en figuurlijk met mij de verkeerde 
kant op. Ik kan krom groeien, met 
allerlei nare gevolgen, ook voor 
mijn rug, vandien. Er moet iets 
gebeuren! ‘Ik denk aan een spe-
ciale stoel die extra steun geeft 
en verstelbaar is, een stoel op 
maat,’ zegt ze. ‘Verder zouden 
uw vrouw en u in bed van positie 
kunnen wisselen.’
Waar zo’n ergotherapeute zich 
al niet mee bemoeit… U moet 
weten dat aan de zijkant, rechts 
van mij, een zogenaamde bed-
beugel is gemonteerd. Een handig 
hulpmiddel als ik mij wil oprichten 
en vervolgens het bed wil verla-
ten. Een paar keer per nacht doet 
zich dat voor. Als ik nu eens aan 
de andere kant ga liggen? Dan heb 
ik de beugel links van mij en is het 
naar links wegrollen onmogelijk 

geworden. Goed idee, Marloes!
En nog iets: het bed is te laag. 
Daardoor kom ik met mijn lange 
benen niet goed uit als ik uit bed 
wil. En omdat ik bepaald niet ste-
vig op mijn benen sta, ’s nachts 
al helemaal niet, duurt het vaak 
lang voordat ik de tocht richting 
toilet kan aanvangen. Klossen 
onder het bed zijn de oplossing. 
Ook daar gaat Marloes voor zor-
gen. Haar zwager is handig, hem 
wil ze wel vragen houtblokken 
van de gewenste hoogte voor mij 
af te zagen.
Geen onderwerp voor een kerk-
blad, vindt u? Vergis u niet. Niets 
menselijks is ons vreemd. Met 
dat lichaam van ons zullen we 
het moeten doen. Broeder Ezel, 
om met Franciscus van Assisi te 
spreken, kan ons behoorlijk in de 
weg zitten, maar het blijft onze 
broeder, die we beter te vriend 
kunnen houden. Nu we toch in 
katholieke sferen zijn beland, 
denk ik aan de beroemde beelden 
van paus Johannes Paulus II achter 
de ramen van het Vaticaan. Ook 

hij was een parkinsonpatiënt; 
ziekte en ongemak gaan zelfs aan 
pausen niet voorbij. Je zag hem 
zijn evenwicht verliezen. Hij zeeg 
ter aarde, ook bij hem ging dat 
over links. Een lotgenoot. ‘Pau-
selijke neigingen heb je altijd al 
gehad,’ zegt mijn vrouw, ‘dus de 
gelijkenis kan geen toeval zijn.’ 
Linkse neigingen, pauselijke nei-
gingen… wat het ook is, ik zit 
er, net als vele anderen, mooi 
mee. Voorzichtigheid is geboden. 
‘Bezint eer gij begint’ is bij uit-
stek een tegeltjeswijsheid voor 
parkinsonklanten. Laatst kwam 
onze dochter met haar dochter-
tje van twee op bezoek. Ik pakte 
het lieve kind op, om te knuffe-
len en te kietelen, wat zij prettig 
vindt, maar verloor het even-
wicht… en smakte voorover op 
het tapijt, het arme wicht in mijn 
val meesleurend. Zij aan het krij-
sen. Ja, wat wil je: niet iedereen 
houdt er zo’n wankele opa op na. 
Gelukkig duurde de huilbui niet 
lang en kwamen wij beiden met 
de schrik vrij.

Marloes weet raad
Daan

door  

daan van der Waals, 

gramsBergen 

The Psalm Project viert dit jaar 
haar 10-jarige jubileum met een 
nieuwe Psalm Pasen tour! De 
band werd in 2008 opgericht om 
de bekende melodieën van het 
Geneefse Psalter te bewerken voor 
band bezetting. Nu 10 jaar later 
heeft de band vijf Nederlandstalige, 
drie Engelstalige- en twee Duitstali-
ge albums op haar naam staan. Van 
het laatste studio album ‘Witter 
dan Sneeuw’ zal de titelsong dit jaar 
verschijnen in de nieuwe Opwek-
kingsbundel. Er werd opgetreden in 
Nederland (o.a. Nederland Zingt, 
EO, EVA, New Wine, Opwek-
king, Groot Nieuws Radio, ZOA, 
Woord & Daad) en de band toerde 
door Schotland (Edinburgh), Cana-
da (Toronto) en de V.S. (Chicago).

Passion-variant
Sinds enkele jaren organiseert 
The Psalm Project in samenwer-
king met Kerk in Actie tijdens 
de 40-dagen tijd een serie Psalm 
Pasen concerten. Een Psalm vari-
ant van ‘The Passion’. Het lijdens-
verhaal van Jezus verteld, afgewis-
seld met Psalmen. Eenvoudig en 
verrassend! The Psalm Project 
bestaat uit: Ariën Vink, Miranda 
de Vlieger, Suzanne van der Velde, 
Arend Jansen, Luca Genta, Mag-
dalena Karas, Wilkin de Vlieger 
en Eelco Vos.

Plaats: Gereformeerde Kerk Urk, 
Lange Dam 52.
Aanvang: 20:00 uur

15 maart in Urk Palm Pasen concert
The Psalm Project naar Urk met 
Psalm Pasen concert 

(Foto Michael Terlouw fotografie)

vloeken bij luizenmoeder
Missionair diaconaal werker Gert 
van den Bos moet niets hebben van 
de discussie over de vloekende moe-
der in het succesvolle tv-programma 
Luizenmoeder, zo schrijft hij in het 
Nederlands Dagblad.

De discussie onder christenen over 
vloeken in het tv-programma De 
Luizenmoeder stoort en steekt 
me. De focus in het gesprek over 
dit programma ligt ineens op de 
vloeken van die ene moeder en 
het script dat ze daarmee volgt. 
En dat terwijl er in het programma 
ook genoeg andere dingen aan de 
kaak worden gesteld, die rond-
uit Godgeklaagd zijn. Een donker 
gekleurde vader die als schoonma-
ker wordt aangesproken, het rod-
delen óver in plaats van spreken 
mét de leerkrachten, kinderen niet 
met elkaar laten spelen waarvan de 
ouders negatief bestikkerd worden, 
lomp geen oog en oor hebben voor 
de zorg die een moeder deelt en 
een geadopteerd Aziatisch meisje 
dat het ‘meisje met de oogjes' 
genoemd wordt. Het programma 
confronteert je op een overtrok-
ken en daarmee lachwekkende 
manier met de dingen die gebeuren 
of die we vaak stiekem zelf ook 
denken. Bijna cabaretesk confron-
terend scherp over jouw en mijn 

eigen denken en doen. En dan is 
een deel van christelijk Nederland 
ineens te klein omdat erin gevloekt 
wordt. Het lijkt alsof het goede 
leven dat christenen proberen voor 
te staan, in eerste instantie neer-
komt op niet vloeken. Dat kom 
ik ook tegen in gesprekken over 
christen-zijn op je werk. Er wat van 
zeggen als er gevloekt wordt, lijkt 
de lakmoesproef voor een missio-
naire levensstijl. Dat is eng smal.  

de boodschap van Billy 
graham
Het overlijden van de bekende 
Amerikaanse evangelist Billy Graham 
(99) werd door geen enkele krant of 
omroep gemist. In de Telegraaf von-
den we deze necrologie. Net zo duide-
lijk en eenvoudig als de boodschap die 
Graham zelf zijn leven lang bracht.

“Mijn enige doel in het leven is 
mensen te helpen een persoon-
lijke relatie met God te vinden, 
die zo geloof ik, ontstaat door het 
kennen van Christus", zei hij ooit. 
Als vrijwel geen ander heeft de 
waarschijnlijk succesvolste evan-
gelist aller tijden de massamedia 
gebruikt bij het verkondigen van 
die eenvoudige boodschap, altijd 
vergezeld van een hartstochtelijke 
oproep tot persoonlijke bekering. 
William Franklin Graham werd 
op 7 november 1918 geboren 
als zoon van een conservatieve, 
evangelische boer in Charlotte 
in de Amerikaanse staat Noord-
Carolina. Zijn eerste massale 
campagne, die hij crusade (kruis-
tocht) noemde, hield hij in 1949 
in Los Angeles. De bijeenkom-
sten in een grote tent in de stad 
trokken zoveel mensen dat de 
campagne verlengd moest wor-
den van drie tot acht weken. Zijn 
crusades brachten hem over de 
gehele wereld. In 1954 deed hij ook 
Nederland aan. Hij preekte er voor 
een vol Olympisch Stadion. Zijn 
boodschap is al die jaren dezelfde 
gebleven. Elk mens is een zondaar. 
Jezus Christus is voor alle mensen 
aan het kruis gestorven. Alleen die-
gene die Jezus als Heer aanvaardt, 
wordt gered. 

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.
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Zaterdag 3 maart
eo | nPo2 | 17.10
Wildernis onder Water
In de Randstad liggen uitgestrek-
te veenplassen waar mensen al 
sinds de vorige eeuw genieten 
van het water.

Zondag 4 maart
nCrv | nPo2 | 08.25
de verwondering
In  De Verwondering  is te gast 
Don Ceder (28). Hij groeit op in 
de Bijlmer, gaat rechten studeren 
en heeft een eigen advocaten-
kantoor. Daarnaast is hij lijsttrek-
ker voor de Christen -Unie in 
Amsterdam.

Zondag 4 maart
eo | nPo2 | 09.55
de kapel
Herken je dat je opeens verrast 
kan worden door een Bijbeltekst? 
Andries Knevel vond zo’n onver-
wacht moment in Micha 6:3.

maandag 5 maart
kro-nCrv | nPo1 | 21.15
eindelijk thuis
In deze uitzending volgen we Priy-
ani (34) en haar adoptiemoeder 
Annelies. Zij gaan terug naar het 
geboorteland Sri Lanka van Priyani.

dinsdag 6 maart
kro-nCrv | nPo1 | 22.20
de rijdende rechter
Mevrouw Duyts wordt helemaal 
gek van het lawaai van haar buren 
de familie Albersen. Mr.John Reid 
reist af naar Capelle aan den IJssel 
om de zaak uit te zoeken.

Woensdag 7 maaart
eo | nPo2 | 16.50
natuur op 2
Het krokodillenvolk in Papoea-
Nieuw-Guinea. Gordon Buchanan 
maakt kennis met stammen die 
met deze angstaanjagende reptie-
len hebben leren omgaan.

donderdag 8 maart
eo | nPo1 | 22.20
de noodcentrale
In de zesdelige programma ‘De 
Noodcentrale’schetst de EO een 
indringend beeld van verborgen 
helden achter de noodnummers 
112 en 0900-8844.

Komende zaterdag geeft Evan 
Bogerd in de namiddag een con-
cert in de Ichthuskerk aan de 
Kastanjelaan in zijn woonplaats 
Hasselt. Evan (1993) is als kerk-
musicus verbonden aan verschil-
lende kerken: in Hengelo en aan 
Ichthus- en Stephanuskerk van 
Hasselt. 

master
Al op jonge leeftijd werd Evan 
Bogerd door Herman van Vliet 
voorbereid op de orgelstudie. 
Momenteel is hij bezig met zijn 
master bij Jos van der Kooy aan 
het koninklijk conservatorium van 
Den Haag. In de Amsterdamse 
Westerkerk oogstte hij veel lof 
voor zijn vertolkingen van Max 
Reger. Ook zijn  cd opnamen in 
de Sint Bavo van Haarlem vonden 
veel bijval. Evan heeft masterclas-
ses improvisatie gevolgd aan de 
orgelacademie van Altenberg (D) 
en won diverse prijzen op ver-
schillende concoursen. Hij geeft 
orgel- en pianolessen met veel 
aandacht voor improvisatie en 
harmonisatie.

Programma
Het programma ziet er veel 
belovend en toegankelijk uit. Hij 
begint met 3 transcripties door 
3 bekende organisten (Guil-
mant, Van Westering en Widor) 
van werk van Johann Sebastian 
Bach en het preludium en fuga 
in G-dur. Daarna volgen Johann 
Pachelbel met ciacona in f-mol 
en de orgelsonate III van Felix 

Mendelssohn Bartholdy. Vervol-
gens komen Nederlandse com-
ponisten aan de beurt: Marius 
Monnickendam - toccata, Evan 
Bogerd – improvisatie, en ten-
slotte variaties op Merk toch 
hoe Sterck van Cor Kee.
Het concert begint om 16.00 
uur. De zaal is open vanaf 15.30 
uur. De toegang is gratis maar 
een vrijwillige bijdrage om de  
kosten in de hand te houden is 
onontbeerlijk.

agenda
Om alvast in uw agenda te note-
ren: het volgende concert vindt 
op zaterdag 21 april plaats, even-
eens om 16.00 uur en wordt uit-
gevoerd door Vocaal Ensemble 
Rijssen o.l.v. organist/dirigent Jan-
Geert Heuvelman. 

De 25 jaar jonge organist is sterk  
in improvisaties.

Op 24 februari in Hasselt 

Orgelconcert  
Evan Bogerd

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

door ds.t. J . oldenHUis, Coevorden

Een koe uit de stal van een zeke-
re boer Herman zou met een 
collega koe naar de slachtbank 
getransporteerd worden. Het 
zou het laatste reisje worden om 
vervolgens in onderdelen ver-
spreid te worden over de Neder-
landse polder. Op de komende 
woensdag gehakt van Hermien 
in de aanbieding. En haar warme 
vacht zou vervolgens gelooid en 
al naar de schoenenfabriek afge-
voerd worden. Hoe bitter is het 
levenslot van Hermien en haar 
soortgenoten. 

Het was op die dag dat ze uit de 
stal gehaald werd alsof ze al die 
onterende ontberingen voor ogen 
kreeg. Samen met haar vriendin 
nam ze de vlucht om niet het 
predikaat te krijgen: ‘vers van 
het mes’. Holland in rep en roer, 
gevluchte koeien; de ene dame 
werd al snel getraceerd en gevan-
gen, maar Hermien hield zich 
schuil en stond op scherp om aan 
de scherprechter te ontkomen. 
Pas na een goeie week werd ze 
gevangen. En alsnog afgevoerd naar 
het schavot? Welnee, ondertussen 
had de verdwaasdheid het gewon-
nen van het nuchtere verstand. De 
Partij voor de dieren werd er zelfs 

mee gemoeid en alles moest in 
het werk worden gesteld om deze 
twee wijze meisjes, pardon koeien, 
te redden van die barbaren met 
hun witte jassen en hun scherpe 
messen. De beestjes moesten in 
het koeienbejaardenhuis worden 
opgenomen, ten-
einde een onge-
stoorde oude dag 
te mogen hebben. 
Zulke koeien-
rusthuizen zijn er, 
maar die leven niet 
van de wind, dat kost geld. Maar 
enfin, geen probleem, wie wil er 
een kleine bijdrage geven voor de 
AOW van deze twee koebeest-
jes? Je staat versteld, maar binnen 
de kortste keren lag er bijna een 
halve ton aan euro’s op tafel, alle-
maal voor die twee schatjes. Wat 
aandoenlijk. 

Vorige week zag ik een foto in de 
krant met de kop van Hermien 
close in beeld. Haar vriendinnetje 
lag er vredig naast. Het lijkt me 
trouwens wel dienstig om ook 
alvast geld in te zamelen voor de 
veearts, want ook bij koeien wor-
den de kwalen meer bij het stijgen 
der jaren. Blijft dat goed gaan met 
het gebit? Blijft het gehoor op 

sterkte? Koeien kunnen ook last 
van staar krijgen. En dan ga ik nog 
een stapje verder, er zal een tijd 
komen dat Hermien en haar vrien-
din ondanks alle goede zorgen 
en liefkozingen in het koeienrust-
huis aan het einde van de dagen 

komen. Dan kun je 
het niet maken om de 
Rendac uit Bergum 
te bellen om de kada-
vers van deze wijze 
koebeesten te ver-
nietigen. Blijf in stijl, 

koeienminnaars en koeienminna-
ressen met de Partij van de dieren 
voorop. Zorg dat ze een eervolle 
begrafenis of verbranding krijgen 
en strooi bij verbranding de as van 
Hermien uit in het bos waar ze de 
ultieme vrijheid  tot de hare wist 
te maken en zo zichzelf en haar 
vriendin redde van de voorziene 
gruwelijkheden. 

Hoe gek zijn we inmiddels 
geworden? Waar koeien men-
sen worden is er iets grondigs 
mis. Waar overdreven softheid 
het gaat winnen van het nuch-
tere verstand wordt een mens in 
rond Nederlands gesproken, zo 
dom als het achtereind van een 
koe. Het kan verkeren!

Koeien worden meestal voor 
dom versleten. Ze horen 
nu eenmaal bij ‘t redeloos 
gedierte. Het Nederlandse 
spreekwoord, zo dom als 
een koe, is een beetje aan het 
wankelen gebracht sinds een 
merkwaardig voorval, dat 
recent plaatsgreep. 

Zo dom als 
een koe?

bij de achterdeur 

de beestjes moesten in Het 
koeienbejaardenHuis Worden 

opGenomen, teneinde een 
onGestoorde oude daG te 

moGen Hebben

 
Houvast in Twente 
De afgelopen twee jaar hebben de 
remonstranten in Nederland een 
reclamecampagne gevoerd met als 
motto: ‘Geloof begint bij jou’, waar-
bij het onderling gesprek centraal 
staat. Op landelijke basis vindt zo’n 
onderling gesprek plaats in Henge-
lo, waar remonstranten en andere 
geïnteresseerden op zaterdag 10 
maart a.s. van 10.30 – 16.30 uur 
samen komen in de Waterstaats-
kerk om met elkaar van gedachten 
wisselen over het thema Houvast. 
André Droogers, emeritus hoog-
leraar culturele antropologie aan 
de VU, geeft een lezing geeft over 
de verhouding tussen spel, macht 
en religie. Het thema wordt tevens 
verwerkt in workshops, zang, 
tekenkunst en poëzie. Opgeven: 
remonstranten.nl/product/aanmel-
den-beraadsdag-2018
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zang en gebed bij elkaar samen 
met onze brs. en zrs. van de 
Herv. gemeente Vollenhove stad 
en ambt en de Geref. kerk uit 
Vollenhove. Deze vespers zijn om 
beurten in de vier verschillende 
kerkgebouwen in St. Jansklooster 
en Vollenhove. De predikanten 
verzorgen om beurt deze ves-
pers. Het is een verrijking om 
ook midden in de week tussen 
alle drukke werkzaamheden door 
een moment van rust en stilte van 
zang en gebed te hebben. Het is 
beslist een aanrader om die ves-
pers bij te wonen en te merken 
dat het goed is om middenin de 
week de rust te zoeken in Gods 
huis. De kerk is niet alleen voor 
de zondag, ook door de week is 
het er goed toeven en mogen we 
proeven van Gods liefde en zijn 
rust en vrede in ons op te nemen. 
7 maart is de vesper in de Maria-
kerk te Vollenhove. De avonden 
beginnen om 19.15 uur en duren 
ongeveer een half uur.
Op weg naar Pasen. We zijn 
op weg naar het grootste feest 
van de geschiedenis, het Paas-
feest, feest van vernieuwing en 
herboren worden. Feest ook van 
Gods Heil dat komen gaat en 
waar we nu al een beetje zicht 
op mogen krijgen als we in het 
verlossend werk van Gods Zoon 
Jezus Christus geloven. Het lijden 
en sterven van Christus ging aan 
dit feest vooraf, de lijdens-tijd 
zoals we deze gedenkwaardige 
tijd noemen. En gedenkwaardig 
betekend dan ook dat we denken 
aan en gedenken van wat Christus 
heeft moeten doorstaan om ons 
vrij te kopen met zijn bloed van 
al onze schuld en zonden. Het is 
met ons verstand niet te begrij-
pen wat dit offer heeft gekost. En 
het is met geen pen te beschrij-
ven hoe wij door Hem nu al uit 
mogen zien naar een toekomst 
die nu nog vol onzekerheden lijkt 
te zijn. Maar door de dood van 
Christus is er een deur openge-
gaan die ons de toegang laat om 
in te gaan in zijn toekomst. Want 
Christus bleef niet in de dood. 
Hij is het die de deur opende en 
staat nu zelf bij de ingang om zijn 
kinderen welkom te heten. Zo 
mogen we op weg gaan via Pasen 
anno 2018 naar het Hemelse feest 
in het Nieuw Jeruzalem.
Hartelijke groeten en een geze-
gende week toegewenst

WesterHaar
Kerkdiensten 4 maart: 9.30 
ds. J. Woudenberg. Organist: 
Erik Lamberink. Koster: Henk 
Bakhuis. O.v.d.: Gert en Cristina 
Poelman. Knd.: o.l.v. Carolien 
Jansen. Vervoer ‘Haarhuus’: 
Alfred Kok. Collecten: 1. Kerk. 
2. Onderhoudsfonds.

Zieken. Marbert Keuken, Bak-
kersveenweg 19, heeft al geruime 
tijd problemen met een oog. De 
vrees dat het om een tumor zou 
gaan is gelukkig ontkracht, maar 
hoe nu de ontsteking aan te pak-
ken is nog een vraag. Wij bidden 
om een oplossing in deze.
Arie Kuilder, Rozenstr. 19, is voor 
een hersteloperatie in het zie-
kenhuis geweest, maar hij neemt 
gelukkig alweer waar als avond 
koster/beheerder.
Geertje Lambers-Kuilder is sinds 
de heupoperatie in november ook 
wat uit beeld, maar niet uit het 
hart van onze gemeente naar ik 
hoop.
Jans Oelen is iemand die al een 
hele tijd mondproblemen heeft. 
Soms lijken ze opgelost en dan 
moet er weer ingegrepen wor-
den. Hij en Jeannet hebben ook 
de nodige zorgen om de ouders 
van Jeannet. 
Henriëtte Schoemaker-Seinen, 
Veenstr. 15, is na een ingrijpende 
borstoperatie nu in een circuit 
van een serie behandelingen 
terechtgekomen. Ze is vol ver-
trouwen in een goede afloop 
ervan. Bidden wij haar geduld en 
blijvend vertrouwen toe.
Daniëlle Sluijer, Grintweg 7, weet 
helaas wat het is om een chro-
nische ziekte te hebben, die ook 
nog eens onberekenbaar is, de 
ziekte van Crohn. Dat blijkt de 
bron te zijn van allerlei ziekte-
verschijnselen van de afgelopen 
jaren. Dat de mogelijke behande-
lingen het verloop beheersbaar 
mogen blijven maken, zodat ze 
haar energie goed kan verdelen, 
ook voor de toekomst.
Jeroen en Nathalie Teunis, Web-
binkstr. 107, hebben regelmatig 
oppas voor de kinderen van opa 
en oma Gerard en Petra, zodat 
Nathalie rustig kan herstellen 
van een ingrijpende, maar nood-
zakelijke operatie die ze vorige 
maand onderging. Mooi dat je er 
als grootouders zo voor je (klein)
kinderen kan zijn. 
Lammert Veenstra, Rozenstr. 116, 
doet heel rustig aan om zo de 
alvleesklierontsteking de baas te 
worden. 
Allie Wagt kent gelukkig ook nog 
heel goede momenten en beseft 
wel dat zijn tijden in Gods hand 
zijn. En heeft in Bea een heel 
goede hulp tegenover hem.
Hennie Westerveld, Sibculose-
weg 48, doet voorzichtig stapjes 
vooruit. Geduld is een schone 
zaak, luidt het spreekwoord. Dat 
ze daar nog een portie van krijgt, 
bidden wij haar en Wim toe.
Remco de Wit, Hoofdweg 132a, 
weet ook wat een longontsteking 
is, maar mag gelukkig weer de 
nodige hand-en spandiensten ver-
richten in en onder de Klaampe.

lijke tijden. Wij nemen hen mee 
in onze gebeden voor steun en 
kracht.
Bedankt voor de mooie bloe-
men die wij afgelopen zondag 
vanuit de kerk mochten ontvan-
gen. Het was een aangename ver-
rassing. Dhr. en mw. Hamberg, 
Hoogenweg 17.
Jarig. 26 febr.: mw. H. Feunekes-
Steendam, Havenweg 68, 7772 
AG Hardenberg: 95 jaar.
27 febr.: mw. G. Noordmans-
Koningen, J.C.J. van Speykstr. 
14/149, 7772 ZC Hardenberg: 92 
jaar.
27 febr.: dhr. J. Hofsink, J.C.J. van 
Speykstr. 14/272, 7772 ZC Har-
denberg: 90 jaar.
27 febr.: mw. G. Timmerman-
Herbert, Bisschopshof 14, 7772 
WG Hardenberg: 87 jaar.
27 febr.: dhr. B. Bekker, Badhuis-
plein 22, 7772 XC Hardenberg: 
80 jaar.
27 febr.: mw. H. Brunink-Bouma, 
Jacob van Riemsdijkstr. 38, 7772 
AS Hardenberg: 80 jaar.
28 febr.: mw. N. Scholten-Wan-
der, Baalder-Esch 119, 7772 JZ 
Hardenberg: 86 jaar.
1 maart: mw. W. Muis-Lennips, 
Witte de Withstr. 16, 7772 XV 
Hardenberg: 90 jaar.
1 maart: mw. J. Mastwijk-Snippe, 
Lage Gaardenstr. 68, 7772 CN 
Hardenberg: 80 jaar.
2 maart: mw. W. Ramaker-Tem-
pels, Madeliefje 15, 7772 NZ Har-
denberg: 88 jaar.
2 maart: mw. M. Gort-Brink, Ire-
nestr. 2, 7772 CS Hardenberg: 
81 jaar.
3 maart: dhr. P. Koole, Jan van 
Arkelstr. 14, 7772 AP Harden-
berg: 91 jaar.
3 maart: mw. G. Lanting-Sikken-
ga, Burg. Bramerstr. 40, 7772 CE 
Hardenberg: 85 jaar.
3 maart: mw. E. Bravenboer-
Bruinsma, Eiberhof 12, 7772 GM 
Hardenberg: 84 jaar.
3 maart: dhr. A. 
Roeland,Badhuisplein 16, 7772 
XC Hardenberg: 83 jaar.
4 maart: mw. H. Kriekjes-Wel-
leweerd, Reigerstr. 20, 7771 AL 
Hardenberg: 88 jaar.

lUtten/slagHaren
Contactpersoon: mw. G. van 
Dijk, Anerweg-Zuid 15a, 7775 
AN Lutten
Kerkdiensten 4 maart: Kruis-
kerk 9.30 themadienst m.m.v. 
gospelkoor Akousate, Dalfsen. 
O.v.d.: fam. Nijboer. Organist: 
dhr. R. Kooiker. Oppas: mw. 
L. Mulder. Ontvangstcomité: 
mw. J. Van Wieringen en dhr. 
W. Hagendoorn. Flame: mw. 
A. Potgieter en mw. J. Wellink. 
Beamer: dhr. J. Pot. 19.00 ds. 
G. Rohaan, Bergentheim. O.v.d.: 
fam. Nijboer. Organist: dhr. H. 
Kemink.
Jubileum. 26 febr. waren Lam-
bert Jan en Gea Altena-Bisschop, 
De Kerkdijk 18, 7775 RA Lutten, 
25 jaar getrouwd. We wensen 
hen Gods zegen voor de toe-
komst.
Jarig. Dhr. W. Slot, Anerweg-
Noord 98, 7775 AV Lutten, 26-2-
1943.
Mw. G. Spang-Lichtendonk, Post-
hoornweg 14, 7781 PJ De Krim, 
27-2-1942.
Dhr. A. Spang, Posthoornweg 14, 
7781 PJ De Krim, 28-2-1939.
Mw. H. Rieks-Vedelaar, Schuine-
slootweg 78A, 7777 RC Schuine-

sloot, 28-2-1933.
Mw. L. Jurg-Hondebrink, Aner-
weg-Noord 86, 7775 AV Lutten, 
28-2-1935.
Mw. G. Slot-Kuiper, Anerweg-
Noord 98, 7775 AV Lutten, 2-3-
1943.
Dhr. H. Ahuis, Schuineslootweg 
38, 7777 RA Schuinesloot, 3-3-
1938.
Zieken. Mw. Soer-Stoffers 
(Anerweg-Noord 136, 7775 
AW Lutten) verblijft nu op Her-
stelzorg Unit 5, k. 5 in het CFH 
(Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg).
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27, 7775 
PD Lutten) verblijft in Het Roes-
singh, afd. 2, k 10 (Roessinghs-
bleekweg 33, 7522 AH Enschede). 
Mw. Berends-Spiering, Anerweg-
Zuid 9a, 7775 AN Lutten is deze 
week opgenomen in het Röpcke 
Zweers ziekenhuis, Jan Weitkam-
plaan 4A, 7772 SE Hardenberg, 
k. P27.
Wij wensen alle zieken Gods 
kracht en nabijheid toe.
De bloemen vanuit de Kruis-
kerk zijn vandaag van Grea Benja-
mins-Klok en ze heeft er zelf een 
bestemming voor, vanuit de Kapel 
gaan de bloemen met een groet 
van ons allen naar dhr. H. Ahuis, 
Schuineslootweg 38; vanuit kerk-
gebouw De Lantaarn naar mw. 
Stoeten, Zwarte Dijk 7.
Themadienst. Interkerkelijk 
Gospelkoor Akousate uit Dalf-
sen zal op 4 maart om 9.30 uur 
de gezamenlijke themadienst in 
de Kruiskerk verzorgen. Thema: 
‘Wie ben ik?’ Een thema waar 
veel mensen mee ‘worstelen’. We 
hebben allemaal een naam, maar 
is dat wie we zijn? Welk masker 
zetten we op om toch maar díe 
persoon te zijn die we graag wil-
len zijn? Welke rol nemen we 
aan omdat we denken dat ande-
ren ons zó graag zien? Hoe vaak 
beoordelen we mensen naar hun 
afkomst, of hoe ze er uitzien, 
maar is dat wat wij zien, wel de 
mens die het is? ‘Ik ben Gods 
geliefde kind dat is wie ik ben’.

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 4 maart 9.30 ds. B. 
Heusinkveld, Daarle. Beerzer-
veld 19.00 ds. E. Prins, Daarle. 
O.v.d.: dhr. J. v/d Velde. Gast-
heer: D. Otten. Diakenen: D. 
Otten en W. Wittenberg. Col-
lecten: KiA, Voorjaarszendings-
week, kerk en gebouwen.
Meeleven. We noemen niemand 
met name, maar denken aan en 
bidden voor mensen die moei-
ten en verdriet kennen. Laten we 
daarnaast of misschien wel daar-
voor ook danken voor alles wat 
we ‘om niet’ ontvangen.
Tekst. ‘Is je hart ‘onbewoon-
baar verklaard’ of ‘onverklaarbaar 
bewoond’?’

nieUWleUsen
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling, 
Haagwinde 12, 7711 NV Nieuw-
leusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 4 maart: 10.00 
ds. M. Develing. M.m.v. het man-
nenkoor Asaf uit Dedmsvaart. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Collecten: 
diaconie, kerk en het onder-
houdsfonds. Maranathakerk 
19.15 ds. M. Develing. Jeugd-
dienst. Collecten: diaconie, kerk 

en het onderhoudsfonds.
Overlijden. 19 febr. overleed 
in de leeftijd van 87 jaar: zr. J. 
Snijder-Petter. De begrafenis 
heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Wij wensen de kinderen en klein-
kinderen en achterkleinkinderen 
Gods Troostende nabijheid toe 
met het verwerken van dit ver-
lies.
De bloemen gaan als groet naar 
zr. H. van der Hoek, Raiffeisenen 
45 en zr. Tr. de Graaf, Goudenre-
genstr. 6.

ommen
Contactpersoon: Wim Wester-
huis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ 
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdienst 4 maart: Bouw-
straat 9.30 ds. K. Jelsma. Doop-
dienst. Lector: mw. J. Brete-
ler. Organist: dhr. Kl. Schaap. 
Zondagskind: Vera Luijendijk. 
Oppas: aanwezig. 19.00 ds. K. 
v/d Kamp, Kampen. Dialectdienst. 
O.v.d.: dhr. J. Slotman. Orga-
nist: dhr. Kl. Schaap. Collecten: 
1. KerkinActie t.b.v. de voorjaars-
zendingsweek. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: kerkelijke gebouwen en 
zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 kand. 
dhr. Y. Beemes, Rijssen. O.v.d.: 
dhr. H. Petter. Organist: mw. L. 
Volkerink. Collecten: 1. Kerkin-
Actie t.b.v. de voorjaarszendings-
week. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
gebouw ‘Irene’ en zending.

siBCUlo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdiensten 4 maart: Kloos-
terkerk Sibculo 10.30 dhr. T. 
Leferink. Gezinsdienst. M.m.v. 
Le Mot Chanté. Knd.: jong-
ste groep. Oppas: Suzan Bolks 
en Ilse Gerrits. Fredrikskerk 
Kloosterhaar 9.30 ds. R. van 
Hornsveld, Den Ham. Oppas: 
Anita Goldsteen en Corina Ekkel. 
Collecten: plaatselijk jeugdwerk, 
kerk en onderhoudsfonds.

st. Jansklooster
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 4 maart: 10.00 
ds. D. Riemens, Nijkerk. Oppas: 
Sandra van Benthem en Lianne 
Vos. Knd.: groep 1: Mirjam en 
Nienke. Organist: Jan Pieter van 
Eerde. 14.30 dhr. Pasterkamp, 
Urk. Organist: Henk Teunis. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Zieken. Br. S. van Benthem is 
vorige week toch thuisgekomen. 
Hij is blij dat hij nu toch weer 
thuis is in zijn eigen vertrouwde 
omgeving. Zijn gezondheid is 
kwetsbaar en geeft zorgen. We 
wensen hem en zijn vrouw en 
hun gezin sterkte en bidden voor 
hen om kracht en Gods hulp en 
bijstand.
We denken ook aan hen die niet 
met naam genoemd zijn maar 
ook te maken hebben met zorgen 
en moeiten. Ook hen willen we 
in ons gebed opdragen aan onze 
Heer en Heiland en Hem vragen 
of Hij zich over hen wil ontfer-
men. Moge iedereen in zijn of 
haar leven Gods liefde en trouwe 
zorg ervaren en zijn nabijheid als 
een warme deken om zich heen 
voelen.
Vespers. Een aantal weken 
komen we op woensdagavond 
voor een kort moment van stilte 

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

Vanaf woensdag 21 februari 
tot en met woensdag 28 maart 
van 19.15 tot 19.45 uur wordt 
er in de kapel van de Thabor-
kerk, Gerrit Peuscherstraat 1, 
Hengelo elke woensdagavond 
een stilte moment gehouden. 
Het thema is ‘onvoorwaarde-
lijke liefde’, gebaseerd op de 

40dagentijdkalender van Kerk 
in Actie. Deze vieringen staan 
in het teken van de oecumene. 
Het zijn momenten van bezin-
ning door het zingen van enkele 
Taizé liederen, korte teksten en 
stilte momenten. De tijd even 
stil zetten en rust zoeken bij 
God. Van harte aanbevolen

Taizéliederen en stiltemomenten 
in de veertigdagentijd
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Zondag 4 maart
Jozua 1:10-18

maandag 5 maart
Jozua 2:1-14

dinsdag 6 maart
Jozua 2:15-24

Woensdag 7 maart
Jozua 3:1-17

donderdag 8 maart
Jozua 4:1-14

vrijdag 9 maart
Jozua 4:15–5:1

Zaterdag 10 maart
Jozua 5:2-12

Geneeskunde beoogt mensen 
te helpen te ontkomen aan het 
kwaad van ziekte, lichamelijke 
gebreken en dood. Harry Kuitert

Zondag 4 maart 2018

Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoo-
geveen
Assen AK 10.00 ds. J. Goorhuis 
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel 
JK 10.00 ds. W. Dekker De Slin-
geborgh 10.30 ds. J. Greive OK 
10.00 ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazele-
ger 19.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 past. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 dhr. A. 
Weemstra
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Kausffmann
Diever GK 10.00 ds. B. Steen-
wijk 19.00 ds. H. Hoogeveen
Drijber GK 10.00 dhr. Berends
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 dhr. H. Harten
Elim GK 10.00 gez. dienst
Emmen GrK 10.00 ds. Tinga 
Ichthus 10.00 da. de Valk Kapel 
10.00 ds. Wijnsma Opgang 
10.00 ds. Riepma SH 10.00 
ZWO-dienst
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 ds. R. Wentink
Gasselternijveen 11.00 ds. R. 
Slaar
Gees 10.00 ds. P. Dekker
Gieten DK 10.00 ds. J. Middel-
jans
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. B. Urgert
Hollandscheveld 10.00 dhr. H. 
Kramer 19.00 ds. L. Kramer
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 mw. B. Olijve
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. v/d 
Wilden GrK 9.30 ds. G. Schreu-
ders HK 9.30 ds. H. Rooze OK 
9.30 ds. H. Boersma 19.00 Taizé-
viering VH 9.30 ds. W. Loosman 
17.00 vespers Bethesda 10.30 
mw. G. mateman Weidesteyn 
10.30 dhr. J. Brand Olden Kin-
holt 10.15 ds. C. ’t Lam. H.A.
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoe-
ting 10.00 ds. H. Harmsen
Meppel GrK 10.00 ds. C. Huis-
man Erfdeel 10.00 en 14.00 ds. 
K. Stroop
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. H. 
Thon
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. Mul-
derij 19.00 ds. A. v/d Wind
Nieuweroord HK 19.00 ds. A. 
Bloemendal
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 ds. K. v/d Hout
Noordscheschut HK 10.00 ds. 
W. Bakker
Pesse KPK 10.00 ds. B. Heslinga
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. 
A. Elbert
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. R. Gosker
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. H. Paas
Sleen OK 10.00 drs. J. van 
Bochove
Smilde KK 9.30 ds. J. Ridderbos
Tiendeveen 10.00 ds. W. Huls-

man 15.00 ds. J. Goossen
Valthermond HS 10.00 ds. J. 
Mellema
Vries DK 10.00 dhr. Lieuwe
Westerbork VH 10.00 ds. A. 
Altena SK 10.00 mw. J. van Beve-
ren
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten HK 10.00 ds. J. Verspuij
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 9.30 ds. H. Koolhaas
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Schneider

Zondag 4 maart 2018

Ens GK 10.00 ds. J. Smit 19.00 
ds. F. Verboom
Kraggenburg 10.00 ds. H. Pap
Marknesse 9.30 ds. M. Wester-
mann
Nagele 9.30 ds. van Rheenen
Swifterbant 10.00 ds. R. van 
Haeringen
Urk BK 10.00 ds. J. Tadema 
17.00 ds. G. van Zanden PK 
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 ds. 
E. Terpstra De Poort 10.00 ds. E. 
Terpstra 17.00 ds. J. Tadema
Zeewolde 10.00 ds. H. Jaspers 
Focks

Zondag 4 maart 2018

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 
10.00 ds. C. Elsinga 19.00 ds. J. 
Woudenberg GrK 10.00 ds. P. 
Endedijk PK 10.00 ds. M. Mon-
tagne Noach 10.00 ds. D. van 
Bart Eugeria 10.30 da. J. Vedders 
Twenteborg 10.30 n.b.
Beerzerveld 9.30 drs. J. Eertink 
19.00 ds. E. Prins
Belt-Schutsloot 11.00 dhr. D. 
de Boer
Bergentheim WK 10.00 da. G. 
Rohaan OK 19.00 ds. H. Schipper
Berkum HH 9.30 ds. J. Ooster-
wijk
Blankenham 9.30 ds. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. G. Venhuizen
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 ds. J. Loenen
Bruchterveld 10.00 ds. J. Krui-
ter
Daarle 9.30 dhr. H. Maneschijn 
15.00 da. B. v/d Weg. Jongerend.
Daarlerveen 9.30 ds. T. Nieu-
wenhuis 19.00 ds. R. Kranen
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. Schip-
per Oudleusen 10.00 ds. T. Dan-
kers
Dedemsvaart VDK 9.30 Tho-
mas Abbes De Fontein 19.00 ds. 
B. Heusinkveld
De Krim PK 10.00 n.b.
Delden OB 10.00 RvK
Den Ham GK 9.30 mw. H. Rem-
mink HK 19.00 ds. H. de Haan 
DK 10.00 ds. de Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. H. Teeu-
wen
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuur-
mond Lonneker 10.00 da. M. 
Schepers Usselo 10.00 ds. O. 
Haasnoot HZ 10.00 past. G. Slüt-
ter AZ 18.00 ds. E. den Breejen 
Johanneskerk 10.00 ds. N. Swen
Enter 9.30 ds. D. Hellinga 19.00 
drs. J. Eertink
Genemuiden GK 9.30 ds. Sijt-
sma 19.00 ds. Labooij GrK 9.30 
ds. J. Olie 19.00 ds. W. Hulsman 
HC 9.30 prop. R v/d Knijff 
Giethoorn PG 10.00 n.b.
Hardenberg Baalderveld 
10.00 ds. P. Langbroek HK 10.00 

ds. M. Oostenbrink De Matrix 
9.30 ds. A. de Lange Radewijk 
10.00 ds. G. Fredrikse SK 10.00 
ds. W. v/d Wel 19.00 ds. P. Lang-
broek Witte Kerk 10.00 dhr. H. 
Berends Oostloorn 11.00 ds. A. 
de Lange
Hasselt Ichthus 10.00 ds. P. 
Hofland
Heino 10.00 Ellen Kolthof
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. J. Wassenaar 19.00 drs. J. 
Kroeskop KW 9.30 ds. Groene-
veld
Holten DK 9.30 ds. S. Roozen-
boom 19.00 Twents Liturgiekoor 
Kandelaar 9.30 ds. G. van Asselt
Kuinre 11.00 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 dhr. de Lange
Lemelerveld BK 9.30 ds. C. de 
Haan
Lutten LK 9.30 themadienst
Mariënberg SK 9.30 ds. B. 
Heusinkveld
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. L. 
Hoekstra MK 10.00 ds. L. Burg-
graaff 19.15 ds. M. Develing OK 
10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kal-
jouw HC 9.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt GK 9.30 ds. J. v/d 
Zee
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 
HK 10.00 ds. Buiting
Paaslo HG 9.30 mw. H. Kramer
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris
Rouveen 9.00 ds. P. v/d Meulen. 
H.A.
Schuinesloot 11.00 ds. Zijlstra
Sibculo KK 10.30 n.b. FK 9.30 
ds. R. van Hornsveld
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
D. Riemens 14.30 br. R. Paster-
kamp Kapel 14.30 ds. H. Pap
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen. 
H.A.
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haan-
stra OV 9.30 en EV 10.45 ds. F. 

den Arend
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 ds. H. Toren-
beek
Vriezenveen OK 9.30 ds. A. 
Veerman
Vroomshoop Het Anker 19.00 
ds. P. ten Kleij Irene 9.30 ds. J. 
Droogendijk
Wanneperveen 9.30 dhr. D. de 
Boer
Westerhaar 9.30 ds. J. Wouden-
berg
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
H. van Wingerden 15.00 ds. H. v/d 
Pol 18.45 dr. W. Dekker GK 9.30 
ds. A. de Vries 19.00 ds. P. Dekker 
Hoge Hexel 9.30 ds. A. v/d Meer 
19.00 ds. J. Mulderij
Wijhe NK 10.00 ds. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. H. de 
Kok. H.A. en dankz.
Windesheim 10.00 en 19.00 
ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 n.b.
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. D. Lagerweij. H.A.
Zwartsluis GK 10.00 ds. E. v/d 
Veen HK 19.00 ds. R. Pasterkamp
Zwolle AK 9.30 ds. L. Vos GrK 
16.30 Michaëlsvesper JK 10.00 
ds. T. van Spanje 19.00 ds. W. 
Polinder LK 10.00 ds. W. van 
Beek OK 10.00 ds. N. Eygenraam 
Open Kring 9.30 ds. W. Andel 
SiK 10.00 mw. A. Westerduin StK 
10.00 ds. J. van Ark

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

drenthe
Flevoland

overijssel

Wij lezen vandaag

even doordenken

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

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

Hoofdredacteur drs. A. Hekman,  
Molenstraat 260, 9402 JW Assen,  
tel. 0592 - 344890, alko.hekman@zonnet.nl

eindredactie J. v.d. Venis

redactie ds. R. van der Hucht  
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek,  
ds. E. van Veen dr. J.D. Th. Wassenaar  

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

gemeenteberichten en kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór 
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo 
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd 
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder 
kosten. Protestantse kerken in het verspreidings-
gebied van onze krant kunnen hiervan gebruik 
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ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad 
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speci-
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bron te vermelden en een exemplaar van het num-
mer waarin dit artikel is over genomen, aan de 
redactie te zenden.

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

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

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

abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswijziging of vragen over de  
verzending kunt u contact opnemen met 
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische 
incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00; 
per half jaar met een automatische incasso  
€ 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een 
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk 
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een 
opzegtermijn van twee maanden geldt. Opzeggin-
gen dienen schriftelijk of per email te geschieden. 
Een opgezegd abonnement loopt door tot afloop 
van de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van okto-
ber t/m maart, in de tussenliggende periode min-
der frequent. Zie voor de verschijningsdata:  
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

De Europese cultuur loopt naar haar einde, voorspelde Oswald Spen-
gler honderd jaar geleden in zijn boek Der Untergang des Abendlandes. 
Een eindtijdtheorie avant la lettre?
 

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JeUgddienst?

Protestantse kerk
Beroepen
te Maarn-Maarsbergen, 
proponent M.M. Jochemsen te 
Utrecht, die dit beroep heeft aan-
genomen
te Waalwijk, ds. L.M. Bloklan-
der-de Jong te Nieuw-Vennep 
(De Rank)
te Enschede, ds. A. Reitsma 
te Medemblik i.c.m. Wester-
Koggenland, die dit beroep heeft 
aangenomen
te Ingen (herv.), ds. J.G. Schen-
derling te Alphen aan den Rijn 
(herv., Adventskerk)
te Rijssen (herv. wijk 5), ds. 
A.C. de Kruijf te Haaften (herv.)
te Boven-Hardinxveld (herv.), 
ds. J.C. Breugem te Sommelsdijk 
(herv.)
te Cothen, prop. H.J. Steinvoort 
te Den Haag, die dit beroep heeft 
aangenomen

aangenomen
naar Arnemuiden (geref.), ds. 
W.F. van de Woestijne te Strijen 
(wijkgemeente Ichthus)
naar Sprang (herv.), ds. E. van 
Wijk te Hei- en Boeicop (herv.)
naar Wilnis (Ontmoetingskerk), 
prop. P. Ravensbergen te Valken-
burg ZH
naar ’t Harde (herv., Elim), ds. 
A.J. Post te Nieuw-Beijerland 
(herv.)

Bedankt
voor Noordhorn (herv.), ds. 

J.A.C. Olie te Genemuiden (herv. 
wijk 2)

gereF. kerken (vriJg.)
Beroepen
te Apeldoorn-Centrum, ds. 
L.R.J. Kramer te Spakenburg-Zuid

CHr. gereF. kerken
Beroepen
te Genemuiden, kand. J. van 
Vulpen te Kesteren
te Scheveningen, kand. W.L. 
van der Staaij te Elburg
te Urk (Maranatha), kand. J. van 
Vulpen te Kesteren

gereF. gemeenten
Beroepen
te Oudemirdum, ds. G.J. van 
Aalst te Klaaswaal
te Poederoijen, ds. A. Schot te 
Nunspeet

Bedankt
voor Oostkapelle, ds. D.W. Tui-
nier te Waarde
voor Nieuw-Beijerland, ds. 
G.W.S. Mulder te Zoetermeer
voor Zwolle, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht

gereF. gem. in neder-
land
Beroepen
te Kruiningen, ds. A. Schultink 
te Rhenen
te Geldermalsen en te Waar-
denburg, ds. M. Krijgsman te 
Arnemuiden

komen en gaan
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agenda

9 maart:
Paasconcert met Chr. Mannenkoor 
Steenwijk, Grote kerk te Steen-
wijk, 19.30 uur, € 12,50

11 maart:
Gospelgroep Living Lord Singers 
met dienstvullend programma 
‘God all inclusive’, Koepelkerk te 
Smilde, 10.30 uur

17 maart:
Passie-Pasen samenzang met Ad 
Huetink op het orgel, Willem 
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 
20.00 uur

18 maart:
Elvisdient ‘Soultime’ met ds. Arjen 
van der Spek, Gereformeerde 
kerk, Spoorstraat te Wierden, 
19.00 uur

18 maart:
Welkomdienst in Goede Herder-
kerk te Borger met medewerking 
van ‘New Creation’ uit Joure, 
19.00 uur

1 april:
Gospelgroep Living Lord Singers 
in paasdienst, De Schutse te Hoo-
geveen, 10.00 uur

12 mei:
Kids in Actie, Concert met Elly en 
Rikkert in Zuidwolde voor kin-
deren vanaf 4 jaar met hun bege-
leiders, Herv. Gemeente, Hoofd-
straat 98, 14.30 uur, entree: € 3

6 maart:
Conferentie van de Provinciale 
Werkgroep Kerk & Israël Overijs-
sel-Flevoland (PKN) over Paulus, 
10.00 uur, € 10 incl. lunch, opge-
ven: reiniergosker@gmail.com

7 maart:
Thema-avond Voltooid leven met 
J.M. Aarnoudse, De Leerkamer, 
Hoek Jac. Kapteijnstraat/Zuid 
Esweg, Hellendoorn, 20.00 uur

10 maart:
Zangavond te Staphorst met 
medewerking van dameskoor 
‘Sound of Glory’, kerkgebouw De 
Bron, 19.00 uur, € 5

11 maart:
Dialectdienst in de Nicolaaskerk 
te Wijhe met medewerking van 
het Wiejes Cabaret, thema:  ‘De 
wond’ren bint de wereld nog niet 
uut; goed lèèv’n veur iederiene’ 
19.00 uur

24 maart:
Toerustingsdag thuisfrontteams 
van MissieNederland, De Gift 
City Zwolle, 10.00 uur

27 maart:
Lezing Karin Koornstra over 
geloofsopvoeding, Kruiskerk, 
Kruisstraat 1a te Diever, 19.30 
uur, toegang vrij

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: jaap@topic-cc.nl

door gertJan ten Brinke, Wierden

Azië is het Morgenland, het land 
van de opkomende zon. In het 
Avondland, Europa, gaat de zon 
onder. De Duitse auteur Oswald 
Spengler maakte zich grote zorgen 
over het Avondland. Volgens hem 
is de Europese cultuur bezig ten 
onder te gaan. Daarover gaat het 
in Der Untergang des Abendlan-
des. Het heeft bijna honderd jaar 
geduurd voordat dit werk in het 
Nederlands werd vertaald. Het 
was destijds een bestseller en is 
met recht Spenglers magnum opus 
te noemen. Sinds kort is dit 1200 
pagina’s tellende werk ook ver-
krijgbaar in het Nederlands. 

Bezorgd
Oswald Spengler leefde van 1880-
1936. Hij was opgeleid als wiskun-
dige en  natuurwetenschapper en 
studeerde ook geschiedenis en 
Duits. Als geschiedfilosoof stelde 
hij zichzelf de taak een integraal 
beeld te schetsen van de wereld-
geschiedenis, waarvan Untergang 
de neerslag is. Zijn ‘Avondland’ 
schreef hij in de periode van 1911 
tot en met 1923, de tijd waarin de 
Eerste Wereldoolog zich afspeel-
de. In twee kloeke delen vertelt hij 
hoe hij aankijkt tegen het Europa 
van na de vrede van Versailles. Zijn 
bezorgdheid is niet verwonderlijk. 
Al schrijvend maakt hij het einde 
van het Duitse keizerrijk mee en 
ziet hij hoe het land politiek en 
bestuurlijk in verval raakt. Ook in 
economisch opzicht gaat het na 
1918 steeds slechter, wat leidt tot 
de Beurskrach in 1928. Tegelijker-
tijd ziet hij Hitler en het nationaal 
socialisme opkomen. Aanvankelijk 
is hij gecharmeerd van de opko-
mende leider, later keert Spengler 
zich van hem af. Daarop wordt zijn 
boek verboden en wordt hij voor 
de nazi’s persona non grata. Spen-
gler overlijdt in 1936, de Tweede 
Wereldoorlog heeft hij niet meer 
meegemaakt. 

stunde null
In de geschiedliteratuur wordt de 
periode direct na 1945 ook wel 
Stunde Null genoemd. Niet alleen 
Duitsland, maar geheel Europa is 
in moreel opzicht failliet. Hoe kan 
het superieure Europa, de baker-
mat van Verlichting en democratie, 
zijn verworden tot een hoop as 
waarop miljoenen lijken na liggen 
te smeulen? Hoe kan dat gebeu-
ren in een ontwikkelde regio, 
waar beschaving en humaniteit zo 
hoog in het vaandel staan? Het 
blijkt de opmaat te zijn voor het 
latere postmodernisme. Er zal 
geen nationalisme, kolonialisme 
en communisme meer zijn. Eenie-
der heeft zijn eigen waarheid en 
daar moeten we het mee doen. 
En dat is precies wat Spengler 
actueel maakt: hij voorziet dit lang 
voor de tijd. De Europese cultuur 
is aan het einde van haar Latijn. 
De waarheid zal een steeds leger 
principe worden. 

levensfasen
In Spenglers optiek is elke cultuur 
te vergelijken met de verschil-
lende levensfasen van een mens. 
Opkomst, bloei en verval. Kern-
woord daarbij is civilisatie, dat wat 
gemaakt is door mensenhanden 
en bedacht is door het menselijk 
brein, zoals steden, bouwwerken, 
kunst en wetboeken. Voor hem 
is een geciviliseerde cultuur een 
signaal dat een tijdperk ten einde 
komt. Hij voorziet dat de macht 
van het geld steeds groter wordt. 
Ook het imperialisme vindt hij 
een typisch symbool van de nade-
rende eindfase. De kunsten wor-
den minder belangrijk. De nadruk 
komt steeds meer te liggen op 
techniek en economie. We leven 
al in de schemering van het West 
Europese Avondland. Let wel,  
dat bedacht Spengler een eeuw 
geleden.
Wat Spengler bijzonder maakt, 
is dat hij uitspraken doet over 

de toekomst. Zo voorziet hij bij-
voorbeeld dat er steden zullen 
ontstaan van twintig miljoen inwo-
ners, dat er geen mooie muziek 
meer gemaakt zal worden en dat 
er infrastructurele netwerken zul-
len ontstaan die zo complex zijn 
dat mensen zich er destijds geen 
voorstelling van konden maken, 
maar in onze tijd des te beter. 
Ook daarin heeft de schrijver een 
voorzienige blik gehad.

Controversieel
Veel historici proberen vanuit 
feiten (inductie) of een wetmatig-
heid (deductie) te komen tot een 
conclusie, die iets zegt over het 
verleden. Spengler is controver-
siëler: hij ziet verschillende lijnen, 
vergelijkt en verbindt deze en 
probeert van daaruit de toekomst 
te duiden. Hij gaat verder en geeft 
zijn academische generatiegenoten 
tegelijk een uitbrander. Te vaak is 
historische waarheid volgens hem 
verworden tot een fable conve-
nue, een set van subjectieve fabels 
waarover men het eens is gewor-
den en die men vervolgens pre-
senteert als waarheid. Daarnaast 
verwijt hij historici dat zij veel te 
weinig beschouwingen over cultu-
ren vergelijken. Of deze worden 
op foutieve wijze in samenhang 
onderzocht. Meer kennis op dit 
vlak zou het onbewuste Eurocen-
trisme van veel (West-)Europea-
nen terug kunnen dringen, want 
onderhuidse superioriteitsgedach-
ten zijn voor Spengler een steen 
des aanstoots. 
Hedendaagse historici kunnen dus 
flink aan de bak. En daarbij kunnen 
zij profiteren van zijn wetenschap-
pelijke werk. Wat dat betreft is 
deze vertaling een geschenk uit  
de hemel. 

eindtijd?
Hoewel Spengler niet noodzakelij-
kerwijs in al zijn opvattingen gelijk 
heeft, kan gerust gesteld worden 
dat zijn boek interessante pas-
sages bevat en dito vergezichten 
biedt. Ook voor christenen is dit 
boek zeer de moeite waard. Het 
geeft zeker aanleiding onszelf de 
vraag te stellen in welke tijd wij 

eigenlijk leven. Hoe verhoudt 
Spenglers Ondergang zich bijvoor-
beeld  tot de Bijbelse eindtijd? 
Vinden we uit zijn Untergang des 
Abendlandes iets terug in bestaan-
de eindtijdtheorieën? Spengler 
heeft zijn visie gegeven over de 
macht van het geld en over de 
steeds onbelangrijker wordende 
rol van religie, waarheid en zin-
geving. De vraag is of hij hiermee 
zaken aanstipt die reeds voorzegd 
zijn in Bijbelse tijden? Welke (eind-
tijd)theologen toetsen met deze 
vertaling in de hand Spenglers 
gedachten aan de Bijbel? 
De tijd zal leren of zijn boek voor 
christenen echt belangrijk is.  
Wie weet zal hem dat het pos-
tume predicaat opleveren van 
‘profeet tegen wil en dank’. Want 
Spengler zelf heeft het christelijke 
geloof op enig moment in zijn 
leven laten varen.

De auteur studeerde geschiedenis en rechten, is werkzaam als 

jurist en is actief binnen het CDA.  

Oswald Spengler in vertaling

De Europese cultuur loopt naar haar einde, voorspelde Oswald Spen-
gler honderd jaar geleden in zijn boek Der Untergang des Abendlandes. 
Een eindtijdtheorie avant la lettre?
 

oswald spengler
Spengler studeerde wis- 
en natuurwetenschappen en 
promoveerde op een filosofisch 
proefschrift. Hij werd leraar aan 
een gymnasium en vestigde zich 
later als zelfstandig schrijver 
over cultuur. Hij schreef monar-
chistische en antiparlementaire 
stukken. In 1918 en 1922 werd 
zijn voornaamste, tweedelige 
werk De ondergang van het 
Avondland gepubliceerd, waarin 
hij zijn pessimistische kijk op 
de westerse geschiedenis pre-
senteert. Hij werd een van de 
grondleggers van het cultuur-
pessimisme. Aanvankelijk stond 
hij achter het nationaalsocia-
lisme, maar later wees hij dit af, 
evenals het antisemitisme. 

De Ondergang van het Avond-
land, vertaald door: Mark Wild-
schut; 1200 pagina’s; Boom 
uitgevers Amsterdam; ISBN 
9789089531568;  oktober 2017; 
€89

De ondergang van het Avondland

J.A.C. Olie te Genemuiden (herv. 
wijk 2)

gereF. kerken (vriJg.)
Beroepen
te Apeldoorn-Centrum, ds. 
L.R.J. Kramer te Spakenburg-Zuid

CHr. gereF. kerken
Beroepen
te Genemuiden, kand. J. van 
Vulpen te Kesteren
te Scheveningen, kand. W.L. 
van der Staaij te Elburg
te Urk (Maranatha), kand. J. van 
Vulpen te Kesteren

gereF. gemeenten
Beroepen
te Oudemirdum, ds. G.J. van 
Aalst te Klaaswaal
te Poederoijen, ds. A. Schot te 
Nunspeet

Bedankt
voor Oostkapelle, ds. D.W. Tui-
nier te Waarde
voor Nieuw-Beijerland, ds. 
G.W.S. Mulder te Zoetermeer
voor Zwolle, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht

gereF. gem. in neder-
land
Beroepen
te Kruiningen, ds. A. Schultink 
te Rhenen
te Geldermalsen en te Waar-
denburg, ds. M. Krijgsman te 
Arnemuiden
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The Passion op 29 maart 

O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

Hoe acht’loos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Jan Willem Schulte Nordholt, de 
dichter van ‘O liefde die verborgen 
zijt’ (Gezang 176 / Lied 561), heeft 
ooit laten weten dat hij dit gedicht 
‘zonder directe aanleiding geschre-
ven’ heeft, ‘gewoon als dagelijkse 
krantenlezer’. Dat wordt uit deze 
pennenvrucht meteen duidelijk. 
Hij heeft het in de eerste strofe 
over ons bestaan dat wordt ver-
raden en verdaan en hij stelt in de 
tweede: ‘Hoe achtloos in ons mid-
den wordt / het kostbaar mensen-
bloed gestort (…)’ Elke dagelijkse 
krantenlezer is daar inderdaad van 
doordrongen. En wie geen krant 
leest, ziet het wel op de televisie. 

identificatie
Schulte Nordholt voegt er nog 
iets toe: hij had ook een vermaar-
de tekst van de Franse wiskundige 
en natuurkundige, filosoof en the-

oloog Blaise Pascal (1623-1662) in 
gedachten.
Deze: ‘Jezus zal in doodsstrijd zijn 
tot aan het eind van de wereld: 
men moet niet slapen gedurende 
die tijd.’ Daarmee wilde Pascal tot 
uitdrukking brengen dat in de een-
zaamheid die Jezus in Getsémané 
heeft doorstaan en in de doods-
strijd die Hij aan het kruis heeft 
doorgemaakt, duidelijk wordt dat 
Hij deel heeft aan het lijden dat 
nog steeds in deze wereld aanwe-
zig is. Een kwestie van identificatie, 
vereenzelviging. Denk ook aan 
wat Jezus in Matteüs 25: 45 zegt – 
waar de dichter ook naar verwijst: 
‘Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre 
gij dit aan één van deze minsten 
– ‘hongerigen’, ‘dorstigen’, vreem-
delingen, naakten, zieken en gevan-
genen – niet hebt gedaan, hebt gij 
het aan Mij niet gedaan.’

doodsstrijd
Het woord ‘doodsstrijd’ komt ook 
voor in een strofe van Gezang 
180, een gedicht van E.L. Smelik, 
die eveneens gebaseerd is op de 
genoemde uitspraak van Pascal:

Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd 
wezen,
tot aan het eind der wereld moet Hij 
vrezen,
zijn eigen jongeren in slaap te ont-
dekken.
Wat zou hen wekken?

Inderdaad, Jezus’ eigen jonge-
ren lieten en laten Hem vaak in 
de steek. Dat is in Getsemané 
gebleken. Hij stond er toen alleen 
voor. Zijn leerlingen lagen te sla-
pen, terwijl Hij Zijn doodsstrijd 
streed. Inderdaad: Zijn doodsstrijd, 
want er staat dat Hij zich dodelijk 
bedroefd voelde. Nadien zou Judas 
Hem verraden en zou Petrus Hem 
verloochenen. Overigens: Jezus 
moet Zich niet slechts eenzaam, 
maar ook alleen gevoeld hebben. 
Getuige het kruiswoord ‘Mijn God, 

mijn God, waarom hebt u mij ver-
laten?’ Een citaat uit Psalm 22. 
 
oproep
Inderdaad, Jezus’ eigen jongeren 
lieten en laten Hem vaak in de 

steek. Dan staat Hij er alleen voor. 
Maar bij die constatering mag 
het niet blijven, zo houdt Schulte 
Nordholt ons voor. Hij eindigt met 
de oproep om Jezus niet alleen te 
laten: 

opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Opdat ook wij U niet verlaten in Uw diep verdriet

In de eenzaamheid die Jezus in Getsémané heeft doorstaan en in Zijn doodsstrijd aan het kruis wordt duidelijk dat Hij deel heeft aan het lijden dat 
nog steeds in deze wereld aanwezig is

Van de Franse wis- en natuurkundige, filo-
soof en theoloog Blaise Pascal (1623-1662) 
is deze beroemde tekst: ‘Jezus zal in doods-
strijd zijn tot aan het eind van de wereld: 
men moet niet slapen gedurende die tijd.’

door dr. Jan dirk 

Wassenaar, 

Hellendoorn

Tommie Christiaan en Glennis 
Grace vervullen dit jaar de rollen 
van Jezus en Maria. 
Zanger Jeangu Macrooy en rapper 
Brainpower (Gert-
jan Mulder) vertol-
ken de rollen van 
de discipelen Judas 
en Petrus. Arjan 
Ederveen kruipt 
in de huid van Pilatus. Bekend tv-
gezicht Bert van Leeuwen zal ver-
slag doen van de processie. 

ik zie jou 
The Passion staat dit jaar in het 
teken van het thema ‘Ik zie jou’. In 
de dichtbevolkte hoofdstad waar 
mensen naast elkaar, maar soms 
ook langs elkaar heen leven, wil 
The Passion deze keer een verhaal 
brengen dat gaat over omzien naar 
elkaar. Over samen in plaats van 
alleen. Op een plek waar 130 ver-
schillende nationaliteiten samen-

komen en die 150 kerken telt: het 
stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.

tv-evenement en meer
Op Witte Donderdag 29 maart 
vindt The Passion plaats op evene-
mentenlocatie ArenaPark (Amster-
dam-Zuidoost). Het tv-evenement 
wordt live uitgezonden op NPO 
1 én NPO Radio 2. Ook is er dit 
jaar weer de digitale processie, 

waarbij bezoekers 
van Thepassion.
nl tijdens de tv-
uitzending een 
persoonlijke bood-
schap kunnen ach-

terlaten. Direct aansluitend op het 
tv-evenement is er opnieuw Pas-
sion Talk: een live nabeschouwing 
op NPO 1 Extra.

samenwerking 
The Passion is een samenwer-
king van de omroepen EO en 
KRO-NCRV en wordt geprodu-
ceerd door Eye2Eye Media. Het 
evenement wordt mede mogelijk 
gemaakt door Kansfonds, Tear, 
Leger des Heils, Verus, Protestantse 
Kerk Nederland en de Protestant-
se Kerk Amsterdam.

Meer dan tv-evenement Op stille donderdag 29 
maart vindt voor de achtste 
keer het populaire muzikale 
paas-evenement The Passion 
plaats, dit keer in de Bijlmer 
in Amsterdam. 

tHe passion brenGt dit jaar 
een verHaal over ‘omzien naar 

elkaar’, over ‘samen’ in plaats van 
‘alleen’

Tommie Christiaan (32) is zanger, acteur en danser en heeft diverse musicalrollen vertolkt. In 
2016 deed hij mee aan The voice of Holland waarin hij hoge ogen scoorde. Tommie is verloofd 

en heeft een dochter.
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Vrijdag 02 mrt. 19.30u Wereld-
gebedsdag. Consistorie Grote 
kerk Blokzijl. Collecte: doelcol-
lecte. 
Zondag 04 mrt. 10.00u ds 
G.Venhuizen (Nijensleek), Grote 
kerk Blokzijl. Organist: Corry van 
den Berg.
Collecten: 1e kerk in actie- zending 
2e eigen kerk 3e kosten drukwerk 
en afschrijving apparatuur.
Komende zondag komen we 
samen in de grote kerk in Blokzijl. 
Voorganger hoopt dan te zijn Ds 
Gerard Venhuizenj uit Nijensleek). 
En organist is dan Corry van den 
Berg. Het is dan de 3e zondag van 
de 40-dagentijd.We hopen op een 
gezegende dienst! Ook dan is er 
na afloop koffiedrinken en moge-
lijkheid tot ontmoeten. Hartelijk 
welkom! Komt u / jij ook? Het 
zou fijn zijn. 
Pastoraat. Donderdag de 21e 
februari was hier de uitvaart van 
dhr. Christiaan Buitink, die over-
leed op 16 februari in de leeftijd 
van 92 jaar. Een heel aantal jaren 
heeft hij gewoond in de Zaaier 
en was al die jaren lid van onze 
gemeente. Ook kwam hij regel-
matig hier in de diensten. We 
leven mee met z`n kinderen en 
kleinkinderen.  
Ook leven we mee met Roelien 
de Lange, Wetering-oost 52 te 
Wetering in gedachten en gebe-
den. We zouden zo graag willen, 
dat er wat verbetering met haar 
gezondheid zou komen.
Meeleven in gedachten, in gebe-
den doen we ook met Jannie Tim-
merman, Wetering-west 39 Wete-
ring, die grote zorg heeft om haar 
gezondheid nu zij zo`n moeilijke 
uitslag te horen heeft gekregen.
Meer zijn er, die in zorg en met 
grote vragen leven: over wat er 
allemaal te wachten staat. In dat 
alles, mogen en kunnen we bij 
Hem aankloppen. Hij is het die 
ons hoort in alles. 
Fijn en ook dankbaar om te 
horen, dat Tineke de Lange , Riet-
weg 1 Nederland, in de week-
enden weer thuis mag zijn. Wel 
moet ze blijven revalideren in de 
Vogellanden te Zwolle.
We zijn blij met de doopouders 
van Vigo Arie, van Olaf en van 
Jochem, die hun kinderen hebben 
laten dopen. 
Het pastoraat, Henk 
`Kom Geest van God, maak onze 
harten open, Dat Christus bij ons 
woning vindt`. Lied 333
Dopen. Zondag 25 februari 
zijn er drie kinderen gedoopt. 
Het zijn: Olaf zoon van Theo en 
Marjon Weijs van de b.loosweg 
35. Blokzijl. Vigo Arie, zoon van 
Antje Muis en Arie van der Linde, 
wortelmarkt 2 Blokzijl. Jochem, 
zoon van Albert en Martine 
Schelhaas, wetering-west 77 te 
Wetering. Nog van harte gelukge-
wenst jullie als ouders en groot-
ouders!
Facebook. Word vriend op face-
book van de kerk Blokzijl-Scheer-
wolde en we delen met u/jou de 

bijzondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk!
Agenda. Vrijdag 02 mrt: Wereld-
gebedsdag om 19.30uur in de 
consistorie.
Zondag 04 mrt: 10.00uur dienst 
in de grote kerk en ook om 
10.00uur jeugdkerk. 
Zondag 11 mrt: 10.00uur dienst 
in de wielewaal te Scheerwolde.     
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 6 mrt mw H.Lok, 82 jaar, Veld-
huisweg 5, op 7 mrt mw T.Klein 
Teeselink-van der Zwaag, 85 jaar, 
Noorderkade 24, op 8 mrt mw 
J.Haarman-van der Linde, 77 
jaar, Baarlo 3, op 9 mrt mw J.van 
Veen-Lok, 80 jaar, Veldhuisweg 2. 
U, allen van harte gefeliciteerd en 
een hele fijne verjaardag gewenst.
Voor de bezoekdienst is er een 
gift ontvangen van tien euro. 
Hiervoor heel hartelijk dank. 
Namens de bezoekdienst Marie 
Dijkman-van der Sluis.
Jarig geweest op 27 febr. dhr 
J.Menger, 83 jaar, Boffersweidje 26 
en op 28 febr dhr W.T.Lemkes 88 
jaar, Houtzagerijweg 6 en op 1 mrt 
mw E.Posthumus-Jansma, 85 jaar, 
Willem Lodewijkstr 8, eveneens 
op 1 mrt dhr, A. Groen, 79 jaar, 
wetering oost 48 en op 2 mrt. mw 
G.Kuipers-Huisman, 78 jaar, Bof-
fersweidje 15. U, allen van harte 
gefeliciteerd en een hele fijne ver-
jaardag gewenst.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. Op 
zondag, 4 maart gaat onze eigen 
predikant ds. A.C.J. van Waard - 
Pieterse voor. De organist is de 
heer F. Floor en de ouderling van 
dienst is de heer J. Bouwmeester. 
De uitgangscollecte is bestemd 
voor de voorjaarszending. Tijdens 
de dienst zal er oppas aanwezig 
zijn voor de kleintjes. Kerkvervoer: 
Hans Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag, 25 februari: nog geen opgave 
ontvangen. De bloemengroet ging 
naar de familie W. v.d. Berg.
Afscheid en herbevestiging 
ambtsdragers. Zondag 4 maart 
zullen wij tijdens de kerkdienst 
afscheid nemen van ambtsdragers, 
die hun ambtsperiode erop heb-
ben zitten. De heren H. Korthoef 
en H. Smit nemen afscheid als 
respectievelijk ouderling-kerkrent-
meester en diaken. Wij willen hen 
hartelijk danken voor het werk 
dat zij als lid van de kerkenraad de 
afgelopen jaren hebben verricht. 
Twee leden van de kerkenraad zul-
len herbevestigd worden in hun 
ambt. De heer W. Hensbergen 
gaat door als diaken en mevr. M. 
Petter-Meijlink wil nog aanblijven 
als ouderling. Wij zijn daar blij 
mee, want dan gaan ervaring en 

kennis van zaken niet verloren. 
Toch blijven er nog enige vacatu-
res binnen de kerkenraad bestaan. 
Wij zijn verheugd, dat de heer E. 
Knol heeft toegezegd het ambt 
van ouderling-kerkrentmeester 
op zich te willen nemen. Maar we 
zoeken nog een diaken en een 
ouderling. Overweeg serieus, of 
u zich ook niet in wilt zetten met 
praktisch werk voor mensen die 
hulp nodig hebben of bezoekwerk 
binnen onze gemeente. Vele han-
den maken licht werk. Namens de 
kerkenraad, Ds. A. van Waard
Zendingscollecte. Campagne 
40dagentijd: Onvoorwaardelijke 
liefde. Zondag 4 maart staat in 
het teken van: het opleiden van 
sterke vrouwen op Papoea. We 
bevinden ons op West-Papoea. 
Hier zien we dat de vrouwen 
actief betrokken zijn bij de ont-
wikkeling van hun land en volk. 
Traditie getrouw zijn deze vrou-
wen voorbestemd tot een leven 
binnenshuis. Veel vrouwen zijn 
nauwelijks opgeleid. Het vor-
mingscentrum P3W wil daar 
verandering in brengen. Vrouwen 
leren lezen en schrijven, volgen 
Bijbelstudies en krijgen praktijk-
lessen over gezonde voeding of 
een vakopleiding. Deze kennis 
nemen de sterke vrouwen mee 
terug naar hun dorpen. Ze rich-
ten een vrouwenvereniging op 
of starten lokale cursussen in 
hun kerk. Zo spelen steeds meer 
vrouwen een actieve rol in hun 
lokale gemeenschap en bouwen 
mee aan kerk en samenleving. Op 
hun beurt geven ze al deze ken-
nis weer door aan hun dochters. 
Deze collecte wordt van harte bij 
u aanbevolen.
Ouderlingoverleg. Woensdag 7 
maart komen de ouderlingen bij 
elkaar in het Protestants Centrum. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Gemeenteavond. Donderdag 
15 maart houden wij onze jaar-
lijkse gemeenteavond in het Pro-
testants Centrum. In het verleden 
zijn er binnen onze gemeente 
beslissingen genomen over zaken 
als “kinderen aan het avondmaal”, 
“huwelijkszegening van mensen 
van gelijk geslacht”, “wie is lid van 
onze kerk” enz. Dit willen wij nu 
vastleggen in een Plaatselijke rege-
ling, opdat nieuwkomers weten 
wat voor soort gemeente wij zijn. 
Op de gemeenteavond zullen wij 
met elkaar over deze zaken spre-
ken, zodat iedereen (weer) weet 
hoe wij het afgesproken hebben. 
Van harte welkom om 20.00 uur. 
De koffie staat klaar. 
Paasgroeten. Elk jaar in de 
40dagentijd worden er paasgroe-
ten naar mensenrechtenactivisten 
en gedetineerden gestuurd. Hier 
in Nederland, maar ook in het bui-
tenland. Zo’n Paasgroet doet goed. 
De ontvangers realiseren zich dat 
er aan hen gedacht wordt; dat 
mensen zich even inleven in hun 
situatie. Pasen is een nieuw begin 
en het is goed om die boodschap 
elk jaar opnieuw door te geven. 
Zondag 11 maart is er gelegenheid 
om na de dienst tijdens het kof-
fiedrinken in Het Protestants Cen-
trum een paaskaart te schrijven. 
Volgende week hier meer over.
Wel en wee. Ook in onze 
gemeente hebben we nog aan 
aantal mensen die ziek zijn. 
Gelukkig hebben ze ook naas-
ten die hun steeds verzorgen en 
helpen, maar deze taak kan best 
zwaar zijn. Hopelijk kunnen wij 
allen naar elkaar

omzien, hulp bieden, elkaar steu-
nen en het eventueel vragen om 
hulp is echt niet erg. We leven 
allen samen met de liefde van 
onze Heer, die voor ons allen zijn 
licht wil laten schijnen.
Van de activiteitencommis-
sie. Zaterdag 3 maart a.s. is er 
weer de jaarlijkse snertactie geor-
ganiseerd door de activiteiten- 
commissie van de protestantse 
gemeente Giethoorn. Tussen 9.30 
en 12.00 zullen wij in Giethoorn 
weer langs de deuren gaan met 
erwtensoep, bonensoep en wor-
sten. Tevens kunt u tussen 9.30 
uur en 12.00 uur ook bij het pro-
testants centrum terecht om daar 
soep en/of worst te kopen. De 
activiteitencommissie.
Stamppotten buffet! Wanneer: 
Zaterdag 17 maart. Aanvang: 18.30 
uur. Waar: Protestants Centrum. 
Bedoeling: Een gezellig samenzijn 
met een lekker stamppotten buf-
fet, aansluitend een bingo met 
leuke prijzen. Kosten: Stamppotten 
buffet 12.50,- p.p, kinderen t/m 12 
6,50 p.p., incl koffie na, excl drank-
jes. Opgave: Minnie Miggels ( tel 
361893) tot uiterlijk 10 maart. De 
activiteitencommissie.

daarom geloven wij…
Omdat onze woorden zo schraal zijn,
onze gebaren zo krachteloos, onze 
harten zo kil,
hebben wij een ander nodig ,met 
menselijke warmte.
Daarom gedenken wij Jezus van 
Nazareth.

Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn,
onze perspectieven zo op ons zelf 
gericht,
onze visioenen slechts van hier en nu,
hebben wij medestanders nodig die 
liefde, recht en trouw ons leert.
Daarom herinneren wij ons Jezus van 
Nazareth.

Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van ons 
probleem,
hebben wij een broeder nodig die zegt:
een nieuw begin is altijd mogelijk.
Daarom geloven wij Jezus van Nazareth.

Voor u allen een goede week van 
Minie Kruider

A.s. zondag 4 maart, de Derde 
Zondag in de 40-dagentijd, zijn er 

diensten in beide dorpen. De vroege 
dienst van 9.30 uur is in Blanken-
ham, de late dienst van 11.00 uur in 
Kuinre. We lezen Johannes 2:13-22: 
Jezus is in de tempel en wil dat de 
tempel weer een huis van gebed 
wordt.
Volgende week zondag 11 
maart, de vierde Zondag in de 
40-dagentijd, is er een gezamenlijke 
dienst in Blankenham om 10.00 uur. 
Voorganger is dan Dhr. K. de Lange 
uit Marknesse. Het oecumenisch 
koor Jubilee o.l.v. Henk Boeve zal 
medewerking verlenen aan de dienst.
Biddag. Woensdag 14 maart is het 
biddag. Er is een gezamenlijke dienst 
om 19.30 uur in de protestantse 
kerk Kuinre, waarin ik zelf hoop 
voor te gaan.
40-dagentijd. Thema van de 
40-dagentijd is dit jaar: ‘Onvoor-
waardelijke liefde; Ik zorg voor jou.’ 
Als verbeelding van de onvoorwaar-
delijke liefde van Jezus voor ons 
mensen, is er in de 40-dagentijd een 
poster van een bloem in de kerk. 
Die bloem vertelt van Gods grote 
liefde voor elk mens. Elk bloem-
blaadje is een Bijbelverhaal, dat we 
deze zondagen lezen; zo laat elk 
stukje van Jezus’ reis naar Jeruza-
lem iets van Gods grote liefde voor 
mensen zien. 
40-dagenwandeling. Elke dins-
dag tot en met 27 maart is er een 
40-dagenwandeling. We beginnen 
om 10.00 uur op de eerste Parkeer-
plaats aan de Hopweg. De eerste 10 
minuten wandelen we in stilte en 
overdenken een vraag. Daarna is er 
ruimte om te delen en zetten we 
de wandeling al pratend voort. Het 
is verstandig om laarzen of wandel-
schoenen te dragen, omdat het in 
deze periode vochtig kan zijn in het 
bos. De wandeling staat open voor 
iedereen, van alle kerken. Mocht 
de wandeling vanwege slecht weer 
geen doorgang vinden, dan vindt 
u op de facebook-pagina van onze 
protestantse Kerk Kuinre en Blan-
kenham informatie hierover.
Bijbelkring. We lezen verder in 
het boekje ‘De Hoop die in ons 
leeft, Jezus volgen in een verwarren-
de tijd’, van het Evangelisch Werk-
verband, over de eerste brief van 
Petrus. De laatste datum waarop 
we bij elkaar komen is: maandag 19 
mrt. in de kerk in Blankenham om 
13.30 uur. 
Zieken. In onze gebeden denken 
we aan de zieken, aan hen die in het 
ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis 
en in een verpleeghuis. Ook bidden 
we voor hun familie en naasten.

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

 giethoorn

Predikant Ds.A.C.J. van  
Waard-Pieterse, De Elzen 20, 8355 
CX Giethoorn, 0521-362555  
astridvanwaard@hotmail.com Scriba:  
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 
78a, 8355 AK Giethoorn, 0521-
344266 scribagiethoorn@gmail.com  
giethoorn.protestantsekerk.net 
Kerkrentmeesters bankrek.nr  
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 
361 2597 51
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Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
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tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en ver-
stuurd door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl
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Lees verder op pagina 12

opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Kuinre / Blankenham

Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre: Omdat we nog nie-
mand hebben die het ambt van scri-
ba wil oppakken, hebben we voor-
lopig dienst als scriba bij toerbeurt. 
scriba-kuinre@live.com
Scriba Blankenham: Mevr. C.A. 
Appelo-de Ruiter, 
Kerkbuurt 10, 8373 EG 
Blankenham, 
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente 
Blankenham: 
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham: 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

Voorganger: ds. E.H. Jans,
Marktplein 6, 8375 AZ Oldemarkt, 
tel. 0561-750902, e-mail: ds.jans@
hgop.nl
Pastoraal werker: mevr. H. Kramer-
de Jong,
Wooldhof 7, 8302 KC Emmeloord, 
tel. 0527-613766, e-mail: heidi.
kramer@hgop.nl
Scriba: mevr. J. Pen-Smit,
De Hare 13, 8375 GC Oldemarkt, 
tel. 0561-452332
Postadres: Hervormde Gemeente 
Oldemarkt-Paasloo
Marktplein 6, 8375 AZ Oldemarkt
Internet: www.hgop.nl
e-mail: scriba@hgop.nl

Oldemarkt / Paasloo
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Kerkdiensten zondag 4 maart. 
Deze zondag is er een centrale 
dienst in Paasloo. Voorganger 
is mevr. H. Kramer-de Jong uit 
Emmeloord. Tijdens de dienst is er 
kindernevendienst en tienerdienst. 
Collecten: 1e Diaconie, 2e College 
van Kerkrentmeesters, uitgang: 
Instandhouding gebouwen. Kin-
deroppas: Ina v/d Weerd en familie 
Jans. 
Jubileum. Op D.V. woensdag 7 
maart zijn dhr. en mevr. Kraak-
Otten, Koningin Julianaweg 48, 
8375 AD Oldemarkt, 50 jaar 
getrouwd. Wij willen hen van 
harte feliciteren met dit jubileum 
en wensen u Gods nabijheid toe.
Ophaallijst. Voor vervoer naar 
de kerk graag uiterlijk drie dagen 
van tevoren bellen als u van deze 
dienst gebruik wilt maken. 25 feb: 
Wilfred Koers 0561 – 452206. 4 
mrt: Fam. Kooij 0561-451964. 11 
mrt: Jan Kroes 0561-452010. 18 
mrt: Kees Weemstra 0561-451898. 
25 mrt: Tineke Jansons 0521-
522090. 
Collecte opbrengsten. Recti-
ficatie: De vermelde collecteop-
brengsten van zondag 11 februari 
(gezamenlijke dienst) zijn verkeerd 
genoteerd. De juiste opbrengs-
ten waren: KiA Missionair werk: 
€112,85; Kerk: €92,35.
De collecteopbrengsten van zon-
dag 18 februari waren als volgt: 
Paasloo: St. Vrienden van de Hoop 
€74,46; College van Kerkrent-
meesters: €52,75; Instandhouding 
gebouwen €62,20. Oldemarkt: St. 
Vrienden van de Hoop €97,80; 
College van Kerkrentmeesters 
€62,05; Instandhouding gebouwen 
€15,20. 
Bloemen. De bloemen uit de 
diensten van 18 februari zijn 
gebracht bij dhr. J. Beugelink in 
Ossenzijl en bij mevr. Postma-Lok 
in Kalenberg. 
Giften. Mevr. H. Boltjes, familie 
Wicherson en mevr. J. van Beek 
ontvingen beiden €10,- voor het 
bloemenfonds. Mevr. L. Hetebrij 
ontving €15,- voor Compassion. 
Tenslotte een gift van €10-- voor 
de kerk via mevrouw H. Kramer. 
Alle gevers hartelijk dank!
Opgeven gemeentedag. Beste 
broeders en zusters! Omdat het 
steeds maar blijkt dat het fijn is 
om elkaar op een ontspannen 
manier te ontmoeten, anders dan 
anders, zijn we van plan om weer 
een gemeentedag te organiseren. 
Dit gaat gebeuren op zondag 11 
maart D.V. na de morgendienst 
in Oldemarkt. Het is tijd om een 
revanche te nemen op de sjoel-
wedstrijd van enige tijd geleden. 
Ook zullen we weer met elkaar 
de maaltijd (verschillende soe-
pen etc.) gebruiken. Opgeven tot 
en met 9 maart kan via de mail: 
info@bakkerijboogaard.nl of in de 
brievenbus bij bakkerij Boogaard. 
Graag met vermelding van naam 
en aantal personen.
Studieseminar door ds. Henk 
Poot in Oldemarkt over “Jezus en 
Israël, de boodschap van het evan-
gelie van Johannes”.
Op dinsdag 27 maart is er in 
Oldemarkt de eerste studieavond 
in een serie van drie met ds. Henk 
Poot, als Israëlpredikant verbon-
den aan de stichting Christenen 
voor Israël. De andere data zijn: 
dinsdag 3 en 10 april. Het onder-
werp waarover hij spreekt is: Jezus 
en Israël, de boodschap van het 
evangelie van Johannes. De bijeen-

komsten vinden plaats in gebouw 
de Ontmoeting, Marktplein 9 in 
Oldemarkt. De aanvang is om 
20.00 uur, toegang is gratis.
Jezus en Israël, de boodschap van 
het evangelie van Johannes. In de 
kerkgeschiedenis is de Here Jezus 
vaak losgemaakt van de Thora. 
Johannes noemt Hem het levende 
Woord en daar bedoeld hij mee 
de levende Thora. Als Johannes 
schrijft dat de wet door Mozes 
gegeven is en de genade en de 
trouw door Jezus Christus is 
gekomen, dan is dat geen tegen-
stelling, maar een intensivering. Als 
Johannes schrijft dat het Woord 
vlees geworden is, betekent dat 
ook niet dat het Woord uit de 
Heilige Schrift is weggetrokken 
en dat de kracht van de wet en 
de profeten is verdwenen. Het is 
juist een nog dichter bij komen 
van Gods openbaring. In de Thora 
toont God immers ook zijn liefde 
en genade (Exodus 34:6), maar 
dit gaat een stap verder: nu is het 
Woord van God in vlees en bloed 
in het midden van Israël versche-
nen, als Immanuël. De Zoon is in 
Jezus nog steeds Immanuël en al is 
Hij verheerlijkt en opgenomen in 
de hemel, dat heeft de vleeswor-
ding van het Woord niet ongedaan 
gemaakt. Voor Israël en ons ver-
borgen is Hij aan de rechterhand 
van God voorspraak van zijn broe-
ders en zusters.
Hartland Vrouwenreis 24 april 
-2 mei 2018. Het is alweer vijf 
jaar geleden dat ik enthousiast 
terug kwam van de Vrouwenreis 
naar Israël. In april 2018 gaat er 
opnieuw een Vrouwenreis naar 
Israël, een aantal vrouwen uit 
Oldemarkt hebben zich al voor de 
reis aangemeld. Het is een unieke 
ervaring. Henriet Poot gaat mee 
als reisleidster en Ayalla Zion is 
onze gids. “Ik ging om vrouwen 
daar te bemoedigen, maar ik 
kwam zelf bemoedigd terug”. Ga 
mee op een verrassende ontdek-
kingsreis naar vrouwen in het 
Hartland van Israël. Bezoek het 
Bijbelse Shilo, Jeruzalem, geniet van 
het eten op een weergaloze plek 
aan de rand van de wildernis van 
Judea, vier de Sabbat met Joodse 
vrienden, luister naar de verhalen 
van de overlevenden van terreur 
en laat je verwennen in een par-
fumfabriek, schoonheidssalon of 
een heerlijk glas wijn in de heu-
vels van Benjamin. Altijd al kennis 
willen nemen van de gewoonten 
en tradities van het Joodse volk? 
Leer ze dan uit eerste hand van 
Joodse vrouwen. Ga mee naar een 
Joodse school, ontmoet Israëlische 
kunstenaars en geniet van goede 
gesprekken in Jeruzalem. Hartver-
warmende vrouwen en plaatsen in 
het Bijbelse land met mensen om 
van te houden. Dus ga met ons 
mee ! U vindt meer informatie en 
u kunt zich aanmelden bij: Relirei-
zen / groepsreizen / CVI / Vrou-
wenreis 18002 
Heeft u nog vragen neem dan 
gerust contact met mij op. Sonja 
Karssen (0521-360190 ) 
Agenda. Dinsdag 6 maart: GGG 
Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 
16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.
Woensdag 7 maart: Bidstond om 
9.00 uur in de Ontmoeting.
Woensdag 7 maart: GGG bij fam. 
Luth in Nijetrijne. Aanvang 20.00 
uur.
Donderdag 8 maart: Mannengroep 
bij Jan Oosterveld. Aanvang 20.00 
uur.
Zondag 11 maart: Gemeentedag

Dinsdag 20 maart: Gemeente-
avond in de Ontmoeting
Catechisatie. Dinsdag 6 maart: 
Jeugd 12+ in de Ontmoeting. 
Aanvang 19.00 uur. Donderdag 8 
maart: Jeugd 14+ in de Ontmoe-
ting. Aanvang 19.00 uur.
tenslotte
Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.
(NLB 546)

Jelly Pen-Smit, Scriba

Zondag 4 maart. Aanvang: 9.30 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. 
Organist: Marjo Withaar. Ophaal-
dienst: dhr. H. Wubs. Oppasdienst: 
Corina Klarenberg. Eindcollecte: 
Zending Papoea. 
Op deze derde zondag van de 
Veertigdagentijd zijn de lezin-
gen: Exodus 20:1-17 en Johan-
nes 2:13-22. De evangelielezing 
voert ons naar de tempel van 
Jeruzalem, gebouwd rond de ark 
van het verbond met daarin de 
tien geboden. Leefregels voor 
een vruchtbaar samenleven. Jezus 
heeft deze regels op een joodse 
wijze uitgelegd in zijn Bergrede. Zij 
staan in de context van de komst 
van Gods koninkrijk. Waar Israëls 
bevrijdende God regeert, zal niet 
meer gemoord worden, maar het 
leven worden doorgegeven. Men 
zal daar niet stelen, maar delen, 
woorden zullen daden zijn en God 
zelf zal alles in allen zijn. Na afloop 
van deze dienst is er gelegenheid 
tot ontmoeting.
Kinderdienst. Begin februari 
hebben we weer een kinderdienst 
gehad met als thema ‘liefde is 
overal’. De kinderen hebben iets 
ontzettend moois gemaakt naar 
aanleiding van een verhaal over 
Jezus: hij houdt van iedereen: van 
al zijn kinderen. Iedereen heeft 
wat moois, kan iets goed. Tijdens 
de dienst hebben we een schat-
kist gemaakt met een schat erin: 
allemaal complimenten. Van elk 
kind één. Elke keer als de schat-
kist open gaat, zien de kinderen 
een welgemeend compliment: ze 
mogen er zijn!
Aanstaande zondag, 4 maart, heb-
ben we weer een kinderdienst. 
Deze keer met als thema: ‘groeien 
en bloeien’. Het verhaal wat cen-
traal staat, gaat over het mosterd-
zaadje. Samen praten we hierover 
en natuurlijk maken we hier iets 
passends bij. De dienst start om 
9.25 uur, in Hoogthij. We hopen 
jullie daar te zien. Van harte wel-
kom! Hartelijke groet, Fokie, Frou-
kje, Jannie, Fijke en Jolanda
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van afgelopen zondag zijn, 
met een hartelijke groet en een 
bemoediging gebracht bij mevr. R. 
Boer-Westerbeek, Conincksweg 4. 
Bericht van de Diaconie. Zon-
dag 18 maart houdt de Diaconie 
weer een inzameling voor de 
voedselbank. De komende weken 

informeren wij u nader over de 
details.
Wij leven mee. Als u iets te 
melden heeft, of door te geven 
wat betreft pastoraat, neem dan 
gerust contact op met één van de 
ouderlingen of met de predikant. 
In het verpleeghuis Zonnekamp 
in Steenwijk zijn tijdelijk opgeno-
men mevr. M. Kuiper-Wicherson 
en dhr. K. Klaverdijk. In Reggers-
oord te Meppel is opgenomen de 
heer R. Kreulen. We willen denken 
aan iedereen die de afgelopen tijd 
slechte berichten hebben ontvan-
gen wat betreft hun gezondheid, 
en aan hen die tobben met hun 
gezondheid, zowel thuis als in het 
ziekenhuis. We willen allen God’s 
nabijheid en zegen toewensen. 
Giften. Mevr. v.d. Hoofdakker 
heeft €10,- ontvangen voor de 
kerk. Hartelijk bedankt voor deze 
gift.
Wereldgebedsdag 2018. De 
viering wordt gehouden in Wil-
lemsoord in het lokaal achter de 
kerk op 2 maart a.s. aanvang 19.30 
uur. U bent van harte welkom.
Wij gedenken. Op zaterdag 24 
februari hebben wij afscheid geno-
men van Jantje Pit-Raggers en 
haar dochter Anita ter Schure-
Pit. Beide overleden op zondag 
18 februari. De afscheidsdienst 
vond plaats in de RK Andreas-
kerk te Steenwijkerwold. In de 
dienst hebben we beide levens 
herdacht met bijdragen van fami-
lie en vrienden. Jantje Pit-Raggers 
en Anita ter Schure-Pit waren 
beide gezegend met mensen die 
om hen heen stonden en van alles 
voor hen deden. Zulke mensen 
noemen we vrienden, vandaar de 
evangelielezing uit Marcus, over 
de 4 mannen die een verlamde 
man naar Jezus brengen en als het 
voor de deur waar Jezus verblijft 
te vol is, dan laten zij hem door 
het dak zakken. Die 4 mannen 
durf ik ook vrienden te noemen. 
Het gaat om het leven voor elkaar 
goed maken. Dat we iets van Gods 
goedheid en vriendschap voor 
ons aan elkaar laten zien. Dat is 
echte vriendschap zoals God het 
bedoeld heeft. Wij wensen Philip, 
Mark, Jarno en het gezin van Eise 
en Froukje met hun kinderen veel 
kracht, troost en zegen toe in dit 
grote gemis van een vrouw, moe-
der, zus en oma.
Hieronder eerst iets over het 
leven Anita ter Schure, zoals het 
op een bidprentje verwoord is:
Als we Anita herinneren, denken 
we met groot respect aan een 
mooi mens. Een bijzondere echt-
genote en liefdevolle, zorgzame 
moeder. Als baby van 7 maanden 
kwam ze op de wereld, 49 jaar 
geleden, in het ziekenhuis in Mep-
pel. ‘Ik woog een pak suiker’, zei 
ze zelf. Anita liet, zo klein als ze 
was, al zien dat ze kon knokken, 
doorzetten, volhouden. Ze groeide 
op ‘op Thij’ aan de Oldemarktse-
weg met oudere broer Eise in het 
gezin Pit. Een blij meisje met
blonde krullen. In haar leven heeft 
ze veel liefde gegeven. Een vrouw 
met een groot hart. Dat zag je 
in haar werk in Nijenstede. Het 
anderen naar de zin maken, dat gaf 
haar voldoening.
In 1996 trouwde ze met Philip 
ter Schure. Ze werden ouders 
van twee prachtige zonen; Mark 
(1998) en Jarno (2001); een fijn en 
hecht gezin. De kanker bepaalde 
echter steeds meer de grens en 
dat was heel moeilijk. Anita bleef 
wie ze was; liefdevol, zorgzaam, 

bescheiden, gezellig, enthousiast, 
attent naar anderen. Maar bovenal 
moedig, ontzettend moedig. ‘Ziek 
zijn is moeilijk’, zei ze. ‘De vrijheid 
mis ik. Dat je kunt doen wat je 
wilt’. We moeten te vroeg afscheid 
van haar nemen. Ze vierde het 
leven toen het kon, en nam het 
zoals het kwam. We zullen haar 
ontzettend missen en bewaren 
haar voor altijd in ons hart.
Als je over de Conincksweg liep 
en je keek naar binnen bij nummer 
53, dan kon je vrouw Pit- Raggers 
vaak zien zitten aan de tafel. Licha-
melijk had zij de nodige ongemak-
ken, waardoor het allemaal niet 
zo mee viel. Wel had zij een aantal 
lieve mensen om zich heen, die 
zich om haar bekommerden. Dat 
was fijn. Mensen, waarop zij altijd 
kon rekenen.
Ik herinner me twee dingen heel 
sterk van haar, namelijk de zorg 
om haar dochter Anita, een zorg, 
die in toenemende mate sterker 
werd en het grote gezin van Eise, 
zou hij zich wel redden met die 
kinderen. Daar kwam nog bij de 
spanningen rond Ewoud, één van 
hun kinderen. Wat dat aangaat 
waren de laatste jaren en maan-
den niet makkelijk voor haar. Die 
twee dingen kwamen vaak terug 
in de gesprekken, die ik in der 
loop der jaren met haar had. Maar 
ook natuurlijk haar gezondheid, 
want haar eigen medisch dossier is 
beslist niet dun
De tijd waarin zij opgroeide was 
anders nu. Van meisjes werd niet 
verwacht dat zij door gingen leren. 
Dat was niet nodig. Een meisje 
ging trouwen, kinderen krijgen, en 
dan hoefde je geen opleiding te 
volgen. Zo was het ook bij Jantje, 
na de lagere school ging zij gelijk 
aan het werk als dienstmeisje bij 
een boer. Dit werken als dienst-
meisje deed zij tot ze met Jan Pit 
trouwde in 1954. De eerste huwe-
lijksjaren woonden zij in Blesdijke, 
toen een poosje op de Wetering, 
voor zij op Thij belandde. Na haar 
trouwen heeft zij jaren op de 
Voorzienigheid gewerkt, Eise is 
daar nog naar de kleuterschool 
geweest. In 1967 is Eise geboren 
en in 1968 Anita. Jantje Pit was 
altijd heel netjes en ordelijk, haar 
man Jan was juist het tegenoverge-
stelde en maakte er nog wel eens 
een puinhoop van. Wel had zij het 
nodige doorzettingsvermogen, ook 
later als het ging om oppassen 
op de kleinkinderen. Ze zei nooit 
nee. Hoe moeilijk het fysiek voor 
haar ook zal zijn geweest. Vanwege 
de duiven gingen Jantje en haar 
man nooit lang weg op vakan-
tie. Wel hebben zij samen veel 
gefietst en gevaren. Een paar keer 
zijn in Oostenrijk en Zwitserland 
geweest. Eveneens hield Jantje 
van lezen maar zeker ook breien. 
De laatste weken ging zij sterk 
achteruit, ze raakte in de war en 
anderhalve week geleden kreeg 
zij een ernstig herseninfarct. Zo 
ernstig dat zij niet meer bij kennis 
geweest is. Dat zij toch ondanks 
alles een sterk gestel had, bleek 
toen in het ziekenhuis, over het 
doodgaan heeft zij toch nog enige 
dagen gedaan. Enkele uren na het 
overlijden van Anita overleed ook 
zij, in het ziekenhuis te Heeren-
veen. Gelukkig heeft zij het over-
lijden van Anita niet hoeven mee 
te maken. Dit zou heel moeilijk en 
verdrietig voor haar geweest zijn. 
Zij heeft haar rust nu mogen vin-
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den in het vertrouwen dat zij nu in 
het hemelse huis is.

dromen en ontdekken
God, help ons om zo nu en dan
Even stil te staan,
Zoals nu.
Om na te denken
Over onszelf en de wereld.
Geef dat we dan dromen
Over hoe het kan zijn.
Dan ontdekken we ook
Wat er nog moet veranderen.
Uit: ‘Medemens’

Met een hartelijke groet,  
ds. Eric van Veen

4 maart 2018 om 10:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. 
De organist is dhr. J. V. Bredewout 
en het lied voor de dienst is Lied 
562. Collectes: Collecte Kerk in 
Actie, instandhouding van de ere-
dienst, Energiekosten. De auto-
dienst wordt verzorgd door Fam. 
J.Zandbergen, telefoon 243153. 
Er wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Arianda Jongman en 
Jetty Jongman. Er is een tienerne-
vendienst voor de kinderen van 
groep 7,8 en de brugklas.
4 maart 2018 om 14:30 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De 
organist is dhr. R. Weijs en het lied 
voor de dienst is Lied 562. Col-
lectes: Voorjaarszendingsweek, 
instandhouding van de eredienst, 
energiekosten. De autodienst 
wordt verzorgd door Fam. J. Zand-
bergen, telefoon 243153.
Agenda. 3 maart om 09:00 uur, 
Stilte wandeling 40 dagen tijd, de 
Burght.
5 maart om 19:00 uur, Verkoop 
collectebonnen van 19.00 uur- 
20.00 uur, Tilvoorde.
6 maart om 19:45 uur, Vergadering 
groot moderamen, Tilvoorde.

7 maart om 19:15 uur, Vesper, 
Mariakerk.
7 maart om 20:00 uur, Muziek met 
passie, zingen met de Bijbel, Kapel.
10 maart om 09:00 uur, Stilte wan-
deling 40 dagen tijd, de Burght.
11 maart om 17:00 uur, Gast aan 
tafel, de Voorhof.
16 maart om 20:00 uur, Preek van 
de leek, Kapel.
17 maart om 09:00 uur, Stilte wan-
deling 40 dagen tijd, Molen Sint 
Jansklooster.
20 maart om 19:45 uur, Vergade-
ring kerkenraad, toerusting, Til-
voorde.
Bij de dienst van zondagmid-
dag 4 maart in de Kapel. Voor 
de derde keer zullen we een frag-
ment beluisteren uit de eerste 
brief van de apostel Petrus hoofd-
stuk 5. ‘Werp al uw zorgen op Hem, 
want Hij zorgt voor u. Wees nuchter 
en waakzaam; want uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende 
leeuw, op zoek naar wie hij zou kun-
nen verslinden.Bied weerstand aan 
hem, vast in het geloof, in de weten-
schap dat hetzelfde lijden ook aan al 
uw broeders in de wereld opgelegd 
wordt. De God nu van alle genade, 
Die ons geroepen heeft tot Zijn eeu-
wige heerlijkheid in Christus Jezus, 
Hij Zelf moge u – na een korte tijd 
van lijden – toerusten, bevestigen, 
versterken en funderen.Hem zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeu-
wigheid. Amen.’
Bloemengroet. De bloemen 
uit de dienst van 25 februari uit 
de Grote Kerk gingen als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente naar Dhr. Harse-
voort, v. Smirrenstraat 12, Mw. 
Jongman - Lassche, Gasthuis-
straat 22 en Henry Zandbergen, 
G.v.Rhenenlaan 54. Deze week zijn 
er bloemen gebracht bij Dhr. en 
Mw. Klompenmaker - Visscher, de 
Cartouwe 90; zij waren 21 febru-
ari 60 jaar getrouwd. De bloemen 
uit de Kapel gingen naar Dhr Vis 
Koriander 250, Mw Bruintjes- v 
d Haar Kadoelen 2a en naar Dhr 
en Mw Hijlkema-Rook Barsbeek 
98: zij waren 22 febr 25 jaar 
getrouwd.
Giften. De Diaconie ontving 
via ds. Wolters €20.00 en voor 
het bloemenfonds:via ds. Woltes 
€20.00, via mevr. Verbaas €20.00, 
via Anneke Driesen €10.00, via 
Lenie Ruitenbeek €10.00. Het 
College van Kerkrentmeesters 
ontving via ds. Wolters €20.00 
voor de verbouwplannen en twee 
keer €10.00 voor de kerk. Harte-
lijk dank voor deze giften.
Rectificatie: De gift die vorige 
week is vermeld voor het bloe-
menfonds via G.Visscher-Basti-
aanet was € 5.00 in plaats van € 
20.00.
Aktie Kerkbalans 2018 - ‘Geef 
voor je kerk’. Na de eerste tel-
ling van de toezeggingen voor 
Aktie Kerkbalans 2018 staat het 
totaal van de toezeggingen op 
ruim € 161.000, dit bedrag ligt op 
hetzelfde niveau als het bedrag 
na de eerste telling in 2017. Het 
College van Kerkrentmeesters wil 
alle toezeggers hartelijk bedanken 
voor hun toegezegde bijdrage. 
Ook wil het College alle vrijwil-
ligers bedanken die zich, op welke 
wijze ook, hebben ingezet voor 
Aktie Kerkbalans. Maar bovenal 
mogen wij als gemeente God dan-
ken dat Hij ons geeft, zodat wij 
kunnen geven aan onze kerk.’’
Wereldgebedsdag. Al sinds 
1929 wordt ook in Nederland 
deze internationale dag gevierd 

en de Europese conferentie zal in 
2019 worden georganiseerd door 
Nederland. Wij vieren dan ook 
ons 90-jarig bestaan! De jaarlijkse 
viering van de Wereldgebedsdag 
wordt gehouden op vrijdag 2 
maart om 19.00 uur in Nieuw Cla-
renberg. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Kids Praise 
uit Sint Jansklooster. Deze viering 
is voorbereid door vrouwen uit 
Suriname. Het thema is: En God 
zag dat het GOED was… U bent 
allen van harte welkom!
Sterke vrouwen opleiden op 
Papoea. Vrouwen in West-Papoea 
zijn actief betrokken bij de ont-
wikkeling van hun land en volk. 
Dat is hard nodig en zeker niet 
vanzelfsprekend in een maatschap-
pij waar vrouwen traditioneel 
voorbestemd zijn tot een leven 
binnenshuis en nauwelijks opgeleid 
zijn. Vormingscentrum P3W wil 
daar verandering in brengen. Vrou-
wen leren lezen en schrijven, vol-
gen bijbelstudies en krijgen prak-
tijklessen over gezonde voeding of 
een vakopleiding. Zo spelen steeds 
meer vrouwen een actieve rol in 
hun lokale gemeenschap, en bou-
wen mee aan kerk en samenleving. 
En zij geven dit op hun beurt weer 
door aan hun dochters. Er wordt 
gecollecteerd voor deze actie op 
zondag 4 maart. Steunt u het zen-
dingswerk van Kerk in Actie zoals 
P3W in West-Papoea? Van harte 
aanbevolen! Namens de zendings-
commissie, Gesina Zweistra-de 
Oude
Muziek met passie. Op woens-
dag 7 maart begint de korte cur-
sus van drie avonden waarin we 
op zoek gaan naar de Bijbelse 
achtergrond van het “Magnificat” 
en het “Stabat mater”. U heeft hier 
over vorige week in het kerkblad 
uitgebreid kunnen lezen. Voor 
inlichtingen en opgave: Ds. H. Pap 
te. 0527-239505.
Wekelijkse Vesper. Elke woens-
dagavond zal om 19.15 uur één 
van de kerken opengesteld zijn 
voor een vesper. Dit is een kort 
liturgisch moment van maximaal 
een half uur volgens een vaste 
liturgie, met aandacht voor verstil-
ling en gebed. De volgende ves-
per is op woensdag 7 maart in de 
Maria Kerk in Vollenhove.
Gezocht vakantie ouders! St 
Europa Kinderhulp zoekt vakan-
tie ouders. Wat doet een vakantie 
ouder? Een vakantie ouder stelt 
zijn/haar huis open tijdens de 
vakantie voor een kind uit een 
Europees land wat in een achter-
stand situatie verkeerd voor een 
periode van 10 dagen tot 3 weken 
(afhankelijk van de reis). Meer 
informatie? De website www.
europakinderhulp.nl biedt veel 
informatie. Bellen mag ook naar 
0523-610197 (Arjan ter Haar).

Jarigen maart 2018. In maart 
hopen de volgende gemeenteleden 
hun verjaardag te vieren:
3 maart: mevrouw M.J. Bos-Las-
sche, Van Smirrenstraat 36, 8325 
AC Vollenhove - 76 jaar
5 maart: de heer R.H. Fakkel, Jan 
van Arkelstraat 9, 8325 EC Vollen-

hove - 87 jaar
5 maart: mevrouw B. Driezen-
Mondria, Georg Schenckstraat 68, 
8325 EJ Vollenhove - 80 jaar
12 maart: mevrouw J. Souwman-
Petter, Kerkstraat 82, 8325 BM 
Vollenhove - 75 jaar
15 maart: de heer J. Regeling, Het 
Franse Pad 5, 8325 CN Vollenhove 
- 94 jaar
17 maart: de heer H. Wind, Canne-
veltstraat 32, 8325 AR Vollenhove 
- 83 jaar
18 maart: de heer W. de Lange, 
Aan Zee 32, 8325 BV Vollenhove 
- 83 jaar
24 maart: de heer W.K. de Oude, 
Gasthuisstraat 20, 8325 BP Vollen-
hove - 86 jaar
24 maart: de heer J. Lassche, De 
Wal 7, 8325 XJ Vollenhove - 77 
jaar
27 maart: de heer K. Winter, Kerk-
straat 46, 8325 BL Vollenhove - 76 
jaar
29 maart: mevrouw E.M. Westra 
van Holthe, Bentstraat 6, 8325 AS 
Vollenhove - 77 jaar
Wij wensen alle jarigen een fijne 
verjaardag en Gods zegen toe.

Jarigen maart 2018. In maart 
hopen de volgende gemeenteleden 
hun verjaardag te vieren:
5 maart: mevrouw F. Lassche-
Klaver, Leeuwte 58, 8326 AD Sint 
Jansklooster - 82 jaar
14 maart: mevrouw K. Huisman-
Winter, Laurier 147, 8325 LB Vol-
lenhove - 76 jaar
17 maart: mevrouw J.H. Vrielink-
Bosch, Karwij 262, 8325 LG Vol-
lenhove - 79 jaar
19 maart: de heer E. Rook, Oppen 
Swolle 56, 8325 PH Vollenhove - 
86 jaar
24 maart: mevrouw J. Eenkhoorn-
Rook, Monnikenweg 44, 8326 BZ 
Sint Jansklooster - 85 jaar
30 maart: mevrouw R. Edelenbos-
Vis, Laurier 133, 8325 LB Vollen-
hove - 80 jaar
Wij wensen alle jarigen een fijne 
verjaardag en Gods zegen toe.
Meeleven met. Dhr . Joh. Boes, 
Zuiderzeeweg 7 8356VV BLOK-
ZIJL Verblijft in deZonnekamp 
afdeling de Botter. Oyershoeve 
1, 8331 XR Steenwijk. Dhr. W. 
van Dalen, Moespot 25 VOLLEN-
HOVE verblijft in de Isalakliniek 
in Zwolle. Weer thuis is Mevr. L. 
Bruintjes - van der Haar, Kadoelen 
2a Sint Jansklooster. Stuurt u eens 
een kaartje.
Overleden. Op 22 februari is in 
de leeftijd van 92 jaar overleden 
ons gemeentelid Geesje Rook 
- de Goede, Gé. Ze woonde 
Marjolein 358 in Vollenhove. De 
dienst van Woord en gebed zal d.v. 
plaatsvinden op vrijdag 2 maart 
om 13.30 uur in de Kapel te Sint 
Jansklooster. We wensen kinde-
ren en kleinkinderen de kracht 
en troost toe van onze Heer en 
Heiland.

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

Diensten 4 maart. Belt-Schut-
sloot 11.00 uur: Voorganger: dhr. 
D. de Boer, Hattem. Wanneper-
veen 09.30 uur: Voorganger: dhr. D. 
de Boer, Hattem. In beide diensten 
is er een extra collecte voor kerk 
en onderhoud.
Diensten 11 maart. Belt-Schut-
sloot 11.00 uur. Voorganger: ds. 
W.J. Menkveld. Extra collecte in BS 
voor de voorjaarszending. Wan-
neperveen 09.30 uur. Voorganger: 
ds. W.J. Menkveld. In W’veen wordt 
de voorjaarszendingscollecte huis 
aan huis gehouden.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 04/3 – fam. J. Zomer, 
Weth. Vosstraat 86, en fam. H. 
Veninga, Veneweg 180. 11/3 – fam. 
H. Slot, Sint Jansklooster, en mw. A. 
de Vries-Stoter, Veneweg 224.
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van 25 februari in BS gin-
gen met hartelijke felicitaties naar 
mw. G. Klaver-de Jonge en de 
heer J. Klaver, Meidoornlaan 7, en 
naar mw. F. Stam-Halfmouw in De 
Schiphorst te Meppel. Zij mochten 
alle drie hun verjaardag vieren.
In Wanneperveen gingen de 
bloemen ook met hartelijke feli-
citaties naar de heer M.A. Win-
ters, Veneweg 93, en naar mw. R. 
Rodermond-Doornbos, Burg. Roe-
gestraat 10. Ook zij mochten hun 
verjaardag vieren.
Verantwoording. Via mw. R. 
Doze heeft de bloemendienst 
W’veen een gift ontvangen van 10 
euro. De diaconale collecte voor 
Missionair werk in BS bedroeg 
€99,80. Diaken G. Mondria heeft 
€40 (2 giften van € 20) ontvangen 
voor de diaconie, en een gift van 
€15 voor kerk en onderhoud.
Collectemunten. Elke 1e maan-
dag van de maand kunt u tussen 
18.45 uur en 19.45 uur collecte-
munten halen bij Gerrit Knobbe, 
Belterweg 34.
Mannenavond Wanneperveen 
vrijdag 6 april a.s. Vrijdagavond 
6 april om 19.30 uur is de volgen-
de MANNENAVOND in de Klok-
kenstoel in Wanneperveen. Dat 
wordt een “IK HOU VAN HOL-
LAND” avond. Uiteraard ruimen 
we die avond tijd in om het wel-
licht bij u bekende TV programma 
van Linda de Mol na te spelen. 
Voor een natje en droogje wordt 
uiteraard gezorgd. Alle mannen uit 
Wanneperveen vanaf 18 jaar zijn 
hierbij al vast van harte uitgeno-
digd. Het maakt daarbij niet uit of 
je wel of niet bij onze kerkelijke 
gemeente hoort. Voel je dus vrij 
om alle Veneger mannen die je 
kent uit te nodigen. De toegang 
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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. C. A. Ruitenbeek, 
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. 
tel. 0527-243545 scriba@
hervormdvollenhove.nl
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0527-241951.
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"Tilvoorde": mw. N. Lassche- 
Remijnse, Tilvoorde: tel. 
0527-241538 tilvoorde@
hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. F. Vis - van 
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hervormdvollenhove.nl
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ters van de Protestantse Gemeente 
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is gratis. We willen ook zorgen 
voor een sfeervolle versiering in 
de Klokkenstoel. Al je oranje en 
rood-wit-blauwe versierselen kun 
je alvast inleveren bij ons. Jacques 
Zomer en Klaas-Jan Rossing
CGZ “Looft den Heere” 90 
jaar jong. Op vrijdag 16 maart 
2018 geven wij, o.l.v. Cor Ploeg, 
een jubileumconcert in de kerk in 
Belt-Schutsloot m.m.v. het Urker 
Mannenkwartet en de familie 
Ploeg uit Genemuiden. Aanvang 
van het concert 19.30 uur. De 
toegang is gratis, wel is er een col-
lecte voor de gemaakte kosten. 
U bent van harte welkom op dit 
concert ter ere van ons 90 jarig 
bestaan.
Vanuit de gemeente. Mw. 
R.Vos-Knol, Reestoord 19, brak 
afgelopen maandag haar heup 
door een val. Dinsdag werd zij 
geopereerd in Meppel. De opera-
tie is goed verlopen en we wen-
sen haar sterkte bij het verdere 
herstel. 
Mw. A. van Zanden-Meijer, Perelaar 
24, werd maandag in Meppel opge-
nomen. Er werd vocht bij haar 
weggehaald en onderzoek gedaan. 
Inmiddels gaat het weer wat beter. 
Mw. G. Hoeve-van de Berg, ver-
blijft nog in Reggersoord, afdeling 
2. Helaas heerst er buikgriep op 
de afdeling wat bezoek bemoei-
lijkt. We wensen alle zieken Gods 
troostvolle nabijheid en kracht 
voor herstel en geduld als de 
hoop op de proef wordt gesteld. 
Vanuit de Pastorie. Mijn digitale 
agenda laat mij soms in de steek 
door mijn planning op de verkeer-
de data te plaatsen. Ik heb geen 
idee waardoor het komt en ook 
niet wat ik er aan kan doen. Even 
een andere agenda is ook niet 
gemakkelijk. Op zulke momen-
ten verlang ik terug naar mijn 
papieren agenda, al had die weer 
andere nadelen en beperkingen. 
Intussen herken ik dit probleem 
ook in andere situaties. Een goed 
woord op het verkeerde moment 
kan heel verkeerd uitpakken. Een 
goede daad in de verkeerde situ-
atie ook. Mensen doen vaak hun 
best maar dat sluit niet altijd aan 
bij de mensen waarvoor ze het 
doen. Als je het met een toneel-
stuk vergelijkt zou je kunnen 
zeggen dat iemand zijn rol goed 
speelt maar in het verkeerde stuk 
zit. Iedereen die zijn best doet 
om zijn of haar rol goed te spelen 
maar tegelijk merkt dat dat op het 

weerstand stuit zou zich die vraag 
kunnen stellen. Speel ik mijn rol 
in het goede stuk? Af en toe kun-
nen we er goed naast zitten, geen 
wonder dat onze omgeving dat 
dan niet van ons accepteert, ook 
al doen we nog zo ons best. Maar 
de omgeving heeft niet altijd gelijk. 
In deze lijdenstijd herdenken we 
hoe Jezus zijn rol/taak uiterst goed 
en zorgvuldig op zich nam terwijl 
zijn omgeving op gewelddadige 
wijze duidelijk maakte dat Hij ‘in 
het verkeerde stuk speelde’. Maar 
niet Jezus, maar zijn omgeving zat 
er naast. Gelukkig hield Jezus vol 
en paste de wereldagenda aan 
bij zijn heilswerk. Hij herstelde 
de orde tussen God en mens en 
mensen onderling. Dat wil zeg-
gen Hij maakte dat mogelijk, wij 
mogen dat door Hem ontvangen 
en leren. Zodat we tenslotte onze 
rol opnemen in het goede stuk. 
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld.

Zondag 4 maart 9.30 uur. In 
deze dienst hoopt ds. Egbert Fok-
kema uit Twello voor te gaan. 
Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman. Organist is Theun 
Hoen. De uitgangscollecte is voor 
het Kerk in Actie. De ontvangst is 
door Henry Bos en de bloemen 
worden weggebracht door Annie 
Dedden. De zorg voor de kinde-
ren is in handen van Hildagard 
Ruiter. De ophaaldienst wordt ver-
zorgd door Cor Sijbesma (0521-
588093) en de opname van de 
dienst wordt rondgebracht door 
Ypie Klarenberg. Het lied voor de 
dienst is lied 843
Uw gastpredikant. Mag ik me 
even voorstellen? Ik ben Egbert 
Fokkema, geboren op 22 februari 
1947 in Kollumerzwaag (Friesland). 
Getrouwd met Tine Bottema, een 
bakkersdochter uit Rinsumageest. 

We hebben vier kinderen, drie 
schoonkinderen en vijf kleinkin-
deren. Allemaal ‘uitgevlogen’. In 
de tijd dat ik als administrateur 
werkte aan een middelbare school 
in Heerenveen heb ik in de avond-
uren theologie gestudeerd. Op 1 
maart 1981 heb ik examen gedaan 
in de classis Heerenveen. Sindsdien 
heb ik preekbevoegdheid. Dank-
baar en verwonderd ben ik dat 
God mij deze kans heeft gegeven 
om ook op deze wijze mijn gekre-
gen talenten te gebruiken in Zijn 
dienst. Ik ga sindsdien met heel 
veel plezier en met enthousiasme 
voor in veel gemeenten en oude-
rencentra verspreid over Neder-
land. Ook werk ik van tijd tot tijd 
ook mee aan vieringen in het bui-
tenland en word ik gevraagd iets 
te zeggen bij gastkerken en scho-
len in verschillende werelddelen. Ik 
ben nooit pastor geweest in een 
eigen gemeente maar leid kerk-
diensten naast mijn functies in de 
internationale vluchtelingenzorg 
en bij PKN Kerkinactie In mijn 
Heerenveen-periode ben ik enkele 
malen in uw/jullie gemeente in 
Willemsoord voorgegaan. De laat-
ste keer was dat op 29 septem-
ber 2002. Nu, 16 jaar later, mag 
ik opnieuw een kerkdienst leiden 
in jullie mooi gerenoveerde kerk-
gebouw. Prachtig! Internationaal 
Vanwege een nieuwe, uitdagende 
en veelvragende functie bij ZOA 
Vluchtelingenzorg te Apeldoorn 
verhuisden we van Heerenveen 
naar Twello. Voor deze internatio-
nale organisatie werkte ik ruim 19 
jaar. Ik reisde naar noodgebieden, 
verspreid over alle werelddelen, 
begeleidde delegaties van donoren 
en pers en ook ging ik mee met 
nood- en rehabilitatieteams. Vaak 
stonden we sprakeloos vanwege 
aangetroffen onmenselijk leed; 
tegelijk ook werden we bemoe-
digd door adequate hulp waar-
door vaders, moeders en kinderen 
weer hoop kregen en de kans 
waardevol mens te zijn en aan een 
nieuwe toekomst te bouwen.
In de laatste jaren voorafgaande 
aan mijn pensioen werkte ik voor 
de landelijke Dienstenorganisatie 
van de Protestantse Kerk en voor 
Kerkinactie en Missionair Werk. 
Ook kreeg ik goede contacten 
met TV en actualiteitenprogram-
ma’s. Ik mocht kerkelijke gemeente 
adviseren omtrent PR, nieuwe 
methoden van geldwerving, mis-
sionair- en pionierswerk en nam 
(samen met cameramensen) kerk-
diensten op voor digitale televisie.

Bewaard! In 2010 werd ik levens-
bedreigend ziek, maar ik mocht 
wonder boven wonder overleven. 
Ik heb toen ten diepste beseft 
hoe klein en kwetsbaar een mens 
kan zijn en wat een voorrecht 
het is om toch weer gezond te 
mogen worden. God heeft mij 
bewaard. Voor mijn gezin, voor 
kerk en samenleving en ik mag 
blijven dienen. We kunnen onder 
alle omstandigheden, hoe dan ook, 
altijd bij Hem onze Toevlucht zoe-
ken. Sinds een vijftal jaren ben ik 
met pensioen, maar ik mag, naast 
het leiden van kerkdiensten, nog 
regelmatig projecten begeleiden 
of advies geven aan kerkelijke 
gemeenten, ook soms in het bui-
tenland.
Werkbezoek Oeganda: ruim een 
week geleden ben ik teruggekeerd 
uit Oeganda, waar ik samen met 
een professionele cameraman, 
filmopnamen, foto’s en reportages 
maakte voor de stichting UP4S in 
Deventer die in de regio Bukom-
ansimbi twee grote scholen onder 
haar beheer heeft. Het werd een 
rijke ervaring in veel opzichten. 
UP4S laat ook elk jaar gedurende 
drie maanden een kinderkoor naar 
Nederland komen dat meewerkt 
in kerkdiensten en dat workshops 
geeft op scholen. Dat gebeurt ook 
dit jaar weer, te weten van begin 
mei tot en met eind juli.
Onvoorwaardelijke liefde Zoals 
lezers en kerkleden wellicht 
weten, is dit het thema dat de 
Protestantse Kerk/Kerkinactie 
heeft gekozen voor de Veertig-
dagentijd 2018. Een treffend en 
pakkend thema. We mogen bij dit 
thema allereerst denken aan onze 
Heer Jezus Christus wiens liefde 
zo ver gaat dat Hij zijn leven voor 
(ons) mensen wil geven. Liefde die 
sterker is dan de dood en liefde 
die ons blijvend kan inspireren. In 
de tijd voor Pasen lezen we veel 
Bijbelverhalen en teksten waarin 
die onvoorwaardelijke liefde tot 
uiting komt. Hij vraagt ons Hem te 
volgen en van die liefde te delen 
in daad en woord. Ook in omzien 
naar armen, vluchtelingen, gevan-
genen, zieken en ontheemden of 
medegemeenteleden mogen wij 
Christus’ herkennen. Komende 
zondag 4 maart doen we dat door 
onder meer te collecteren voor 
Oeganda waar vaders, moeders 
en kinderen vaak niet kunt geven 
wat voor hen het beste en nodig 
is. Ook zijn er vaak enorme cul-
tuurverschillen vergeleken met 
het leven hier in Nederland. The 

Mothers Union van de kerken 
in Oeganda steekt gezinnen en 
alleenstaanden de helpende hand 
toe. 
4 maart: dienst met een preek met 
plaatjes …. Omdat ook ik (toeval-
lig?!) net uit Oeganda terug ben 
en veel ontmoetingen heb gehad 
met kerkleden en scholen, (wees)
kinderen en tieners, leek het mij 
wel aardig ook iets van die erva-
ringen te delen met u en met jullie 
als kerkgangers van Willemsoord. 
De kerkenraad vond dit ook een 
goed idee. Het wordt dus wat 
mij betreft een bijzondere dienst 
waarin ik wat foto’s zal laten zien 
en enkele levensverhalen die me 
raakten en ontroerden door zal 
geven. Kinderen en tieners, jullie 
zijn zondag ook speciaal welkom 
in de viering! Het wordt geen 
saaie dienst, maar een liturgie en 
een preek met ‘plaatjes’. 
Welk bijpassend Bijbelgedeelte 
ik zal kiezen weet ik nu nog niet 
definitief. Er zijn (te)veel keuzes 
waarin de liefde van de Here Jezus 
tot uiting komt. 
Waarschijnlijk gaat het over de 
nodiging Hem onder alle omstan-
digheden te (blijven) volgen en te 
dienen, over vriendschap en trouw 
die nooit eindigt en over wat het 
betekent bij de kudde te (mogen) 
horen van de Goede Herder. 
Joshua: Ter afsluiting van dit 
‘praatje’ : we volgden in Oeganda 
een leerling van de basisschool 
Kidsgear van huis naar zijn school-
klas. Zijn naam is Joshua (!) en we 
vroegen hem nadat hij onze came-
ra had gezien: ‘wat wil jij later wor-
den..?’ Je mag drie keer raden…. 
Het antwoord komt zondag! Kom 
en beleef het allemaal mee! Ook 
gasten zijn welkom. Tot ziens! Har-
telijke groet, Egbert Fokkema
Collecten. Zondag 25 februari 
Diaconie: €26,00 Kerkrentmees-
ters: €25,60 de deurcollecte 
voor het plaatselijk kerkenwerk 
bedroeg €29,20. Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
Bloemen. Op zondag 25 febru-
ari zijn de bloemen als groet en 
bemoediging bezorgd bij de koster 
van Blesdijke mw. Willy Scholten, 
die thuis revalideert na een knie-
operatie.
Verjaardagen en huwelijksju-
bilea. Op 5 maart viert de heer 
G. van Veen, Steenwijkerweg 168A 
zijn 82ste verjaardag. Namens de 
gemeente een hartelijke felicitatie.

Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: Geweld tegen christenen in 
Nigeria door radicaal-islamitische 
groepen verspreidt zich vanuit 
het noorden naar het midden van 
het land. Bid dat het geweld stopt.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u inle-
veren tot uiterlijk zondag 4 maart 
12.00 uur bij de scriba. Het kan 
natuurlijk ook via kerk.willems-
oord.nl

Onze Vader, Moeder, God van men-
sen, Liefde is jouw naam.
Woord van ver en stem dichtbij,
Jij hartewens van vrede,
niemand heeft jou ooit gezien:
jij wacht, wij roepen:
Onze Vader, Moeder, God van men-
sen, Liefde is jouw naam.
Hoor je de mensen roepen om 
brood,
om recht om leven, elke dag?
Zie je onze lege handen,
haal jij een streep door de rekening?
Onze Vader, Moeder God van men-
sen, Liefde is jouw naam.
Maak ons vrij in liefdesnaam,
uit de kringloop van het kwaad.
Houd ons gaande op jouw weg,
als broers en zussen, samen.
Onze Vader, Moeder, God van men-
sen, Liefde is jouw naam.
(Servaas Bellemakers)
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Predikant: ds. Gerrit van den Dool  
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611 
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194  
8338 LD Willemsoord, 0521-514587  
kerk.willemsoord@hetnet.nl  
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke 
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70
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“Misschien is het soms geen 
slecht idee om, simpelweg, iets 

minder hard te gaan”

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

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

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

EEn  
hEldErE  
sitE voor  
uw kErk?

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.

Advertenties
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Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: Geweld tegen christenen in 
Nigeria door radicaal-islamitische 
groepen verspreidt zich vanuit 
het noorden naar het midden van 
het land. Bid dat het geweld stopt.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u inle-
veren tot uiterlijk zondag 4 maart 
12.00 uur bij de scriba. Het kan 
natuurlijk ook via kerk.willems-
oord.nl

Onze Vader, Moeder, God van men-
sen, Liefde is jouw naam.
Woord van ver en stem dichtbij,
Jij hartewens van vrede,
niemand heeft jou ooit gezien:
jij wacht, wij roepen:
Onze Vader, Moeder, God van men-
sen, Liefde is jouw naam.
Hoor je de mensen roepen om 
brood,
om recht om leven, elke dag?
Zie je onze lege handen,
haal jij een streep door de rekening?
Onze Vader, Moeder God van men-
sen, Liefde is jouw naam.
Maak ons vrij in liefdesnaam,
uit de kringloop van het kwaad.
Houd ons gaande op jouw weg,
als broers en zussen, samen.
Onze Vader, Moeder, God van men-
sen, Liefde is jouw naam.
(Servaas Bellemakers)

Namens de kerkenraad een har-
telijke groet, Henry Bos ouderling 
scriba

Nieuws van de Zondags-
school. De oppas en de Zon-
dagsschool gaan samenwerken!! 
We hebben samen een rooster 
gemaakt. Alle ouders krijgen het 
rooster toegestuurd. Een kleine 
uitleg: de ene week is er zon-
dagsschool daarbij gebruiken 
we de kijkbijbel als leidraad met 
een leuke passende knutsel. De 
opeenvolgende week is er dan 
oppas, waarbij we spelen/ kleuren 
knutselen en voorlezen. Bij spe-
ciale diensten zoals Palmpasen, 
schoenendoosdienst en rond de 
kerstperiode ligt de eindverant-
woording bij de zondagsschool. 
Wij, de oppas en de zondags-
school, gaan ervoor. Heeft u of jij 
vragen stel ze gerust. Met vrien-
delijke groet de leiding van oppas 
en zondagsschool.
Kerk in actie. De deurcollecte 
is voor Vrouwen in Oeganda. Zij 
hebben meestal een onderge-
schikte positie in de samenleving. 
De zorg voor de kinderen, voor 
hun man, het gezinsinkomen en 
de huishouding, alles rust op de 
schouders van de vrouw. Daar-
bij zijn zij vaak slachtoffer van 
huiselijk geweld. Al bij de oprich-
ting van Mothers’ Union was het 
hun droom dat vrouwen een 
belangrijkere rol zouden krijgen 
in samenleving én in de kerk. 
Mothers’ Union brengt vrou-

wen met elkaar in contact en 
maakt hen bewust van hun rol als, 
vrouw, als moeder, en als lid van 
de kerk.
Met deze collecte steunt u het 
werelddiaconale werk van Kerk in 
Actie zoals de Kerk van Oeganda. 
Van harte aanbevolen! De diaconie.
Kerkbalans 2018. In de peri-
ode van 21 januari tot en met 
10 februari is de actie kerkba-
lans 2018 weer gehouden. Op 
20 februari jl. werden de toezeg-
gingen geteld. In totaal werd er 
€24.432,= toegezegd voor kerk-
balans en vrijwillige bijdragen, 5,8% 
meer dan vorig jaar. Nog niet alle 
toezeggingen zijn echter binnen 
en dus kan het toegezegde bedrag 
nog iets stijgen. Mocht u uw enve-
lop nog niet hebben ingeleverd, 
wilt u deze dan alsnog bij ons inle-
veren? Wij mochten inmiddels al 
37% van het toegezegde bedrag 
ontvangen. Iedereen die een bij-
drage heeft toegezegd willen wij 
hartelijk danken. Ook hartelijk 
dank aan alle lopers voor hun 
enthousiaste inzet. De Kerkrent-
meesters
van de predikant. 
Pastoralia. Met dhr. Thijs Ver-
beek lijkt het gelukkig wat beter 
te gaan. Dhr. Gerrit Hop, nog her-
stellend van een heupoperatie, 
brak bij een val ongelukkigerwijs 
twee ribben, met als gevolg veel 
pijn. Na een geslaagde operatie 
zijn onze Blesdijkse kosteres mevr. 
Willy Scholten-Pit en dhr. Johan de 
Boer weer thuis. We wensen allen 
van wie bij ziekte en herstel het 

nodige gevergd wordt veel zegen 
en sterkte. In gedachte en gebed 
leven we met elkaar mee.

Zingen op de Paasmorgen. 
De zanggroep voor Pasen is 
gelukkig nu van de grond geko-
men. Nieuwe deelnemers zijn 
nog welkom! We studeren o.a. 
Huub Oosterhuis’ prachtige lied 
‘De steppe zal bloeien’ in. Met 
de fraaie muziek van Antoine 
Oomen, zoals het ook in ons 
liedboek staat, werd het in 2006 
uitgeroepen tot het mooiste 
religieuze lied en zetten NCRV-
luisteraars het op de eerste 
plaats van hun top-10. Wij zullen 
het zingen op de al even pas-
sende melodie van Willem Vogel. 
Omdat iedere strofe iets hoger 
ligt, zullen we de beweging van de 
opstanding ook muzikaal mogen 
uitbeelden.
Een gebed Naar aanleiding van 
het Onze Vader in de Bergrede 
spraken we in de 18-plus geloofs-
kring over bidden. We sloten af 
met een gebed dat ik hier graag 
doorgeef:
Vandaag wil ik U danken, 
danken zomaar omdat U er bent. 
Ben ik eenzaam of verlaten, 
dan bent U voor mij een thuis. 

Ben ik moe en uitgeput, 
dan geeft U nieuwe kracht. 
Ben ik soms hard en koud, 
dan bent U dooi en warmte. 
Ben ik angstig en vol twijfel, 
dan bent U zekerheid. 
Mijn dromen en verlangens blijven 
bij U steeds levend. 
Mijn vreugde en blijdschap kan ik 
met U delen. 
Loop ik op drijfzand, 
U bent mijn vaste grond. 
Sluit ik me op, 
U gooit de ramen open. 
Loop ik soms weg, 
U holt mij achterna. 
Blijf ik koppig staan, 
U trekt mij voort. 
Mijn spanning, afkeer en berouw 
kan ik bij U ontladen. 
Is alles donker rondom mij, 
dan bent U licht en hoop.
Ik dank U omdat U de ruimte bent 
waarin ik leef.
Ik dank U omdat U de adem bent 
waardoor ik leef.
Ik dank U omdat U degene bent 
voor Wie ik leef.
Ik dank U omdat U mij hebt geleerd 
waarom ik leef.
Ik dank U omdat U er bent. AMEN

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

keerpunten of Wat heeft 
het christendom werkelijk 
te zeggen? eugen drewer-
mann. Uitg. Damon, Budel. 
2015. 408 blz. Prijs € 29,90

Eugen Drewermann is theoloog, 
psychotherapeut en succesvol 
schrijver in Duitsland. Hij bekri-
tiseert de overtuiging die in de 
kerkgeschiedenis overheerst, 
namelijk dat objectief vastgesteld 
kan worden hoe we God moeten 
begrijpen en wat de verlossing 
door Christus betekent. 

Hij gaat uit van de symbolische 
uitleg van bijbelse verhalen en de 
christelijke geloofstaal. Religieuze 
voorstellingen zijn per definitie 
beeldend en als zodanig niet vast 
te leggen in objectieve kennis. De 
leer van de Drievuldigheid van 
God gaat terug in de godsdienst-
geschiedenis van de volkeren en 
in de voorstellingswereld van het 
onbewuste van de menselijke 
ziel. Zonder de overdracht van 
de oud-Egyptische voorstellingen 
van het zoon-van-god-zijn van de 
koning op de persoon Jezus als de 
Christus zouden alle theologische 
triniteits-speculaties geen enkel 
aanknopingspunt hebben. 

Jezus leerde zijn volgelingen de 
grondhouding van het vertrou-
wen van waaruit hij zelf wezenlijk 
leefde. Centraal is dat Jezus ons 
leert niet langer te leven vanuit 
angst voor de wereld, voor ons-
zelf en anderen, maar vanuit het 

vertrouwen op God. Vertrouwen 
vervangt de angst. De evange-
listen vertellen over Jezus in de 
vorm van legendes en mythisch 
geformuleerde verhalen. 

De theologie maakt de fundamen-
tele fout om overal in haar dog-
matische geloofsformuleringen 
een verlangen te manifesteren 
naar het historisch en metafysisch 
objectieve. Alle mythisch-legen-
darische beelden van de Bijbel 
worden zo tot veronderstelde 
feiten verklaard en als schijnbaar 
rationele begrippen verheerlijkt. 
Drewermann gaat bij de weergave 
van de christelijke leer uit van 
het subject van elk individu. Hij 
exegetiseert als psychotherapeut 
en verklaart de bijbelse gegevens 
vanuit een mythologische voor-
stellingswereld. Het is de vraag 
of wij de Bijbel vanuit de mens 
moeten uitleggen of zien als een 
openbaring van Gods kant. De 
moeilijkheidsgraad van het boek 
is zo hoog dat het voor de door-
sneelezer moeilijk te behappen is.

boekbesprekingen

Paulus in Hellendoorn
Dinsdag 6 maart is er in Hellen-
doorn een dagconferentie voor 
predikanten, kerkelijk werkers, 
studenten theologie/religiewe-
tenschappen, cursisten TVG en 
belangstellenden uit Overijssel 
en Noordoost Nederland. Deze 
conferentie borduurt voort op de 
uitkomsten van het Symposium 
‘Jezus en Paulus: Joodse hervor-
mers’ dat in november 2016 in 
Lunteren werd gehouden. Daar 
werd ingegaan op nieuwe, verras-
sende ontwikkelingen in Joodse en 
christelijke visies op Jezus en Pau-
lus. De grote uitdaging van de dag-
conferentie in Hellendoorn is deze 
thematiek over te brengen naar de 

kansels van de plaatselijke gemeen-
ten. De organisatie is in handen van 
de Provinciale werkgroep Kerk & 
Israël Overijssel-Flevoland. 
Het ochtendprogramma ziet er als 
volgt uit: predikant Protestantse 
Gemeente Hellendoorn dr. J.D.Th. 
Wassenaar opent de conferentie en 
daarna komen dr. E van der Linden 
(een terugblik op het symposium 
in Lunteren), prof. dr. A. Houtman 
(De voetstappen van de Messias. 
Navolging en verwachting) en ds. D. 
Pruiksma (uitwisseling van gedachten 
na Buzzz-groepen) aan het woord. 
Het middagprogramma biedt 
workshops in twee rondes over 
onder meer 1 Korinthe 15:1, 

Korinthe 7:17-24 en Romeinen 
3:21-22 met Dineke Houtman, 
Eeuwout v/d Linden, Dick Pruiks-
ma, Chanan Raguse en Bert Oude 
Engberink. Daarna staan nog 
‘Actuele ontwikkelingen in Kerk & 
Israël’ op het programma en ‘Pau-
lus popelt op de Piazza del Populo’ 
door Job de Bruijn.
Locatie: Kerk en Leerkamer van 
de Protestantse Gemeente Hel-
lendoorn, aanvang: 10.00 uur, 
kosten: € 10 inclusief lunch. 
Informatie: Reinier Gosker, tel. 
0522-855782 of reiniergosker@
gmail.com. Zo spoedig mogelijk 
aanmelden bij Ad de Hoop via 
adehoop11@hetnet.nl. 

Zingen is net zo belangrijk als 
rekenen, vindt Geke van der Sloot. 
En daarom moeten muzikale en 
culturele vorming gewoon geïn-
tegreerd worden in het basison-
derwijs. Al vanaf 1980 leert Geke, 
kinderen zingen volgens haar 
eigen zangmethode. Op zaterdag 
3 maart hebben kinderen en tie-

ners tussen de 7 en 15 jaar de 
mogelijkheid om een uurtje pro-
fessionele begeleiding van Geke te 
krijgen. Deze gratis zangworkshop 
is bedoeld om kinderen de eerste 
beginselen van het professioneel 
zingen bij te brengen. Locatie: 
Zangschool Geke’s Tiental aan de 
Klifweg 16 op Urk.

Zangworkshop  
voor kinderen  
en tieners
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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. 
U zorgt voor tekst en enkele foto’s. Wij zorgen 
voor de overige foto’s, opmaak en druk.
Om uit te delen aan gemeenteleden, 
nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden.
Bel vrijblijvend voor meer informatie: 

0546 – 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
Topic Creatieve Communicatie, Wierden. 
www.topic.nu

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

KLEURIG
FRIS  

INSPIREREND
UITNODIGEND

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

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

Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten. 
Bel met Bertine ten Brinke: 0546-577475

WAL
WATER&

zomermagazine 

31e jaargang - 2017WATER

in dE kERkEn vAn nooRdWEsT-ovERijssEL

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?

www.brouwertuk.nl

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Topic Crea|

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

Verrassend creatief 

topic .nu

GZ zoekt  
kerken-bezoekers
Het Gezamenlijk Zondagsblad wil 
graag zijn contacten met de plaat-
selijke kerken versterken. Dat is 
hard nodig want in veel kerkelijke 
gemeenten is het GZ (bijna) onbe-
kend. Wij zoeken enkele enthou-
siaste GZ-lezers die in hun regio 
de contacten tussen het GZ en 
de plaatselijke gemeenten willen 
helpen opbouwen. Dat kan door 
bezoeken te brengen, maar ook 
door gerichte informatie door te 
geven. Uiteraard doet u dit vrijwil-
ligerswerk in nauw contact met het 
redactiekantoor in Wierden. Graag 
geven we u vrijblijvend meer infor-
matie.  
Bel of mail daarvoor met Johan ten 
Brinke: johan@topic-cc.nl  
tel. 0546 - 577475.


