
Het dameskoor Sound of Glory, 
onder leiding van Klazien de 
Vos, zal op zaterdag 10 maart 
de zangavond naar de zondag 
in Staphorst verzorgen. Luuk 
Schuurman bespeelt het orgel. 
Deze samenzang vindt plaats in 
Kerkgebouw De Bron aan de 
Churchilllaan 2 te Staphorst. 
Vanaf 18.30 uur is de deur open 
en om 19.00 uur begint het pro-
gramma. Kaarten kosten € 5 
per persoon en zijn inclusief een 
kopje koffie of thee na afloop.

Maart is de dialectmaand en in 
de Nicolaaskerk in Wijhe kunt 
u op 11 maart een ‘kärkdienst 
in plat’ bijwonen, met 
medewerking van het Wiejes 
cabaret dat liedjes uit eigen 
repertoire zingt, uiteraard in 
dialect. Het thema van de dienst 
is ‘De wond’ren bint de wereld 
nog niet uut; goed lèèv’n veur 
iederiene’ (De wonderen zijn de 
wereld nog niet uit, goed leven 
voor iedereen). Aanvang: 19.00 
uur, koffie na afloop. 

In Noord-West Overijssel ver-
schijnt al jaren het zomermagazine 
Wal & Water. Hierin heten de  
kerken de vakantiegasten in de 
regio welkom en nodigen hen 
uit voor hun kerkdiensten. Voor 
het eerst verschijnt dit jaar ook 
‘Zomer in Twente’. Plaatselijke 
kerken in beide regio’s kunnen  
gratis hun informatie in deze maga-
zines plaatsen! Doet uw gemeente 
nog niet mee? Neem dan contact 
op met Bertine ten Brinke,  
bertine@welkomindekerk.nl 

Paasconcert op 9 maart in de 
Grote Kerk van Steenwijk. Het 
Chr. Mannenkoor Steenwijk 
onder leiding van Marco Hoorn 
wordt aangevuld met 16 nieuwe 
zangers. Naomi Gaal en Marco 
Hoorn zullen de solo’s vertolken. 
Daarnaast laat het kinderkoor 
Welnootjes uit Nijeveen onder 
leiding van Riëtte Smit van zich 
horen. 19.00 uur, € 12,50, voor-
verkoop: Steenwijks Boekhuis 
(Markt 38) en Bloemisterij Gaal 
(Gasthuisstraat 19) te Steenwijk. 

Zangavond naar de 
zondag Staphorst

Dialectdienst in  
de Nicolaaskärke

Dit jaar twee  
zomermagazines!

Uniek Paasconcert  
in Steenwijk
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2 5 6 9 10Jezus kreeg 
de volle 
laag

“Door mijn 
kunstwer-
ken kan ik 
getuigen”

Ik 
word 
prof

Kruisweg 
van 
Jezus

Een 
paasgroet 
doet 
ertoe

Kijk je naar een onbekende 
kerkganger als een gast die 
je met egards moet behan-
delen of zie je hem als een 
vreemde indringer? Legt u 
toe op de gastvrijheid, zegt 
de schrijver van de brief aan 
de Hebreeën, want daar-
door hebben sommigen 
zonder het te weten engelen 
onderdak geboden. Dat is 
nogal wat…

Veel kerken hebben 
een welkomstcommissie, die de 
ingangen van de kerk bemannen, 
de mensen begroeten, een zon-
dagsbrief uitdelen en mensen een 
gezegende dienst wensen. Je bent 
van harte welkom. 

niet zo welkom?
Maar de ervaringen met dat van 
harte welkom zijn, zien er over 
het algemeen niet al te best uit. 
De hartelijkheid van de ontvangst-
commissie is top, maar als je een-
maal binnen bent, word je weer 
een volstrekte vreemdeling. Dat 
is althans de ervaring van veel 
mensen die ik over dit onderwerp 
sprak. Een mevrouw vertelde mij 
dat ze door diverse kerkgangers, 
die in haar buurt zaten of waren 
neergestreken, van top tot teen 
opgenomen werd. En bij het uit-
gaan was er niemand die een enkel 
woord tot haar 
richtte, hooguit 
kreeg ze een gena-
dig knikje. Houden 
we als gemeente 
misschien toch 
niet zo van die vreemde indrin-
gers, van wie je tegenwoordig al 
helemaal niet weet wat ze willen? 
Uit die ervaringen maak ik op dat 
de kerkelijke gemeente maar al  

te vaak een gesloten geheel is, 
waar je in principe moeilijk bin-
nen kunt komen. Het is voor veel 
mensen een hele stap om die 
vreemdeling even aan te spreken 
op een simpele manier. Per slot 
van rekening mag onze vrien-

delijkheid toch 
ieder bekend zijn. 
Het is misschien 
best een gevoe-
lig onderwerp, 
omdat het ons in 

de spiegel laat kijken. Het welkom 
in de gemeente moeten we niet 
aan de deurwachters alleen over-
laten. Daar is de commissie niet 
voor bedoeld.

gast in ons midden
De gast in ons midden wil graag 
eens weten hoe het bij ons is, 
toont belangstelling door naar die 
‘vreemde’ kerk te gaan. En dan 
is het heel jammer als je net zo 
de kerk uitgaat als je er binnen 
gegaan bent. Op gasten moet je 
zuinig zijn. Ze komen maar mond-
jesmaat. Laat ze voelen dat ze in 
een warm huis zijn binnen geko-
men, waar de vaste bezoekers 
geen houten Klazen of Katrienen 
zijn maar mensen die het Heil wil-
len delen met anderen, ook het 
heil met een kleine letter. Waar 
dat kleine heil niet is gaat de deur 
vaak dicht naar het grote. Het zijn 

ook in de kerk heel vaak de kleine 
dingen die het doen.

Wie zijn we zelf?
Het is goed om hier eens over 
na te denken. In hoeverre zijn we 
een gemeenschap van geheiligde 
mensen? We belijden het nota 
bene. Als we deel hebben aan de 
heilige dingen die ons van Gods-
wege geschonken zijn, dan ver-
taalt zich dat in gewone dingen, 
in de omgang met elkaar. Ook in 
de omgang met die ‘verdwaalde’ 
kerkganger, die engel of misschien 
wel die bengel, die een beetje zat 
te wachten op wat warmte van 
de vaste bewoners van het huis. 

De gastvrije gemeente

Het welkom in de gemeente moe-
ten we niet aan de deurwacHters 

alleen overlaten. daar is de com-
missie niet voor bedoeld.

Gezamenlijk  zondaGsblad
v o o r  d e  p r o t e s t a n t s e  g e m e e n t e n  i n  d r e n t h e ,  o v e r i j s s e l  e n  F l e v o l a n d
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Nog geen abonnee?

God en wapens
door ds. a. HekMan, assen

Onder het motto ‘God wil het’ 
doodden kruisvaarders moslims 
en joden om het Heilige Land te 
bevrijden. Oorlogen in naam van 
God, van Allah. Mensen spannen 
God voor hun karretje om hun 
eigen doel te bereiken. Daarmee 
verontschuldigen ze zich voor het 
geweld. Dit gebeurt in het Ame-
rika van Trump. Bij een schietpartij 
op een school in Florida verloren 
scholieren zeventien klasgenoten. 
De scholieren demonstreerden en 
spraken met politici. Amerikaanse 
wapencultuur is verweven met 
de religie. Conservatieve protes-
tanten, waaronder evangelicalen, 
verdedigen juist wapenbezit onder 
burgers. Het idee dat je je moet 
kunnen bewapenen zou niet uit 
menselijke koker komen. Volgens 
de wapenlobbyclub wordt het recht 
tot wapenbezit alle Amerikanen 
geschonken door God, als geboor-
terecht. Zo kun je je - met beroep 
op de Bijbel - op school verdedigen 
tegen gewapende aanvallers. Het 
zit Amerikanen in het bloed om hun 
eigen vrijheid te verdedigen. Strij-
dend hebben zij zich vrijgevochten 
van de Engelsen en een eigen staat 
gesticht. Wapens blijven nodig om 
Amerikaanse vrijheden te verdedi-
gen. Republikeinen en democraten 
zitten met het wapenbeleid in hun 
maag. Rechtse gelovigen wijten 
toename van schietpartijen aan het 
feit dat God verbannen is uit de 
scholen. Waar God verdwijnt neemt 
moreel verval toe. Schietpartijen 
vinden plaats omdat er op scholen 
niet genoeg God is, en niet genoeg 
wapens. Griezelig om God overal  
bij te slepen. Alsof wij precies kun-
nen invullen wat Hij wil. Op onze 
eigen wil plakken we het etiket van 
Gods wil. Alsof ook wapenbezitters 
God aan hun kant hebben en God 
zich speciaal aan Amerika verbon-
den heeft. Dit te denken getuigt 
van hoogmoed.

Commentaar

Op gasten moet je zuinig zijn. Ze komen maar mondjesmaat. Laat ze voelen dat ze in een warm huis zijn binnen gekomen

door  

ds. t.J. oldenHuis, 

Coevorden
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Over het enorme 
doorzettingsvermo-

gen van Jezus, op weg naar Jeruza-
lem, verbaas ik me de laatste tijd 
steeds meer. Het is immers een 
weg vol teleurstellingen. Joodse 
leiders wijzen Hem af, in een Sama-
ritaans dorp is Hij niet welkom en 
zijn vrienden begrijpen maar niet 
waarover Hij het heeft wanneer Hij 
hen vertelt wat er gaat gebeuren. 
Zij hebben zo hun eigen ideeën 
over de toekomst en vangen niets 
op van Jezus zorgen. Het sterkst 
klinkt dat door in de eis van Jaco-
bus en Johannes. Nauwelijks heeft 
Jezus aangegeven dat Hij zal wor-
den gemarteld en vermoord en zij 
vertellen dat zij links en rechts wil-
len zitten van de troon waar Jezus 

op zal zitten als koning van Israël. 
Hoe eenzaam is Hij niet geweest 
door al dit onbegrip. 

Toch trekt Hij verder naar de stad 
Jeruzalem, wetend wat Hem te 
wachten staat. Hij blijft gaan, want 
Hij weet waar het om gaat. Het 
plan van God vraagt er om dat 
Jezus doorgaat. Mij bekruipt wel 
eens de gedachte of het niet anders 
had gekund, maar wat weet ik van 
de strijd die gaande is ‘in de hemel-
se gewesten’. De hel openbreken, 
de macht van de duivel breken, 
ons overbrengen van het duister in 
het licht – wie anders zou moeten 
weten hoe dat kan worden bereikt 
dan de Heer zelf?

Jezus bleef dus op weg naar Jeruza-
lem vooruitkijken. Hij had een doel 
voor ogen. Wat het Hem zou kos-

ten om dat doel te bereiken, was 
niet van beslissend, van doorslagge-
vend belang. 
Naast de (dankbare) verbazing 
over het doorzettingsvermogen 
van Jezus, is er nog iets. Verbazing 
namelijk over trouwe gelovigen 
die meer achteruit lijken te kijken 
dan vooruit. De laatste tijd sprak 
ik er diversen. ‘Het gaat slecht met 
geloof en kerk en het wordt alleen 
maar slechter’ is de teneur van 
hun opmerkingen.

Vanmorgen zag ik een cartoon 
voorbijkomen die wel wat op het 
randje is, maar toch ook veelzeg-
gend. Een man spreekt God aan 
en zegt dat zijn voorganger heeft 
gemeld dat het op Gods horloge 
vijf voor twaalf is. ‘Is dat zo?’ is 
zijn vraag. De reactie is: ‘Dat is 
juist, maar mijn horloge staat al 
2000 jaar stil’. 

Dat het christendom wereldwijd 
groeit, is weliswaar in ons land 

niet overal te zien, maar wat 
betekent dat? En is onze tijd echt 
zoveel zorgelijker dan vroegere 
tijden? Pas las ik het boek ‘Nobel 
streven’ van Frits van Oostrom. 
Het gaat over het leven van Jan 
van Brederode, zo rond het jaar 
1400. De kerk was machtig en 
iedereen was lid. Maar wat een 
ellende. Bisschoppen, graven en 
andere heren waren voortdu-
rend bezig elkaar te bestrijden. 
De mannen moesten steeds maar 
weer opdraven om mee te doen 
aan dood en verderf. Steden en 
dorpen werden platgebrand. En 
het lijkt alsof de gezagsdragers 
dan weer kapellen bouwden en 
kloosters begunstigden om iets 
goed te maken.

Terugkijken heeft alleen zin om 
van de geschiedenis te leren. Jezus 
laat zien wat de bedoeling is: de 
blik vooruit, vertrouwen op Gods 
beloften en op zijn Koninkrijk,  
zijn overwinning.

door ds. W.J. Menkveld, 

Wanneperveen

Voor ons is Jezus in de eerste plaats 
mens. Wie zich interesseert voor 
theologische vraagstukken in de 
kerk weet dat zelden wordt getwij-
feld aan Jezus’ mens-zijn, maar des te 
meer aan zijn God-zijn. Dat er onge-
veer 2000 jaar geleden een mens 
geweest is met de naam Jezus, die de 
hoofdpersoon is geworden van ons 
Nieuwe Testament, staat vast. Van-
uit onze kennis van de geschiedenis 
is er geen reden om daaraan te twij-
felen. Maar, of deze Jezus ook God 
was, zoals Hij beweerde, dat wordt 
door velen betwijfeld.

rollen omgedraaid
In deze tekst draait Paulus de 
rollen om. Paulus wil niet vanuit 
Jezus-als-mens nadenken over de 
betekenis van Jezus-als-God, maar 
andersom. Dat Jezus God was 
voordat Hij geboren werd als een 
mensenkind staat voor hem vast. 
Van daaruit denken we na over 
zijn betekenis als mens.

solidariteit
Dat Jezus echt mens is geworden 
is een uiterste daad van solidari-
teit. Daardoor deelde Hij in alle 
opzichten in de menselijke pro-
blemen en verantwoordelijkheid. 
Hoewel Hij zelf niets verkeerd 
heeft gedaan, werd Hij als mens 
persoonlijk verantwoordelijk voor 
de volledige schuld en ellende die 
het mensdom had veroorzaakt.

afkeer
Daar moeten we niet te gemak-
kelijk over denken. God heeft 

een enorme afkeer van alles wat 
onvolmaakt is. Van zonde zoals 
liefdeloosheid, onrecht, geweld, 
oplichterij, egoïsme, geroddel. 
En dan hebben we het echt niet 
alleen over ‘goddeloos´ gedrag, 
maar over alle mensen die niet 
in staat zijn te leven naar Gods 
bedoeling. God kan niet met zulke 
mensen omgaan, Hij kan ze niet 
zien of luchten. En dat geldt ook 
voor ons.

golgotha
Als Jezus aan het kruis uitroept: 
‘Mijn God mijn God waarom hebt 
Gij mij verlaten’, ervaart Hij aan 
‘zijn lijf’ wat het is om mens te zijn 

voor God. Dan ervaart Hij hoe 
groot Gods boosheid is over het 
menselijk gedrag en Zijn afwijzing 
van de mensheid. Juist omdat Jezus 
echt mens was, kreeg Hij de volle 
laag van Gods toorn over zich 
heen. Dat had Hij nooit kunnen 
dragen als Hij alleen maar mens 
was geweest. 
Maar omdat Hij 
God was, hield Hij 
stand en bleef Hij 
overeind. Dat is 
het grootse gebeu-
ren op Golgotha. 
In Jezus houden 
God en mens 
elkaar vast. Omdat Jezus mens was 
droeg Hij de volle verantwoorde-
lijkheid voor het menselijk falen, 
omdat Hij God was kon Hij dat aan 
zonder van God te vervreemden.

Juist in deze lijdensweken is  
het goed erbij stil te staan dat 
het allerminst vanzelfsprekend  
is dat wij met God om mogen 
gaan als onze Hemelse Vader. 
Dat kan alleen maar dankzij 
Golgotha, dankzij Jezus aan het 
kruis. Hij is de enige verbindings-

schakel tussen 
God en mens, 
tussen God  
en ons. Omdat 
Hij mens werd 
(net als wij), 
omdat Hij zich  
zo diep verne-
derde (om ons  

te bereiken), omdat Hij zo 
onvoorstelbaar gehoorzaam  
was (in onze plaats) verdient  
Hij de toewijding en de dank-
baarheid van ons hart.

De blik vooruit

Jezus is aan de mensen 
gelijk geworden. En als 
mens verschenen heeft Hij 
zich vernederd; Hij werd 
gehoorzaam tot de dood, 
de dood aan een kruis.  
Filipenzen 2:7b-8

dat Jezus ecHt mens  
is geworden is een uiterste  

daad van solidariteit. 
daardoor deelde HiJ 

in alle opzicHten in de 
menseliJke problemen en 
verantwoordeliJkHeid.

even bomen 

Hoe vaak denk je niet: Ik ben 
er klaar mee! Spreker Karim 
Landoulsi draait het om. Ben je 
er klaar vóór? Iets nieuws, een 
verandering, het avontuur? Op 
zondag 11 maart staat dit thema 
centraal tijdens de maandelijkse 
Transformed meeting in het 
Transformed Centre. De praise 
en worship worden verzorgd 
door Heartbeat Worship. Meer 
weten: www.transformed.nl. 
Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14 
Ambt te Delden. 19.20 uur,  
na afloop welkom in het  
Transformed Café.

Transformed is  
er klaar voor

Ben en Yvonne ten Hag van de 
Ludgerusparochie, hebben reizen 
gemaakt naar Rusland, Grieken-
land en de Balkan en zijn in de 
ban geraakt van iconen. Vooral 
de beeldtaal van de Russische 
en Griekse iconen rond de lij-
denstijd en Pasen is fascinerend. 
In de oosters orthodoxe kerk 
wordt Pasen als belangrijkste 
feest gezien. De verrijzenis wordt 
anders uitgebeeld: niet de opstan-
ding uit het graf, maar de neerda-
ling ter helle en de overwinning 
op het rijk van de dood staan 
centraal. Presentatie op 13 maart, 
Parochiehuis H. Clemens,  
Molenstraat te Steenwijk,  
19.30 uur, toegang gratis.

Presentatie iconen 
oosterse kerk

Tot april dit jaar komt er in 
Hengelo een grote groep geïn-
teresseerden bij elkaar om te 
eten, te luisteren, te zingen, 
gesprekken te voeren en stil te 
zijn. Momenten om tot jezelf 
te komen, je te herkennen in 
anderen en je te uiten. De deel-
nemers komen uit diverse ker-
kelijke tradities. Dit en volgend 
jaar is het boek ‘25 eeuwen 
theologie’ het uitgangspunt. 
Zondag 18 maart zijn geïnteres-
seerden van harte welkom om 
een bijeenkomst mee te maken 
in de Bethelkerk. Aanvang 17.00 
uur, opgave aan Peter Hendriks, 
phendriks@pkn-hengelo.nl  
of Rinse Visser,  
kosterbethelkerk@pkn-hengelo.nl

7 + 1 Basiscursus 
geloven

Jezus kreeg de volle laag

door ds. p. booMsMa, 

niJverdal

drenthe

Passie Pasen Samen-
zang Lemelerveld
Zaterdag 17 maart vindt de “Passie 
Pasen Samenzang” plaats in de 
Willem Hendrik Zwart Hal in 
Lemelerveld. Op het programma 
staan prachtige liederen, 
afgewisseld met orgelspel van Ad 
Huetink op het Monarke-orgel. 
Kaarten kosten € 10, inclusief 
consumpties. Kinderen tot en 
met 13 jaar kunnen gratis naar 
binnen. Reserveren kan door te 
bellen 0572-371838 (Huetink), 
038-4224079 (Boks), te mailen: 
adhuetink@gmail.com of via de site 
www.huetink-royalmusic.nl Hier 
staat ook het hele programma. De 
netto-opbrengst van de zangavond 
gaat naar de goede doelen Manege 
zonder Drempels te Bennekom en 
Kindertehuis Jemima te Bethlehem. 
Start: 20.00 uur.

Juist omdat Jezus echt mens was, kreeg Hij  
op Golgotha de volle laag van Gods toorn over 

zich heen. Dat kon Hij alleen dragen,  
omdat Hij God was.
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aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 11 maart: GK 
10.00 ds. B. Breunesse, Aalden. 
Organist: Irma Zuur. Collecten: 
KiA/40-dagentijd. Collecte: kerk. 
Jeugdkerk, knd en oppas.

bovensMilde
Kerkdienst 11 maart: 10.00 
ds. G. van der Werff. Organist: 
Rinke Bodewits. Paaskaars aan-
steken: Mathijs Maat. Collecten: 
1. KerkinActie/Binnenlands Diaco-
naat. 2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Oppas: aanwezig. Knd.: Marjan 
Kappen.
Kerkdienst 14 maart: 19.30 ds. 
P. de Vries, Beilen. Organist: Nico 
Meilof. Collecten: Z.W.O./plaat-
selijk werk. Bij de uitgang: beheer.
Paarse antependium. In de kast 
op de orgelgalerij waarin de ante-
pendia worden bewaard (meer-
voud van ante-pendium; betekent 
letterlijk ‘voorhangsel’ en zijn de 
kleden die over de avondmaals-
tafel liggen en aan de hoge kansel 
hangen) vond ik een beschrijving 
van de kleden van de hand van ds. 
Sienny Wiersma-Smelt. Zij heeft 
destijds de kleden aan de (toen-
malige) Herv. kerk geschonken, zo 
is mij verteld. Het papier is al die 
jaren keurig bewaard gebleven en 
het lijkt me aardig van haar toe-
lichting bij het kleed, waar we nu 
tot in de Stille Week naar kijken, 
weer kennis te nemen. Paars is 
de kleur van inkeer en ingetogen-
heid, boete, rouw. Het is naast 
de kleur voor de 40-dagentijd als 
voorbereidingstijd op Pasen ook 
die van de voorbereidingstijd op 
Kerst: Advent. Het kan als kleur 
bij begrafenissen worden gebruikt, 
naast wit. Over de afbeelding op 
dit kleed schrijft ds. Wiersma-
Smelt: In het centrum staat het 
Christusmonogram: de X en de 
P. Het zijn de Griekse beginlet-
ters van de naam Christus. De 
X=Ch. De P=r. De korenaren en 
de druiventros zijn verbonden met 
Christus. Hij is voor ons als brood 
om van te leven en wijn om feest 
te vieren. Zijn lichaam dat gebro-
ken is als brood en zijn bloed 
dat vergoten is als wijn redt ons 
van zonden. Wij eten en drinken 
en worden ons bewust van onze 
zwakheden en van de genade van 
Christus. Wij delen het met elkaar 
en zijn in dankbaarheid en vreugde 
bijeen. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ 
en Gij komt, Ik zeg ‘kom’ en Gij 
komt en uw bloed wordt wijn en 
uw lichaam brood voor wie hon-
gerig zijn en uw naam wordt een 
lied in mijn mond. (Gz. 51:3 = lied 
840).
Heerlijke havermoutkoek-
jes te koop. Net zoals vorig jaar 
heb ik weer koekjes te koop. De 
opbrengst is voor de diensten-
markt, de ZWO-cie. Ik bak ze in 
de smaken naturel, kokos en cho-
colade. Als u er zin in heeft dan 
bak ik ze voor u: 8 stuks voor € 
2 en 25 stuks voor € 5. Bestellen 
kan via de mail, facebook, de app 
of telefonisch: kappen1995@gmail.
com of tel. 06-30125900.

Jarig. 10 maart: mw. A. Vrieswijk-
Posthumus, Rondgang 7, 9408 MC 
Assen: 87 jaar.
10 maart: mw. M. Meilof-van Vliet, 
Kanaalweg 99, 9422 BH Smilde: 
83 jaar.
11 maart: mw. J. Tuinman-Hof, J. de 
Walstr. 19, 9421 PN: 95 jaar.
12 maart: mw. H. Daling-Seubring, 
Schoolstr. 24, 9421 SM: 76 jaar.
13 maart: dhr. L. Daling, Schoolstr. 
24, 9421 SM: 82 jaar.
23 maart: dhr. H. de Bruin, Wolle-
gras 12, 9421 NA: 76 jaar.
Jubileum. Dhr. P. Hoogeveen 
en mw. J. Hoogeveen-de Jonge, 
Hoofdweg 126a, 9421 PA die op 
20 maart 60 jaar zijn getrouwd.
Wij wensen u allen een fijne dag 
en Gods zegen voor de toekomst!

Coevorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 11 maart: HK 
10.00 ds. E. de Vries-Baarlink. Gez. 
dienst. Organist: Ronald IJmker. 
Oppas: Jenny Hiddink en fam. 
Korenhof. Collecten: 1. Binnen-
lands Diaconaat. 2. Kerkrentmees-
ters. Deurcollecte: Kerkrentmees-
ters.
Aleida Kramer 10.30 ds. H. 
Kauffmann-Schaap.
De Schutse 19.00 ds. J. Lambers-
Niers.
Kerkdienst 14 maart: GK 
19.30 H. Nagelhout. Gez. dienst.

diever
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdienst 11 maart: 10.00 
dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot. Kin-
derkerk voor alle groepen v/d 
basisschool. 19.15 ds. H. Scholing, 
Hoogeveen.

eMMer-CoMpasCuuM
Kerkdienst 11 maart: 9.30 ds. 
R. Wentink. Biddag voor gewas en 
arbeid. O.v.d.: mw. G. Smit en mw. 
A. Aukes Diakenen: mw. E. Ren-
dering en mw. H. Kuiper. Orga-
nist: Nelleke v/d Leest. Oppas: 
Astrid Loots. Beamer: Laura. 
Gastdames: mw. G. Wierenga 
en mw. C. Leenman. Autodienst: 
dhr. H. Buursema en mw. Huizing: 
dhr. de Groot; mw. R. Roffel: fam. 
Potze. Collecten: 1. KerkinActie 
(Binnenlandse Diaconie). 2. Spaar-
collecte. 3. A.K.A.

eriCa
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, 
De Welhaak 34, 7887 HK Erica
Kerkdienst 11 maart: 9.30 ds. 
J de Kok. Collecten: 1. Pastoraat. 
2. 40-dagentijd, sociale supermarkt 
kerken Almere. Uitgangscollecte: 
pastoraat. Er is oppas en knd.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 11 maart: 10.00 
mw. E. van der Laan, Sleen. Knd.: 
ja. Kaars aansteken: Rudolf 
Aasman. O.v.d.: Harry Euving. 
Organist: Jan Klok. Oppas: 
Astrid Euving en Tjitske Luimstra. 
Collecten: 1. KiA/40-dagentijd 

Binnenlands diaconaat. 2. Kerk. 3. 
Onderhoud. Bloemengroet: fam. 
H. Schuring. Na de dienst is er kof-
fiedrinken.
Kerkdienst 14 maart: 19.30 ds. 
B. Breunesse. O.v.d.: Gerrit Wol-
ting. Organist: Harmke Elders. 
Collecte: kerk. Bloemengroet: 
mw. G. Koops.

klaZienaveen-noord
Kerkdienst 11 maart: 10.00 
mw. M. de Bruin-Roffel, Emmen. 
Organist: Geert Kloppenburg. 
O.v.d.: Wieneke. Welkom: Hen-
drik. 
Klazienaveen-Noord-Zingt. 11 
maart is er weer een zangavond in 
de Veenkerk. Thema: ‘Kom, laat 
ons vrolijk zingen’ en deze keer 
worden op verzoek veel geliefde 
liederen uit de bundel Johannes 
de Heer gezongen. M.m.v. het Ich-
thuskoor uit Emmen, o.l.v. dirigent 
Frits Vugteveen met organist: Dirk 
Swama en trompettist: Louis Lui-
tjens.
De samenzang wordt begeleid 
door organist Wessel Voorn. Aan-
vang: 19.00 uur.

nieuW-aMsterdaM/
veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel 
0591-553482
Kerkdienst 11 maart: 10.00 
ds. J. van Breevoort. O.v.d.: mw. 
L. Masselink. Organist: dhr. K. 
Salomons. Koster: dhr. R. Visser. 
Collecten: zending. Bij de uitgang: 
kerk. Oppas: Ineke Groothuis en 
Corry Baan. Knd.: o.l.v. Alexan-
dra Mensing. Kaars aansteken: 
Corné Pals. Bediening beamer: 
Piet van Noort. Ontvangst: fam. 
Van Noort. Bloemendienst: fam. 
Naber. Autodienst: E. de Groot 
en D. van Noort.

nieuW-aMsterdaM/
veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 11 maart: 10.00 ds. 
Elly Wisselink. Organist: mw. W. 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2 Eigen gemeente. Bij de uitgang: 
gebouwen. Autodienst: mw. M. 
Meijer en mw. J. Jacobs: mw. G. 
Reuvekamp; mw. G. Horstman en 
mw. M. v/d Veen: mw. A. Lubberink. 
Lector: Fimke van Sloten. O.v.d.: 
Hilly Lanjouw. Oppas: Hilly Lan-
jouw. Bloemen: mw. J. Groothuis. 
Koster: A. v/d Linden. Koffie: 
Tom en Fimke van Sloten. Ont-
vangst en Nieuwsbrief: Ab en 
Henny Geers.
Weeksluiting Oldersheem 9 
maart: drs. R. Stoel.
Bij de diensten. In de dienst 
op 11 maart zal het SOW-koor 
o.l.v. Anton Stulp zingen. Voor ver-
dere informatie over de diensten 
verwijs ik u naar de wekelijkse 
nieuwsbrief. Via de website van 
onze gemeente, www.zuiderkerk-
gemeente.nl, kunt u zich op de 
nieuwsbrief abonneren. Dan krijgt 
u die nieuwsbrief wekelijks via de 
mail toegestuurd.

sCHoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 11 maart: De 
Wijngaard 9.30 ds. T. Oldenhuis, 
Coevorden. Collecten: 1. Bin-
nenlands diaconaat. 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: 
A. Hajes. Oppas: Judith Katerberg 
en Lianne Kloosterman. Bloe-
mengroet: fam. P. Hogeveen.
Kerkdienst 14 maart: 19.30 
Erika van der Laan. Collecte: 
kerk. Autodienst: B. Eisses.
Aansluitend is er dan de jaarlijks 
gemeentevergadering.
Zieken. Mw. Olijve verblijft nu 
in het Verpleeghuis De Horst te 
Emmen voor revalidatie. Hopelijk 
mag ze nog zo ver weer opknap-
pen dat ze nog weer naar haar 
oude plekje terug kan in Het 
Ellertsveld.

ZWarteMeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 11 maart: 9.30 ds. 
Fischer, Emmen. O.v.d.: dhr. H. 
Kramer. Collectant: mw. T. Post-
huma. Organist: dhr. W. Voorn. 
Koster: fam. H. Hospers. Collec-
ten: binnenlands diaconaat. Bij de 
uitgang: onderhoud kerkgebouw.

daarle
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, 
scriba, Watertorenweg 15, 7688 
PX Daarle
Kerkdienst 11 maart: 9.30 ds. 
R. Visser, Uelsen. 15.00 ds. H. de 
Haan, Den Ham. Organisten: dhr. 
H. Valk en dhr. L. v/d Schootbrugge. 
Knd.: Jeanine Bosch (1, 2) en 
Wilma Bosch (5, 6). Tnd.: 15.00 
uur: Anne Bargboer (7, 8). Oppas: 
Edith Kamphuis, Annet Boerman, 
Celine Valk. Collecten: kerk en 
diaconie. Bloemen bezorgen: 
Janny Bosch.
Kerkdienst 14 maart: HK 9.30 
ds. E. Prins. Dienst van school en 
kerk in Herv. kerk. GK 19.30 
ds. B. Heusinkveld. Gez. dienst. 
Organisten: dhr. G. Diepeveen. 
Oppas: Renda Bartels en iemand 
van Herv. kerk. Collecten: kerk en 
NBG. Bloemen bezorgen: Edith 
Kamphuis.

dedeMsvaart
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 11 maart: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. G. Huis-
kamp. O.v.d.: Fokko Batterink. 
M.m.v. Jubal. Lector: Dickjan 
Doornbos. Koster: Henk Zomer. 
De Fontein 19.00 ds. K. van Sta-
veren. O.v.d.: Henny Logtenberg. 
Organist: Hans Niezink. Koster: 
Else de Ronde.
Kerkdienst 14 maart: Van 
Dedemkerk 19.30 ds. P. Lind-
hout. O.v.d.: Gerda Hofman. 
Organist: dhr. J. Plender. Koster: 
Henk Zomer.
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
binnenlands diaconaat. Kindercol-
lecte: Ronald MacDonald Kinder-
fonds. Biddag: voedselbank.
Oppas: Sandra Kempenaar en 
Hannah Brinkhuis.
Knd. Groep 1 t/m 8.
Zieken. CFH, Rheezerweg 73, 
7771 TD Hardenberg: mw. F. 
Odink, Zwiersstr. 35, Zandpad, k. 6.
Revalidatiecentrum IJsselheem, loc. 
Isala, Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB 
Zwolle: mw. A. Schuurman, Lange-
wijk 65, Vlinder 2, k. 141.
Van Dedem Marke 10 maart: 
ds. Ad ten Brinke. Organist: Fred 
van Dijk. M.m.v. Van Dedem Marke 

koor. Dienst van herdenken.
Activiteiten. 11 maart: 11.00 
uur Info Hongarije reis (het Kruis-
punt).
13 maart: Voorbereidingsavond 
dopen. (De Fontein) geen tijd 
doorgegeven; 20.00 uur taakgroep 
Beheer en afzonderlijke cie. van 
kerkrentmeesters (De Fontein).
14 maart: 20.45 uur: moderamen 
diaconie (De Antenne).
15 maart: 20.00 uur Brongroep 
(De Fontein); 19.30 uur taakgroep 
Leren (De Fontein).
9 maart: Gezellige avond waar, 
wanneer en voor wie? Onbekend.

den HaM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 11 maart: 9.30 
ds. R. van Hornsveld. O.v.d: groep 
D. Knd.: peuters: Henriët Bouw-
huis en Gerja Hemmink; groep 
1 t/m 8. Oppas: zaal 6: Hester 
Marsman, Rachel v/d Voet, Jade 
Kuiper en Elise Immink. 16.30 
andersdienst. GK 19.00 ds. H. 
Klaassen. Gez. dienst. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Gemeente opbouw. 
Deurcollecte: kerk.
Biddag. 14 maart is het biddag 
voor gewas en arbeid. We mogen 
belijden dat we leven uit Gods 
hand. ’s Morgens is er in de Herv. 
Kerk de dienst met de kinderen 
van de basisscholen en ‘s avonds 
de gez. dienst in de Herv. kerk.
Bijeenkomst. De P.C.O.B en het 
ouderencomité nodigen u uit voor 
de Paasviering op 28 maart in de 
Geref. kerk. Aanvang: 14.30 uur. 
Zaal open: vanaf 14.00 uur. Ieder-
een is van harte welkom.
In memoriam Geertje Lubberta 
Valk-van Veen. 2 febr. heeft de 
Here tot zich geroepen in de leef-
tijd van 89 jaar Geertje Lubberta 
Valk-van Veen. Op de rouwkaart 
lezen we: Na een periode van 
afnemende gezondheid is vandaag 
rustig ingeslapen onze moeder, 
oma en overgroot-oma. Sinds 
oktober vorig jaar woonde ze in 
het Liefferdinck. Het wonen aan 
de Ommerweg 44 (sinds 1963) 
was niet meer mogelijk. Geri Valk 
werd geboren als Geertje Lub-
berta van Veen te Staphorst. Het 
gezin bestond uiteindelijk uit 
vader en moeder en 3 kinderen. 
Geri had nog een broer en zus. 
Na haar schoolopleiding ging zij 
werken in Meppel. Later kreeg 
ze verkering met Gerhard Valk. 
In augustus 1956 trouwden ze 
en gingen na hun huwelijk wonen 
aan de Kempersgoren in Den 
Ham. God zegende hun huwelijk 
met vier dochters. Later gingen 
ze wonen aan de Ommerweg. 
Naast pieken kent een mensenle-
ven ook dalen. Moeilijke, donkere 
en verdrietige tijden. Haar man 
overleed in 1991. Hij was 66 jaar. 
Zeer ingrijpend was het overlij-
den van haar oudste kleinzoon 
John op 21-jarige leeftijd. Om dit 
te verwerken heeft Geri heel veel 
gefietst. Veel contact had ze met 
schoonfamilie die vlakbij woonde, 
maar ook met de buren kon ze 
het goed vinden. Jarenlang was 
handwerken een hobby. Zo was 
ze een van de makers van het 
wandkleed dat in het liturgisch 
centrum van de kerk hangt. Ook 
loste ze graag kruiswoordpuzzels 
op. Ze had tot op het laatst grote 
interesse voor wat er in de wereld 

Lees verder op pagina 4

berichten uit de gemeente 

Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de 
eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen 
digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. 
Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

overijssel

drenthe



4 zondag 11 maart 2018

gebeurde, ver weg en dichtbij. 
Druk was ze met haar orchideeën. 
Als het leven niet meer gaat zoals 
je hoopt, als veel je wordt ont-
nomen. Als je moet toelaten dat 
een ander je verzorgt, en je leven 
niet meer je eigen leven is, ben 
je blij dat je van het aardse leven 
wordt verlost. Zo staat boven de 
rouwkaart geschreven. Ben je blij 
dat je van het aardse leven wordt 
verlost… Dat geloofde Geri Valk, 
dat het leven met dit leven hier op 
aarde niet het einde is, maar het 
begin van eeuwig bestaan bij God. 
Daar is plek voor Gods kinderen. 
Daarover spreekt de Here Jezus in 
Johannes 14. Hij heeft het over het 
huis met de vele woningen. In dat 
huis is voor ieder die gelooft een 
plek. Met deze woorden hebben 
we afscheid genomen op 7 febr. 
van zr. Geri Valk-van Veen in onze 
kerk. Aansluitend heeft de begra-
fenis plaatsgevonden op begraaf-
plaats Dennenhof in Den Ham. De 
Here trooste de kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen.

diepenHeiM
Themadienst. 11 maart zal er 
een themadienst worden gehou-
den waarin de vraag centraal 
zal staan of we in deze tijd van 
informatie-overkill nog wel rust 
kunnen vinden? De gemiddelde 
Nederlander besteedt per dag 4 
uur aan de smartphone. Bij jonge-
ren ligt dit percentage nog hoger. 
Wat doet dat overvloedige tot 
ons nemen van informatie met ons 
en met elkaar? Thema: ‘Doen en 
Laten’. En als bijbelverhaal horen 
we het bekende verhaal van de 2 
zussen Martha en Maria. Als op 
een dag Jezus bij hen op bezoek 
komt, reageren zij heel verschil-
lend. De een (Martha) staat sym-
bool voor de mens die meteen, 
met de beste bedoelingen, aan de 
slag gaat. Er moet gezorgd worden. 
We moeten actief zijn. Martha is 
de doener. Haar zuster, Maria, pakt 
het anders aan. Zij is de mens die 
niet direct gaat handelen, maar 
eerst gaat zitten om te luisteren. 
In Martha en Maria zullen we het 
nodige herkennen. Ook onszelf. 
Want hoe gaan we zelf om met 
wat echt belangrijk is? Nadruk-
kelijk is het niet de bedoeling om 
te betogen dat één ‘beter’ is dan 
de ander. En wie zou dat dan zijn, 
Martha of Maria? Het gaat erom 
dat we ons bewust worden en 

blijven van wat we doen en wat 
we misschien kunnen laten. In de 
dienst zullen we hiermee aan de 
slag gaan. Maar wordt het doen? 
Of wordt het laten? En wat doen 
we dan? En wat kunnen we beter 
laten? Kom om het mee te maken. 
Allen van harte uitgenodigd.

graMsbergen
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes, 
Goordijk 22, 7783 BB Gramsber-
gen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 11 maart: 10.00 
n.b. O.v.d.: mw. G. Smit-Vinke. 
VWK 10.30 Josee Veldkamp. 
E-meeting. 19.00 n.b. O.v.d.: mw. 
G. Hulzebosch. Organist: Harold 
Gossen. 19.00 n.b.  Huispaas-
kaars aansteken: Jens Kroezen.
Overleden. 27 febr. is overleden 
mw. Janny Bosch-Fikkert op de 
leeftijd van 83 jaar. Zij woonde de 
laatste jaren in het Welgelegen, afd. 
Oldenhof. Nadat ze lichamelijk en 
geestelijk steeds verder achteruit-
ging, is ze zacht en vredig heenge-
gaan.  Wij als kinderen en klein-
kinderen hebben de laatste dagen 
intensief met haar het laatste 
stukje van haar leven, mee mogen 
lopen. In het bijzijn van ons allen 
is zij overleden. ‘Dan zweef ik op 
de wind, gedragen door Uw geest’ 
zijn 2 regels op haar kaart uit het 
lied ‘De kracht van Uw liefde’. 
Deze Kracht heeft zij in haar hele 
leven ook zo ervaren.
Ter gedachtenis aan mw. Jenni 
Gesiene Kelder-Mensen. Afgelo-
pen vrijdag namen we afscheid van 
Jenni Kelder-Mensen. Jenni Men-
sen werd geboren op 9 jan. 1935. 
Ze kwam van juist over de grens, 
uit Hoogstede. Niet zo ver van 
de grens aan deze zijde woonde 
Hendrik Jan Kelder. In hem vond 
ze haar man en in de boerderij aan 
de Rondweg een plek om er met 
hem te wonen, te werken en te 
leven. Jenni heeft zich goed weten 
te redden in Nederland en voelde 
zich hier thuis. Met haar familie en 
die van haar man zijn de contacten 
altijd hartelijk gebleven.
In 2005 verhuisden zij naar de 
Gramsberger State. Toen Hendrik 
Jan in 2011 overleed was dat een 
hele klap voor haar. Toch heeft 
ze de draad willen oppakken en 
waren er mensen om haar heen! 
Vorig jaar kreeg ze te horen dat ze 
kanker had. Niet gemakkelijk om 
daarmee om te gaan. Gelukkig kon 
ze thuis blijven wonen, dat wilde 
ze zelf ook graag.
23 febr. overleed Jenni Kelder-

Mensen op de leeftijd van 83 jaren 
oud.
Zieken. In het ziekenhuis in Har-
denberg verblijft dhr. Jan van Dijk.
Opgenomen in het ziekenhuis 
te Zwolle is mw. A. a/h Rot, De 
Steeghe 5. (Isala kliniek, Postbus 
10.400, 8000 GK Zwolle).
Opgenomen in het ziekenhuis te 
Hardenberg zijn mw. W. Kelder-
Gerritsen, Acaciastr. 8 en dhr. K. 
Luisman, Meiboomsplein 21.
Opgenomen in het ziekenhuis te 
Hardenberg en inmiddels weer 
thuis is mw. Aly Hans-Hulter, De 
Steeghe 3.
Ook dhr. Jan van Dijk, Acaciastr. 
39, is weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis.
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 is dhr. Jan 
Hamberg, De Oostermaat 19.
Dhr. G. Kiewiet, Rondweg 21, is 
voor behandeling opgenomen in 
Dimence Zwolle (adres: Eerdelaan 
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).
Organist Gerrit Lennips geveld 
door skiduim. Orgelspelen gaat 
moeilijk met een gebroken (ski)
duim. Binnenkort volgt een opera-
tie. Hierdoor ben ik helaas enkele 
maanden niet te horen. Je kan het 
niet aan hem afzien! Maar Harold 
Gossen v/d Prot. kerk Gramsber-
gen is 40 jaar in dienst! Een orga-
nist mag zeker niet onderschat 
worden! Muziek is emotie en gelo-
ven brengt heel wat emotie met 
zich mee. Harold Gossen weet dit 
elke keer weer muzikaal te omlijs-
ten en dat is prachtig. We hebben 
in Harold Gossen een betrouw-
bare en muzikale organist gevon-
den. Vriendelijk, meedenkend en 
bij de tijd! En bij de tijd is hij al 40 
jaar lang. Dat verdient een feestje 
en een blijk van waardering. Graag 
nodigen we u uit om dit muzikale 
feit samen te vieren in de Prot. 
kerk te Gramsbergen op 18 maart 
om 10.00 uur met Alfred Willering 
op het orgel en Christien Wille-
ring op saxofoon. De oppasdienst 
is in deze feestelijke dienst aan-
wezig.
De kerkrentmeesters.
Verjaardagsfonds. Namens de 
gemeente willen wij op deze wijze 
mw. Hulzebosch bedanken voor 

haar jarenlange enthousiaste inzet 
voor het verjaardagsfonds. Mw. 
Huisman neemt haar wijk over.
Bedankjes. Mede door de vele 
kaarten en telefoontjes bij ons 
60-jarig huwelijk hebben wij een 
onvergetelijke dag gehad. Hartelijk 
dank hiervoor. Gerrit en Annie 
Beenen-Wilpshaar.
Hartelijk dank voor de grote bos 
bloemen. Dini Stroeve, Loozen.
De belangstelling in welke vorm 
dan ook tijdens en na mijn verblijf 
in het ziekenhuis hebben mij en 
mijn gezin heel goed gedaan. Heel 
erg bedankt daarvoor. Bert Sloots.
Jarig D.V. 13 maart: mw. H. Bolks-
Centen, Oudestr. 18, 7783 AW 
Gramsbergen: 87 jaar.
13 maart: dhr. G. Kwant, Voorstr. 
2, k. 126, 7783 AM Gramsbergen: 
84 jaar.

Hardenberg-HeeMse
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Heemser Esch. Zieken. Yan-
ninck Otten, Rembrandtstaat 15, 
is geopereerd. De operatie is goed 
verlopen. Hij is opgenomen in het 
Roessingh, Roesingsbleekweg 33, 
7522 AH Enschede.
Heemse West. Overleden. 22 
febr. is mw. Jacoba Albertha Ben-
nink-Hakkers op 62-jarige leeftijd 
overleden. Ze woonde samen met 
haar man in De Spinde (67). Ze 
was al jaren zwak en ziekelijk. Toch 
kwam haar overlijden zeer onver-
wacht. Plotseling kwam een einde 
aan haar leven en aan een huwe-
lijk dat 41 jaar en een paar weken 
mocht duren. Bidden we voor haar 
man, dochter en kleinkinderen om 
troost en bemoediging!
Zieken. Mw. K. Drenthen-Bakker, 
Polenweg 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 verblijft in de 
Schoutenhof 27 (woongroep 53).
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!
Zondag werden we blij verrast 
met een prachtig bos bloemen 
van de kerk. Het doet ons goed 
dat de gemeente aan ons denkt in 
deze moeilijke tijd. Hartelijk dank 
vriendelijke groet. Annie en Henk 

Roelofs.
Marslanden. Zieken. We den-
ken aan allen die zorgen hebben 
binnen hun gezin, familie of vrien-
denkring.
Geboren. Op 21 febr. is geboren: 
Mees Anne Lein, d.v. Anne en Eline 
Altena, zusje van Pim en Ties. Van 
harte gefeliciteerd en wensen jullie 
veel geluk en Gods zegen toe. 
Centrum-Noord. 26 febr. is over-
leden: dhr. Bertus van der Kamp 
(Oostloorn, daarvoor Leeuwerik-
str.). Hij was 77 jaar. We leven mee 
met zijn kinderen en kleinkinde-
ren, familie en vrienden en allen 
die hem zullen missen.
Zieken. In het hospice verblijft 
dhr. G. Lenters (Havenweg).
Voor revalidatie verblijft in het 
CFH: mw. G. ter Wielen-Lugies 
(Havenweg).
In het RZZ zijn genomen mw. G. van 
den Poll-Grote Brookhuis (‘t Holt 
1) en mw. A. Hamberg (Mulderij).
In het ziekenhuis van Almelo ver-
blijft dhr. Bouwhuis (‘t Holt 3) en 
mw. Zwijze.
In het Radboudziekenhuis Nijme-
gen is op de IC opgenomen Ange-
lina, d.v. Miranda Smit en Pascal 
Slomp (Marslaan 42).
Zo het nu lijkt zal dhr. Jan Mulder 
(Ged. Haven 69) in de Isalaklinie-
ken te Zwolle een operatie aan 
zijn hart ondergaan.
In het CFH is opgenomen voor 
revalidatie mw. Hoogeveen-
Aldershof (Havenweg).
Dhr. en mw. Reichenbach-Horling 
(Vechtvoorde) nemen de taak van 
contactpersoon in CN-0602 over 
van mw. L. Moeken (die wel pasto-
raal bezoeker CN-06 blijft).
Centrum-Zuid. Zieken. Mw. G. 
Segger-Kolthoff, Parkweg 101, ver-
blijft in het CFH, revalidatie unit 4.
Dhr. H. Aalderink, J. van 
Riemsdijkstr. 25, verblijft eveneens 
in het CFH, revalidatie unit 4.
Dhr. B. Spijkers, Bruchterbeekweg 
18, Brucht, verblijft in het Medisch 
Spectrum Twente, Enschede.
Bevestiging kerkenraadsle-
den. 11 maart worden dhr. Henk 
Timmerman en dhr. Anno Sportel 
bevestigd als ambtsdrager. De 1e 
als ouderling-kerkrentmeester en 
de 2e als ouderling. We zijn hier 
erg blij mee.
Wijk Baalder. Zieken. In het 
ziekenhuis is nog steeds dhr. 
Kamphuis (sr), Gramsbergerweg 
84, opgenomen op k. 33.
Dhr. F. Odink, Rodedijk 18, is na 

Vervolg van pagina 3

Lees verder op pagina 7

berichten uit de gemeente 

De Twentse ondernemer en kunstenaar Richard Steunenberg was als 
kind al graag in de weer met potlood en papier. Tekenen, schilderen, 
vormgeven: hij kan het niet laten, want oude liefde roest niet. Zijn kunst-
werken bieden veel gespreksstof, ook over zijn andere passie: geloven.

Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899
Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
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Pas enkele jaren 
geleden lukte het 

Steunenberg (53) om in zijn drukke 
bestaan als ondernemer weer tijd 
te besteden aan zijn kunst. Tegen-
woordig werkt hij ook met glas en 
keramiek en verwerkt hij zelfs wc-
papier in zijn schilderijen. Als een 
rode draad loopt het geloof door 
zijn leven en werk. “Al druipt het 
christelijke er niet vanaf hoor.”

emoties
De kunstenaar woont met vrouw 
en kinderen in Almelo. Zijn vrouw 
Cora verzorgt de administratie 
van zijn reclamebureau. Hun doch-
ter van negentien schaatst op top-
niveau en hun twee jaar oudere 
zoon studeert aan de kunstacade-
mie. Beiden wonen nog thuis. Ook 
Richard deed kunstacademie en na 
zijn militaire dienst de chauffeurs-
academie in Venlo, waarna hij in 
dienst trad bij een reclamebureau 
in Enschede. Dertien jaar geleden 
begon hij zijn eigen bedrijf. Als gra-
fisch ontwerper 
legde hij onder 
meer de basis 
voor de huidige 
opmaak van het 
maandblad Reveil. 

Wij ontmoeten Richard thuis. 
Aan de muur in zijn woonkamer, 
tevens atelier, hangen drie metalen 
stroken. “Heb ik gevonden op een 
sloperij. Iedereen denkt dat ik ze 
heb bewerkt, maar ik heb er niets 
aan gedaan. Deze platen symboli-
seren voor mij de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. De reacties 
zijn heel verschillend. De één vindt 
het mooi, de ander vraagt zich af 
wat ik met dat ‘oale roest’ moet. 
Ik vind zulke reacties prima. Kunst 
mag best een beetje prikkelen en 
emoties oproepen. Het hoeft niet 
allemaal leuk en aardig te zijn.” 

lam
Een ander stuk aan de muur heeft 
iets van een theater. Regerings-
leiders kijken vanuit hun hoge 
zitplaatsen naar een dier op de 

voorgrond. Wie goed kijkt her-
kent daarin een lam, het Lam. 
Niet per se mooi, vindt de ver-
slaggever, maar het blijft wel 
hangen in je hoofd. “Inderdaad”, 
beaamt Richard, “en daar krijg ik 
dan ook veel reacties op. Ik maak 
heus wel alledaagse dingen, zoals 
een landschapje. Niks mis mee, 
maar dat is veel geijkter.” Het 
Lam is een regelmatig terugke-
rend thema in zijn werk. 

Richard vertelt graag over zijn ont-
moetingen met mensen, zoals met 
een oudere bezoekster op een van 
zijn exposities. “Voor een van de 
schilderijen had ik mij laten inspi-
reren door een kanaal. Dat kunst-
werk riep bij deze mevrouw asso-
ciaties op met de hongerwinter. 
Zij zag in de rietstengels langs het 
water een lange stoet mensen. Zelf 
had ze ook in hongertochten mee 
moeten lopen.” 

Het schilderij City of God riep 
heftige emoties op bij een man 
die net zijn vrouw had verloren. 
Richard: “Hij vertelde me dat hij 

verlangde naar de 
stad van God. Hij 
was ontdaan en 
huilde toen hij het 
schilderij zag. Hij 
wilde het graag 
afbeelden op de 

rouwkaart. Ik heb hem het werk 
in bruikleen gegeven. Als deze man 
zelf komt te overlijden, wil ik het 
graag terug hebben. Misschien doet 
het ook wat met anderen.” 

Indruk maakt ook een schilderij 
over het levensverhaal van een 
jong gestorven goede vriendin. “Ik 
kende haar van het jeugdwerk in de 
kerk. Op haar begrafenis heb ik er 
het één en ander over verteld. Het 
was emotioneel, maar ook goed 
om te doen.” 

voetbal
Richard groeide op in een gelovig 
gezin. Hij voetbalde niet onver-
dienstelijk in het eerste elftal van 
de Almelose club Oranje Nassau. 
“Ik had misschien verder kunnen 
komen als betaald voetballer, maar 

het was toch lastig om te spelen 
op zondag en dat te combineren 
met de kerkgang. Ook was het 
niet altijd mogelijk om een voet-
baltraining te combineren met een 
Bijbelstudie op dezelfde avond. Uit-
eindelijk ging het geloof toch vóór, 
ook al begreep niet 
iedereen dat.” 
Steunenberg is al 
jaren voorzitter 
van het kerkbe-
stuur van de enkele honderden 
leden tellende Baptistengemeente 
De Bron in zijn woonwijk. 

getuigen
De Tukker noemt zichzelf “van 
nature niet iemand die tegenover 
anderen snel iets zal vertellen over 
zijn geloof. Maar door mijn kunst-
werken kan ik getuigen. Rond mijn 
twintigste kwam ik op een kruis-
punt in mijn leven en vroeg me af 
wie ik nu eigenlijk was. Ik koos toen 
definitief voor het geloof. Mensen 
die mijn werk zien, komen vaak 
met vragen en dan kan ik vertel-
len wat me beweegt, namelijk het 
geloof in Jezus Christus. Hij staat 
centraal in mijn leven en ik dank 
Hem elke dag voor de genade die 
ik mag ontvangen. Daarom is Pasen 

voor mij het belangrijkste feest, 
belangrijker dan Kerst, want daar-
door mogen wij vrij tot God gaan. 
De dood van Christus aan het kruis 
en Zijn opstanding - de kernbood-
schap van Pasen - blijft een prachtig 
thema om te schilderen.” 

Draagt Richard 
het geloof uit in 
zijn bedrijf, waar 
twee van de 

zes collega’s christen zijn? “Dat 
gebeurt niet altijd met woorden. 
Ik doe soms dingen waar ik niet 
zoveel geld mee verdien. Zo maak 
ik het blad voor De Klup, een 
instelling voor mensen met een 
beperking. Geld verdienen is leuk 
en uiteraard noodzakelijk, maar 
is niet de eerste prioriteit in mijn 
leven. Verder probeer ik ieder-
een gelijk te behandelen en ieders 
talenten te waarderen. Zo kun je 
iets van de glimlach van God laten 
zien. En hoewel ik in het zaken-
leven niet zo met mijn geloof te 
koop loop, zijn 
er toch klanten 
die er naar vra-
gen. Dat levert 
soms leuke 
gesprekken op.” 

Wc-papier
Van het ondernemerschap nog 
even terug naar de kunst. “Ik maak 
ook objecten van glas en kera-
miek, maar schilderen doe ik het 
liefst. Al is schilderen niet altijd de 
goede benaming. Ik verwerk soms 
gewone dingen, zoals wc-papier of 
foto’s, wat voor mij het vuil van de 
wereld symboliseert. Ook breng 
ik wel eens een dikke laag kit aan 
op het doek, dat geeft een speci-
fieke structuur en eigenheid aan 
het werk. Het liefst zou ik de hele 
dag schilderen en daar van leven. 
Ik maak vrij werk en doe ook din-
gen in opdracht. Maar sommige 
kunstwerken wil ik niet kwijt. Dat 
zou voelen alsof een arm wordt 
afgerukt…” Peinzend kijkt hij naar 
een fotoprent die op tafel ligt. De 
prent toont een bontgekleurde 
glazen schaal. “Die schaal heb ik 
gemaakt voor een huwelijksjubi-
leum. Als je goed kijkt zie je twee 
handen. Die handen liggen dan 
weer in de hand van God.” 

De Twentse ondernemer en kunstenaar Richard Steunenberg was als 
kind al graag in de weer met potlood en papier. Tekenen, schilderen, 
vormgeven: hij kan het niet laten, want oude liefde roest niet. Zijn kunst-
werken bieden veel gespreksstof, ook over zijn andere passie: geloven.

ik Had misscHien verder kunnen 
komen als betaald voetballer 

maar Het was lastig om te spelen 
op zondag en dat te combineren 

met de kerkgang 

mensen die miJn werk zien, komen 
vaak met vragen en dan kan ik 

vertellen wat me beweegt

“Door mijn  
kunstwerken 
kan ik getuigen”

door l. polHuys, 

deventer

Kunstenaar en reclameman 
Richard Steunenberg: 
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Elvis komt weer in de kerk. Dit 
keer rond het thema “SoulTime”. 
Zondag 18 maart om 19.00 uur is 
men welkom in de Gereformeer-
de Kerk aan de Spoorstraat in 
Wierden. Dominee Arjen van der 
Spek leidt de dienst. De Elvis-in-
Church-groep verzorgt de zang 
en muziek. Tijd en rust voor je 
ziel, dat klinkt veelbelovend!
Na een jaar voorbereiding heeft 
de Elvis-in-Church-groep een 

compleet nieuwe dienst gemaakt 
met Elvisgospels en moderne 
popsongs. Popsongs die iets ver-
tellen over wat het betekent om 
aandacht te hebben voor je ziel. 
Elvis Presley heeft zijn leven lang 
gospels gezongen. Vaak deed hij 
dat na een optreden. Tot diep in 
de nacht zong hij samen met zijn 
Backing Vocals. Waarom? Omdat 
hij door het zingen van deze lie-
deren het gevoel had: ‘Hier komt 

mijn ziel tot rust’. Oftewel, hij 
vond SoulTime in die liederen. 
De gospels gingen over ellende 
en vreugde. Elvis ervoer dat God 
bij hem was in alle momenten van 
zijn leven. Met deze inspiratie is 
de Elvis-in-Church-groep samen 
met dominee Arjen van der Spek 
aan het werk gegaan. Het belooft 
een dienst te worden met een 
heerlijke beleving van bemoe-
digende woorden en prachtige 
muziek, om zo samen “Soultime” 
te ervaren! Wie in maart verhin-
derd is, kan alvast 11 november 
noteren. Dan is er om 19.00 uur 
SoulTime in de Gereformeerde 
Kerk van Ommen.

Zaterdag 10 maart 
kro-nCrv | npo2 | 20.25
victoria
In deze aflevering 9 van Victoria 
verheugt het personeel zich op 
het vrolijke bediendenbal.

Zondag 11 maart
eo | npo2 | 09.55
de kapel
Schuld belijden maakt je blij.  
Ds. Arie van der Veer gaat hier 
dieper op in.

Zondag 11 maart
kro-nCrv | npo1 | 20.20
de reünie
In deze uitzending van de Reünie 
de 5e HAVO klas van het Pieter 
Nieuwland College 1955  
te Amsterdam.

Maandag 12 maart
kro-nCrv | npo1 | 22.10
Memories
Joyce gaat opzoek naar haar 
Argentijnse vakantieliefde, die zij 
in 1983 ontmoette op een Spaanse 
camping.

dinsdag 13 maart
avrotros | npo2 | 20.25
Het is zo simpel
Een duurzame wereld. Dat is de 
droom van Jan Terlouw. In deze 
documentaire roept de schrijver, 
politicus en wetenschapper op 
tot actie. “Het is eigenlijk simpel. 
De zon straalt in een uur energie 
naar de aarde waar de mensheid 
een jaar genoeg aan zou hebben”.

Woensdag 14 maart
eo | npo2 | 22.55
2 doC de deal
Op 18 maart a.s. is het precies  
2 jaar geleden dat de EU-Turkije-
deal werd ondertekend, een 
noodzakelijk kwaad volgens som-
migen, een duivels pact volgens 
anderen. Hoog tijd voor een kri-
tische analyse over de effectiviteit 
van de deal.

donderdag 15 maart
kro-nCrv | npo3 | 20.25
keuringsdienst van waarde
Hoe gaat een vis dood? De Keu-
ringsdienst van Waarde wil het 
weten en gaat op zoek naar hoe 
vis het loodje legt.

Als Barcelona slim 
is of, iets dichter-

bij, Heracles, dan stellen ze als 
de wiedeweerga een contract op 
voor mijn kleinzoon Gabriël.  
Hij is er klaar voor…

Het is nogal een thema, dat voet-
bal. Niet voor mij hoor, ik vind 
het maar een raar gestuiter 
rondom zo’n balletje. Maar wel 
voor mijn kleinzoons. Negen heb-
ben wij er inmiddels, voetballertje 
nummer tien komt eraan. 
‘Voetbal is een simpel spel’, vond 
good old Johan Cruijff. ‘Maar’, 
voegde hij eraan toe: ‘je moet 
het wel simpel spelen en dat is 
het moeilijkste wat er is’. Ik doe 
er een schepje bovenop: voor 
iemand überhaupt aan voetballen 
toekomt, zijn we de simpelheid  
al lang voorbij.

Neem kleinzoon Gabriël. Hij 
voetbalt op het schoolplein, hij 
voetbalt met zijn neven, hij voet-
balt met z’n vader, maar is met 
geen duizend paarden naar onze 
voetbalclub te krijgen. Desalniet-
temin verkondigt hij regelmatig 
zijn eigen voetbalevangelie. 
“Ik word later profvoetballer.” 
“Je moet eerst op voetbal”,  

is steevast mijn antwoord. “En dan 
word je gescout en dan pas word 
je prof…” Ik zie het Cruijffiaans 
simpel, nietwaar. Maar Gabriël 
weigert altijd verder commentaar.

Tot die woensdag twee weken 
geleden. Hij verveelt zich te plet-
ter. Zijn moeder heeft een baan 
en is ver weg. Zijn vader ook.  
En zijn neven zitten op voetbal.

“Ga op woensdag toch trainen, 
joh”, probeer ik maar weer eens. 
En ter plekke verzin ik: “Je hoeft 
niet per se op zaterdag wedstrij-
den te spelen, hoor.” 
Natuurlijk heb ik wel gespot wat 
het dieperliggende probleem is: 
angst. Angst om ondersteboven 
gelopen te worden. Angst voor 
de tegenstander. Angst om te 
falen. Hij vertoont overduidelijk  
vermijdings- en uitstelgedrag. 
Maar hij wil zo graag…

“Oké, alleen trainen dan.” 

Vanmiddag is zijn vuurdoop. Aan-
vankelijk weigert hij weer cate-
gorisch, hij-wil-niet-naar-voetbal. 
Uiteindelijk gaat hij overstag, 
maar niet nadat hij eerst een 
poosje met de iPad mag spelen en 
alleen als ik ook meega. Op voet-
balschoenen van neef Christof, in 
het trainingspak van neef Martien 
en in de auto van zijn oom gaat 
hij samen met een stapel neven 
richting voetbaltraining. Het 
wordt een daverend succes. En 
na de training vertelt hij iedereen 
haarfijn over zijn triomfen op het 
veld: drie keer gescoord, niemand 
zo veel aan de bal als hij ... 
En weet je wat? “Later word ik 
profvoetballer.” 

Ik lach maar eens. Vanmiddag 
heeft hij zijn angsten getrotseerd. 
Dat is pure winst. Ik hoop en bid 
dat hij zich dat altijd zal herinne-
ren. Want eens zal hij weet krij-
gen van een andere strijd, die ook 
geen uitstelgedrag duldt, die ver 
boven een potje voetbal uitgaat, 
die pas echt van levensbelang is.  
De goede strijd van het geloof.  
En het mooiste is, je hoeft ner-
gens bang voor te zijn.
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Ik word prof

Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meeleven met 

dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen en 

twaalf kleinkinderen. Eerdere columns verschenen in de  

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

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

Communicatie te Wierden.

gezi(e)n 

rtv-tips

door WilleMke 

Wieringa, Wierden

opium van of voor het volk?
In een theatermonoloog wordt het 
gedachtegoed van Karl Marx op 
de planken gebracht door Frank 
Lammers, u weet wel: de ietwat 

gezette Vader uit de Jumbo-
commercials. Het Nederlands 
Dagblad interviewde in dat 
kader Stefaan van Brabandt, de 
Belgische filosoof die de tekst 
hiervoor schreef.

In vloeiend Vlaams volgt 
een uiteenzetting over de 
vervreemding die de arbeider 
in het kapitalistische systeem 
ervaart, de illusies die de 
kapitalistische ideologie 
creëert en de funeste rol van 
het toe-eigenen van grond 
en kapitaalgoederen door 
fabrikanten. En ja, dan moeten 
er heel wat misverstanden uit de 
weg worden geruimd. Nee, Marx 
was niet tegen eigendom. Wel 
tegen concentratie van eigendom. 
Geef hem eens ongelijk in een 
wereld van multinationals. Net 
zo min was hij tegen religie. 
Wel dacht hij dat religie uit zou 
sterven als de arbeiders uit hun 
miserabele toestand werden 

bevrijd. Zo lang dat niet het 
geval was, hadden ze opium 
nodig om die omstandigheden 
dragelijk te maken. Geen opium 
voor het volk dus, maar opium 
van het volk.

“Fake news is werk van  
de duivel”
Wee hen die onder het mom van 
journalistiek leugens en halve 
waarheden verspreiden. Wie zich 
inlaat met ‘fake news’ is als de 
slang uit het paradijs van Adam en 
Eva: een duivelse verleider, aldus 
Paus Franciscus tijdens een lezing in 
Rome voor een zaal vol journalisten. 
Trouw berichtte hierover.

“Desinformatie gaat doelbewust 
ten koste van anderen”, meent 
hij. Wie dat de wereld in stuurt 
of het deelt op sociale media 
is ‘onbedoeld medeplichtig’. 

“Voor je het weet, gaat het als 
bij Eva: je laat je manipuleren 
door machten die niet het 

beste met je voor hebben. 
Bijbelboek Genesis vertelt hoe 
Adam en Eva uit het paradijs 
werden geworpen nadat Eva 
zich door de slang had laten 
overtuigen om van de verboden 
vrucht te eten. Onschadelijke 
desinformatie bestaat niet”, 
vindt Franciscus. “Integendeel. 
Geloven in onwaarheden kan 
dramatische gevolgen hebben.” 
Zo waarschuwt hij voor 
opzettelijk onjuiste informatie, 
maar ook voor journalistiek die 
spektakel belangrijker vindt dan 
waarheidsvinding. We hebben 
wat hem betreft journalistiek 
nodig die ‘waarachtig is en zich 
verre houdt van onwaarheden, 
retoriek en sensatie’. Saillant 
detail is dat Franciscus’ 
perschef, Greg Burke, voor 
zijn aantreden in 2012 werkte 
als Rome-correspondent voor 
het conservatief-rechtse Fox 
News, waar feiten en meningen 
geregeld door elkaar lopen.

-
-

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.

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

GZ zoekt  
kerken-bezoekers
Het Gezamenlijk Zondagsblad 
wil graag zijn contacten met de 
plaatselijke kerken versterken. 
Dat is hard nodig want in veel 
kerkelijke gemeenten is het 
GZ (bijna) onbekend. Wij 
zoeken enkele enthousiaste 
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 vrijwilligerswerk in nauw 
contact met het redactiekantoor 
in Wierden. Graag geven we u 
vrijblijvend meer informatie.  
Bel of mail daarvoor met Johan 
ten Brinke: johan@topic-cc.nl  
tel. 0546 - 577475.

18 maart Elvisdienst 
“SoulTime” in Wierden
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een kort verblijf in het zieken-
huis inmiddels ter revalidatie 
opgenomen in het CFH.
Koffieochtend 70-plus. 14 
maart is er weer een koffie-
ochtend voor 70-plussers in de 
Wijkboerderij. Inloop: vanaf 9.45 
uur. Gast: Fred Hamhuis, die 
ons een ‘rondleiding’ door Zuid 
Afrika zal geven. Het belooft een 
mooie ochtend te worden. In 
de morgendienst zal in de Step-
hanuskerk Anne-Marie Buining 
worden gedoopt, d.v. Robert-Jan 
en Judith én het zusje van Mau-
rits, Julia en Frederique. (Baalder-
Esch 3.
Baalderveld. Zieken. Dhr. Hei-
jink, Hoornblad 2, is na een ver-
blijf in het ziekenhuis weer thuis. 
Hij moet nog verder opknappen 
en aansterken. Wij wensen hem 
beterschap toe.
De fam. Rotgers, Akkermunt 35, 
hebben grote zorgen om hun 
zoon. Wij nemen hen mee in 
onze gebeden.
We vermelden dat Gerrit Veurik, 
Boterbloem 101, nog steeds ver-
blijft in het UMCG (afd. E2 k. 95). 
Hij is nu bijna 20 weken in Gro-
ningen en zal er nog een aantal 
weken moeten zijn vanwege 
stamceltransplantatie. We wen-
sen hem maar ook zijn vrouw 
Aly en hun kinderen voor al die 
tijd doorzettingsvermogen toe. 
We brengen ook hun dank over. 
Zij danken voor het meeleven en 
het overweldigend aantal kaar-
ten die laten zien dat er aan hen 
wordt gedacht.
Jarig. 5 maart: dhr. C. van der 
Velde, De Mulderij 410, 7772 HR 
Hardenberg: 86 jaar.
8 maart: mw. J. Koopman-Vene-
berg, Parkweg 123, 7772 XS Har-
denberg: 85 jaar.
11 maart: mw. A. Nijhof-Koning, 
Akkermunt 20, 7772 LB Harden-
berg: 90 jaar.
11 maart: mw. A. Boon-van Nop-
pen, Bisschopshof 54, 7772 WG 
Hardenberg: 84 jaar.
11 maart: mw. J. Lennips-Zwart-
scholten, Fortuinstr. 9, 7772 BM 
Hardenberg: 82 jaar.

MariËnberg
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfert-
straat 35, 7692 AH Mariënberg, tel. 
0523-235724, e-mail j.visser.hesse-
link@gmail.com
Kerkdienst 11 maart: 9.30 ds. 
W. Broekema, Nijverdal. 18.30 
ERC Bioscoopdienst. In deze film 
wordt in de zogeheten ‘war room’ 
gestreden in gebed voor proble-
men. Het laat ons inzien dat we 
onze naasten moeten liefhebben 
als ons zelf.  O.v.d.: dhr. B. Veltink. 
Gastheer: F. Timmer. Diake-
nen: B. Mellema en I. Noeverman. 
Collecten: stg. Mensenkinderen, 
voorjaarszendingsweek, kerk en 
gebouwen.
Kerkdienst 14 maart 9.30: ds. 
L. van Rikxoort 19.00 ds. T. Olden-
huis, Coevorden. O.v.d.: dhr. G. 
Lennips. Diakenen: D. Otten en A. 
Visser. Collecten: KiA/40-dagen-
tijd collecte, voorjaarszendings-
week, kerk en gebouwen.
Meeleven. Niemand wordt met 
name genoemd maar we kunnen 
wel het volgende in praktijk bren-
gen: Vertel God niet hoe groot je 
probleem is, maar vertel je pro-
bleem hoe groot God is.
Tekst. God, leer mij toch 
opnieuw beseffen dat er genade 
is en kracht, als ik mij regel naar 
uw tempo en heel ontspannen 
op U wacht. Help mij om niet zo 
hard te lopen en af en toe eens 
stil te staan, zodat ik aan Uw zorg 
en leiding niet achteloos voorbij 
zal gaan. God, maak mijn geest 
een beetje rustig, bewaar mij voor 
krampachtigheid. En help mij om 
in alle dingen wat meer te rek’nen 
met Uw tijd. Ik hoef mijzelf niet op 
te jagen en meer te doen dan dat 
U vraagt, als U mij maar de weg 
blijft wijzen, dan weet ik dat mijn 
leven slaagt. (Truus v/d Roest).

oMMen
Contactpersoon: Wim Wester-
huis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ 
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdienst 11 maart: Bouw-
straat 9.30 da. M.J. Winters. Lec-
tor: mw. R. Boschman. Organist: 
dhr. A. Huetink. Zondagskind: 
Ole Makkinga. Oppas: aanwezig. 

Collecten: 1. Alg. Chr. Doelein-
den. 2. Kerk. Bij de uitgang: kerke-
lijke gebouwen en zending. 19.00 
CrossPointdienst. Collecte: voed-
selbank.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. 
K. Jelsma. O.v.d.: dhr. H. Petter. 
Organist: dhr. Kl. Schaap. Col-
lecten: 1. Alg. Chr. Doeleinden. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: gebouw ‘Irene’ 
en zending.
Kerkdienst 14 maart: Bouw-
straat 19.30 ds. K. Jelsma. O.v.d.: 
dhr. G. Tent. Organist: dhr. F. 
Dijkstra. Collecten: 1. Project 
Bangladesh. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
kerkelijke gebouwen en zending.

sibCulo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 11 maart: Fre-
drikskerk Kloosterhaar 9.30 
ds. H. Dorgelo en ds. W. v/d 
Griend. Bevestigingsdienst ambts-
dragers. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Chantal Huisman en 
Zwanet Schepers. Collecten: 
evangelisatiewerk, kerk en onder-
houdsfonds.

st. Jansklooster
Contactpersoon: Tiny van der Lin-
de-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB 
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdienst 11 maart: 10.00 ds. 
P. Vis. Oppas: Janine Lok en Jenda 
Weijs. Knd.: groep 2: Marieke en 
Sandra. Organist: Corry van den 
Berg. Kapel 14.30 ds. P. Vis. Gez. 
dienst. Organist: Corry van den 
Berg. Collecten: 1. Kerk. 2. Bloe-
men.
Kerkdienst 14 maart: 19.30 
ds. P. Vis. Organist: Henk Teunis. 
Collecte: kerk.
Zieken. Vorige week is zr. J. Hoek-
man-Jordens weer thuisgekomen 
nadat ze lange tijd opgenomen 
geweest is in het ziekenhuis in 
Zwolle en in verpleeghuis Myo-
sotis te Kampen. Het gaat naar 
omstandigheden aardig goed. De 
opname in Myosotis heeft ertoe 
geleidt dat ze weer wat beter kan 
lopen al gaat het wel wat voor-
zichtig. We hopen dat dit nog wat 
meer vooruit mag gaan. We wen-

sen haar en ook haar zoon Dick 
die zijn moeder liefdevol verzorgt 
veel sterkte toe en bidden voor 
hen om kracht en Gods liefdevolle 
nabijheid.
Allen die thuis of elders worden 
verpleegd wensen we evenzo veel 
sterkte en bij alles Gods onmis-
bare nabijheid voor nu en voor de 
toekomst
Vespers. Een aantal weken 
komen we op woensdagavond 
voor een kort moment van stilte, 
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 kerkgebou-
wen in St. Jansklooster en Vollen-
hove. De predikanten verzorgen 
om beurt deze vespers. Het is 
een verrijking om ook midden in 
de week tussen alle drukke werk-
zaamheden door een moment van 
rust en stilte van zang en gebed te 
hebben. Het is beslist een aanra-
der om die vespers bij te wonen 
en te merken dat het goed is om 
middenin de week de rust te zoe-
ken 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 lief-
de en zijn rust en vrede in ons op 
te nemen. D.V. 21 maart is de ves-
per in de Kapel te St. Jansklooster. 
De avond begint om 19.15 uur en 
duurt ongeveer een half uur.
Op weg naar Pasen. Op weg 
naar Pasen gaan we in gedachten 
met onze Heer en Heiland mee op 
een weg van strijd en lijden. Zijn 
strijd en lijden heeft ertoe geleid 
dat wij bevrijd van zonden en schuld 
ons leven mogen leven, vrij van wat 
in de weg stond tussen Hem en 
ons. Dat leven is duur betaald. Daar 
dienen we zorgvuldig mee om te 
gaan, al is dat best wel eens moei-
lijk want ons geloof staat niet altijd 
standvastig in onze geloofsschoenen. 
Al wandelend door het leven van 
alledag komen we met verschillende 
zaken in aanraking die ons aan het 
twijfelen kunnen brengen en zo 
ons geloof in het verlossend werk 
van onze Heiland aan het wankelen 
kunnen brengen. Wat een zegen 

is het dan dat we altijd weer naar 
God mogen gaan met al die twij-
fels en Hem mogen vragen of Hij 
ons geloof wil versterken. Natuur-
lijk gaat dat niet zonder vallen en 
opstaan, zeker niet als we te maken 
hebben met verdriet en pijn om het 
gemis van een geliefde. Juist dan is 
het moeilijk om in volle overgave in 
zijn liefde en nabijheid te geloven. 
En toch hoor je vaak dat mensen 
zeggen: Ik mag ervaren dat ik kracht 
ontvang van boven zodat ik weer 
uit dat diepe dal op kan klimmen en 
zijn liefde mag ontdekken in mensen 
om mij heen die God op mijn weg 
plaatst. Die diepe liefde van Christus 
om ons heen vond zijn oorsprong in 
wat Hij heeft doorstaan in zijn lijden 
en sterven wat ertoe heeft geleid 
dat we ons bij Hem veilig en gebor-
gen mogen weten. Zo mogen we via 
de 5e lijdens-zondag op weg gaan 
naar Pasen.
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.  

WesterHaar
Kerkdienst 11 maart: 9.30 dhr. E. 
Wassink. Organist: Bjorn Hartman. 
Koster: Ab Lusseveld. O.v.d.: Tiny 
Teunis. Knd.: o.l.v. Alie Tempelman. 
Vervoer ‘Haarhuus’: Marie Beu-
ving. Collecten: 1. Kerk. 2. Binnen-
lands diaconaat.
Wij leven mee met… Henk en 
Geertje Croezen. Zij verloren afge-
lopen zondag hun broer en zwager 
Gerrit Teunis, oud inwoner van 
Westerhaar en oud-gemeentelid. 
Gerrit overleed in Raalte aan de 
gevolgen van longkanker. De uitvaart 
is komende zaterdag om 14.00 uur 
vanuit de Plaskerk In Raalte. Bidden 
wij allen die nu zonder hem verder 
moeten de nabijheid van de Heer 
toe, een nabijheid waarbij ook Ger-
rit zich geborgen wist.
Dinsdag overleed in ’t Meulenbelt 
Jannie de Rooij-Wessels, zus van Jan 
Wessels. En daarmee is er op nieuw 
een lege plaats in de familie Wessels. 
Jannie werd 58 jaar. 
Wij leven met de familie, maar in 
het bijzonder mee met Marjanne 
Wessels en haar kinderen en bidden 
haar en de (klein)kinderen toe dat 
zij hun geliefden Thuis weten  
bij God. 

berichten uit de gemeente 
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beste met je voor hebben. 
Bijbelboek Genesis vertelt hoe 
Adam en Eva uit het paradijs 
werden geworpen nadat Eva 
zich door de slang had laten 
overtuigen om van de verboden 
vrucht te eten. Onschadelijke 
desinformatie bestaat niet”, 
vindt Franciscus. “Integendeel. 
Geloven in onwaarheden kan 
dramatische gevolgen hebben.” 
Zo waarschuwt hij voor 
opzettelijk onjuiste informatie, 
maar ook voor journalistiek die 
spektakel belangrijker vindt dan 
waarheidsvinding. We hebben 
wat hem betreft journalistiek 
nodig die ‘waarachtig is en zich 
verre houdt van onwaarheden, 
retoriek en sensatie’. Saillant 
detail is dat Franciscus’ 
perschef, Greg Burke, voor 
zijn aantreden in 2012 werkte 
als Rome-correspondent voor 
het conservatief-rechtse Fox 
News, waar feiten en meningen 
geregeld door elkaar lopen.

De Kerkenbeurs wordt dit jaar 
georganiseerd op twee verschil-
lende data en locaties. Voor 
de Kerkenbeurs Noord kunt u 
terecht in Drachten op 22 en  
23 maart in het Fries Congres-
centrum. Voor de Kerkenbeurs 
Zuid op 6 en 7 april in de Grote 
kerk Breda

ontmoeten
De Kerkenbeurs is sinds 2008 
een begrip voor kerkelijk beheer-
ders en bestuurders. Voor deze 
-grotendeels- vrijwilligers, is het 
de perfecte gelegenheid om leve-
ranciers te ontmoeten en te ver-
gelijken. En leveranciers vinden 
nergens anders zoveel beheer-
ders en bestuurders van kerken 
onder één dak!

programma
Ook is er tijdens de regionale 
Kerkenbeurzen een breed pro-

gramma over actuele en inte-
ressante onderwerpen. Voor 
kerkrentmeesters, beheerders, 
bestuurders en vele andere ker-
kelijke professionals en vrijwilli-
gers. De presentaties, workshops 
en masterclasses gaan o.a. over:

•	 	Multifunctioneel	gebruik	van	
uw kerk

•	 	Verzekering	en	beveiliging
•	 	Energiebeheer:	duurzaam,	 

kosten besparen of beide?
•	 	De	toekomst	van	uw	kerk-

gebouw
•	 	Kerkelijke	communicatie
•	 	Een	goede	samenwerking	 

tussen predikant/pastoor en 
bestuur/kerkenraad

•	 	Geluid,	akoestiek	en	KerkTV
•	 	Nieuwe	privacy	wetgeving	en	

de impact voor kerken

Meer weten over workshops en 
programma? www.kerkenbeurs.nl

Kerkenbeurs 2018 in 
Drachten en Breda
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Zondag 11 maart
Psalm 6

Maandag 12 maart
Jozua 5:13-6:14

dinsdag 13 maart
Jozua 6:15-27

Woensdag 14 maart
Jozua 7:1-15

donderdag 15 maart
Jozua 7:16-26

vrijdag 16 maart
Jozua 8:1-13a

Zaterdag 17 maart
Jozua 8:13b-29

Oppositie is geen tocht door de 
woestijn, maar een oase waar men 
kracht opdoet.
Sybrand Buma

Zondag 11 maart 2018

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. J. Kroon 
19.00 jeugddienst
Assen AK 10.00 ds. R. Busschers 
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel 
JK 10.00 ds. R. Koopmans De 
Slingeborgh 10.30 da. N. Veld-
man OK 10.00 da. H. van Noord
Beilen PK 10.00 ds. R. Veldman
Borger GH 10.00 ds. A. de kruijff
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden HK 10.00 ds. E. de Vries
Diever GK 10.00 ds. D. Rie-
mens 19.00 ds. H. Scholing
Drijber GK 10.00 ds. Smit
Dwingeloo 10.00 ds. S. Kits
Een 9.30 dhr. G. Visser
Elim HK 10.00 dhr. J. Brouwer
Emmen GrK 10.00 Helene 
Westerik Ichthus 10.00 ds. de 
Valk Kapel 10.00 ds. Wijnsma 
Opgang 10.00 ds. Kajim SH 
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum  
Het Anker 9.30 ds. R. Wentink
Gasselternijveen 10.00  
mw. T. Groenbroek
Gees 10.00 mw. E. v/d Laan 
19.00 ds. Lowijs
Gieten BK 10.00 da. J. Middeljans
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 ds. J. Eerbeek
Hollandscheveld 10.00 ds. L. 
Kramer 19.00 ds. I. Postma
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. H. Jumelet
Hoogeveen GH 9.30 GrK 9.30 
ds. J. Snaterse HK 9.30 mw. H. 
Haan OK 9.30 ds. H. Boersma 
VH 9.30 ds. J. Batenburg 17.00 
vespers Bethesda 10.30 ds. B. 
Urgert Weidesteyn 10.30 dhr. 
W. Wennink
Klazienaveen KK 9.30 
Kloosterveen De Ontmoe-
ting 10.00 da. E. Struikmans
Meppel OK 10.00 ds. C. Huis-
man Erfdeel 10.00 ds. W. Sarolea
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. 
van Breevoort
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. den 
Dikken 19.00 ds. H. Markus
Nieuweroord HK 19.00 ds. W. 
Bakker
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
Nijeveen 10.00 ds. J. Bakker 
19.00 zangdienst
Noordscheschut HK 10.00 ds. 
W. Bakker
Pesse KPK 10.00 ds. H. Procee
Rolde 10.00 mw. A. Streutker
Roden CK 10.00 ds. W. Meijles. 
H.A. JK 9.30 ds. A. Elbert
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 da. A. Donker
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. T. Oldenhuis
Sleen DK 10.00 mw. J. Maatjes
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. E. van 
Noort 15.00 dr. C. van Sliedregt
Valthermond HS 10.00 ds. H. 
Jansen
Vries DK 10.00 ds. B. Altena

Westerbork VH 10.00 ds. J. 
van Kempen SK 10.00 ds. M. 
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten HK 10.00 da. H. Boer
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 9.30 dhr. H. Lowijs
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Fischer

Woensdag 14 maart 2018
biddag

Assen JK 19.30 ds. R. Koopmans
Beilen PK 19.30 ds. M. Hazeleger
Borger GH 19.30 past. H. 
Hansma
Coevorden GK 19.30 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 19.30 ds. M. Sijtsma
Elim GK 19.30 gez. dienst
Emmen Kapel 19.00 ds. Wijnsma
Gees 10.00 ds. R. Biewinga
Hijken/Hooghalen Antenne 
19.30 ds. R. Veldman
Hollandscheveld 19.30  
ds. L. Kramer
Hoogeveen GH 19.30  
dr. H. Nobel GrK 9.30 ds. J. 
Geerts 19.30 ds. J. Snaterse  
VH 9.30 ds. W. Loosman
Meppel Mariakerk 19.30  
ds. S. Sijtsma
Nieuw-Balinge 14.00  
ds. C. Klok 19.30 ds. E. de Mots
Nieuweroord HK 19.30 ds. W. 
Bakker
Nijeveen 19.00 ds. V. Top
Pesse KPK 19.30 ds. G. Arends
Ruinerwold/Koekange BH 
19.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 mw. E. v/d Laan
Sleen OK 19.30 dr. J. Borst
Tiendeveen 19.30 ds. J. den 
Dikken
Valthermond BK 19.30  
ds. J. Mellema
Westerbork VH 19.30  
ds. J. van Kempen
Zuidwolde GK 19.30  
ds. A. Broekman

Zondag 11 maart 2018

Ens GK 9.30 en 19.00 ds. E. 
Terpstra
Kraggenburg 10.00 dhr. R. Pas-
terkamp
Marknesse 9.30 jeugddienst
Nagele 9.30 ds. van Rheenen
Swifterbant 10.00 jeugddienst 
19.00 dhr. H. Feijen
Urk BK 9.30 en 17.00 ds. J. 
Tadema PK 9.30 en 17.00 ds. E. 
Terpstra 14.30 ds. G. van Zanden 
De Poort 9.30 en 17.00 ds. E. 
de Groot
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot 
19.00 Taizé-viering 16.00 kind-
op-schootdienst

Woensdag 14 maart 2018
biddag

Marknesse 19.30 ds. M. Wes-
termann
Zeewolde 19.30 ds. H. Jaspers 
Focks

Zondag 11 maart 2018

Beerzerveld 10.00 ds. J. Adri-
aanse
Belt-Schutsloot 10.00 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 en 
19.00 da. G. Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. L. Burggraaff
Blankenham 10.00 dhr. K. de 

Lange
Blokzijl/Scheerwolde Wiele-
waal 10.00 ds. H. Torenbeek
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. van 
Doorn
Daarle 9.30 ds. R. Visser 19.00 
ds. H. de Haan
Daarlerveen 9.30 ds. J. Goossen 
19.00 ds. J. Wegerif. Jeugdd.
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 ds. 
T. Keuning Oudleusen 10.00 ds. 
J. Jonkmans
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. G. 
Huiskamp 16.30 kruimeldienst De 
Fontein 19.00 ds. K. van Staveren
De Krim PK 10.00 dhr. A. Nij-
burg. Jeugdd.
Delden OB 10.00 dhr. Snier
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Horsveld HK 19.00 ds. H. Klaas-
sen DK 10.00 ds. G. de Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. A. Braak-
man
Enschede OK 10.00 d. C. de 
Jonge Lonneker 10.00 mw. M. de 
Vries Usselo 10.00 da. M. Sche-
pers ZP 18.00 da. M. Schepers 
BK 10.00 ds. A. Bierma JK 10.00 
ds. Bouwmeester
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. van Zanden
Genemuiden GK 9.30 en 19.00 
ds. I. Postma GrK 9.30 ds. W. 
Hulsman 15.30 ds. E. v/d Noort 
HC 9.30 ds. A. Mensink
Giethoorn PG 10.00 n.b.
Hardenberg Baalder 10.00 ds. 
W. v/d Wel HK 10.00 ds. P. Lang-
broekDe Matrix 9.30 ds. K. van 
Staveren Radewijk 10.00 ds. P. 
Noordmans SK 19.00 ds. W. v/d 
Wel HöK 10.00 ds. A. de Lange 
15.00 ds. M. Oostenbrink CFH 
10.30 dhr. H. Berends Witte 
Kerk 10.00 ds. L. van Rikxoort 
Oostloorn 10.30 n.b.
Hasselt Ichthus 10.00 ds. H. van 
Veldhuizen. Jeugdd.
Heino 10.00 Hans van Solkema
Holten DK 9.30 ds. S. Roozen-
boom 19.00 Twents Litugiekoor 
Kandelaar 9.30 ds. G. van Asselt
Kamperveen 9.30 ds. Bruin
Lemelerveld BK 9.30 ds. C. 
Benard. H.A.
Lutten LK 11.00 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. W. 
Broekema 19.00 bioscoopdienst
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. 
G. Trouwborst MK 10.00 ds. L. 
Hoekstra 19.15 welkomstdienst 
OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d Weg 
HC 9.30 ds. J. Wegerif 18.30 ds. 
A. v/d Spek
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 
GK 9.30 n.b.
Rijssen GK 9.30 en 19.00 dhr. J. 
Eertink
Rouveen 9.30 ds. E. Overeem
Schuinesloot 9.30 ds. W. Piksen
Sibculo FK 9.30 ds. W. v/d 
Griend KK 9.30 ds. H. Dorgelo
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
M. Vis Kapel 14.30 ds. M. Vis
Staphorst 11.00 ds. E. Overeem
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van 
’t Zand 11.00 krabbeldienst OV 
9.30 en EV 10.45 ds. B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 da. J. Rohaan 19.00 
Taizé-viering
Vriezenveen OK 9.30 ds. A. 
Veerman 11.15 time-out
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Antonides 19.00 ds. J. Droog-
endijk. Zangd. Irene 19.00 ds. F. 
Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld

Westerhaar 9.30 dhr. E. Wassink
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
T. Smink 15.00 ds. A. Prins 18.45 
ds. G. van Meijeren GK 9.30 ds. 
J. van Zanden 19.00 ds. P. Dekker 
Hoge Hexel 9.30 ds. W. Goris-
sen 19.00 ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 ds. M. Veenstra 
19.00 dialectdienst
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. B. Gijsbertsen 
14.30 ds. J. de Kok
Windesheim 10.00 n.b. 19.00 n.b.
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. R. Vissinga
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek HK 19.00 ds. D. Lagerweij
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
GrK 16.30 Michaëls-viering JK 
10.00 ds. H. de Leede 19.00 ds. J. 
van Gelderop LK 10.00 ds. m. Jon-
ker. H.A. OK 10.00 ds. I. Epema 
14.00 perki-dienst Open Kring 
9.30 mw. E. van Es SiK 10.00 ds. 
R. van Putten 18.45 opendeur-
dienst StK 10.00 ds. C. Lavooij

Woensdag 14 maart 2018
biddag

Beerzerveld 8.45 dhr. T. Leferink 
19.30 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 19.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim WK 19.30 ds. G. 
Rohaan OK 10.30 da. G. Rohaan
Blokzijl/Scheerwolde Wiele-
waal 19.30 ds. R. Vissinga
Bruchterveld 19.30 da. G. 
Rohaan
Daarle HK 9.30 ds. E. Prins GK 
19.00 ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 19.00 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 19.30 ds. A. Tol 
Oudleusen 10.00 ds. A. Tol
Dedemsvaart VDK 19.30 ds. P. 
Lindhout
De Krim PK 19.30 ds. G. Rohaan
Den Ham HK 19.30 ds. G. 
de Goeijen HK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld
Dwingeloo BK 19.30 biddag
Enter 9.30 en 19.30 ds. F. den 
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma GrK 9.30 ds. W. Hulsma 
19.30 ds. J. Olie HC 9.30 ds. G. 
Herwig
Hasselt Ichthus 19.30 ds. H. van 
Veldhuizen
Heino Wooldhuis 19.00 Harry 
Eringa
Holten DK 19.00 ds. J. Schipper
Kuinre 19.30 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 19.30 ds. Passterkamp
Lutten KK 19.00 ds. C. Post
Nieuwleusen MK 19.30 ds. L. 
Hoekstra OK 19.30 ds. M. Develing
Nijverdal VEG 19.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt GK 19.30 mw. H. 
Kramer
Sint Jansklooster JK 19.30 ds. M. Vis
Staphorst 20.00 n.b.
Steenwijk GrK 19.30 ds. A. van 
’t Zand
Vollenhove GrK 11.00 ds. H. Pap 
MK 19.30 ds. D. Wolters Kapel 
19.30 ds. H. Pap
Vriezenveen OK 19.30 ds. A. 
Veerman
Vroomshoop Irene 19.30 ds. J. 
Antonides
Westerhaar 19.30 ds. W. den 
Braber 10.45 scholendienst
Wierden DK 9.30 ds. G. Schreu-
ders 19.30 ds. T. Smink GK 19.30 
ds. P. Dekker Hoge Hexel 9.30 
ds. T. Smink 19.30 ds. H. van Win-
gerden
Wijhe NK 19.30 ds. M. Veenstra
Wilsum 19.30 ds. J. de Kok
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
19.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 19.30 ds. A. v/d Spek

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 
maken.

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

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

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

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

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

abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswijziging of vragen over de  
verzending kunt u contact opnemen met 
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische 
incasso € 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 één maand geldt. Opzeggingen 
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

door ds. a. HekMan, 

assen
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agenda

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

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

16 maart:
G-Orkest van Wilhelmina 
met Dickninger Geuzen, 
Wilhelmina Muziek Centrum, 
Groenewegenstraat Hoogeveen, 
19.30 uur

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

17 maart:
Passieconcert OPUS’94, 
Kristalkerk te Hengelo 

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

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

22 maart:
Lezing door prof. dr. ir. Peter Paul 
Verbeek UT Enschede met het 
thema ‘Mens, wat ben je veran-
derd’, 20.00 uur, Henricuskapel, 
Oosterhofweg 48 te Rijssen

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

9-13 mei:
CWN-conventie, thema ‘Upside 
down’ met o.a. Shane Claiborne, 
Oecumenische charismatische 
conferentie op ‘De Kroeze 
Danne’ te Ambt Delden
www.cwn-cwj.nl/aankomende-
conventie 

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: jaap@topic-cc.nl

Vanouds hebben 
christenen de plaat-

sen opgezocht waar de Heer heeft 
geleden en is begraven. Deze wer-
den als ‘heilige plaatsen’ gezien en 
vaak werd er een kerk gebouwd.  
In Israël treffen we tal van deze 
kerken aan. 

staties
Later werden de gebeurtenissen 
tijdens Jezus’ lijdensweg in de eigen 
omgeving uitgebeeld. Dat gebeurde 
in een kerk of in een speciaal voor 
dat doel aangelegd deel van een 
kerkhof of kloostertuin. Stilstaand 
bij één van die voorstellingen (‘sta-
tie’ komt van statio: halteplaats) kan 
men het lijden van de Heer volgen. 
Vooral in de veertiende eeuw wer-
den staties opgericht. In de acht-
tiende eeuw werd het aantal staties 
gesteld op veertien. 
Vooral in de Veertigdagentijd staan 
gelovigen stil bij de 
kruisweg; afbeel-
dingen, teksten en 
liederen helpen bij 
de meditatie. Niet 
alle afgebeelde 
gebeurtenissen op 
de Kruisweg zijn 
terug te vinden in het Evangelie, bij-
voorbeeld het driemaal vallen van 
Jezus en de ontmoeting met zijn 
moeder en met Veronica. Enkele 
staties moeten aan legenden wor-
den toegeschreven. Wel heeft men 
in de loop der tijd leidende gedach-
ten van het evangelie en het christe-
lijk geloof willen weergeven, bijvoor-
beeld dat Jezus valt onder het kruis, 
onder de zondenlast van de wereld.

via dolorosa 
Vooral bij een bezoek aan Jeruza-
lem spreekt de Kruisweg (de Via 
Dolorosa) tot onze verbeelding. 
De uitdrukking Via Dolorosa ont-
stond in de zestiende eeuw. Ze 
geeft de weg aan die Christus met 
het kruis aflegde van de Burcht 
Antonia tot aan Golgotha. De 
Via Dolorosa volgend komen we 
veertien staties tegen.

1. Jezus wordt ter dood  
veroordeeld.
De eerste statie is het Kloos-
ter van de Geseling. Op deze 
plek zou Pilatus Jezus hebben 
ver-hoord, daar waar nu de bin-
nenplaats is van de Omarya mos-
limschool, tegenover het francis-
caner klooster.

2. Jezus neemt het kruis  
op zich.
De tweede statie is de Boog 
van Ecce Homo. In de 16e eeuw 
noemden pelgrims deze boog 

naar de woorden 
die Pilatus in deze 
omgeving uitsprak 
toen hij Jezus aan 
de menigte voor-
stelde: “Zie, de 
mens”. In werke-
lijkheid is dit een 

deel van de triomfboog die kei-
zer Hadrianus in 135 n. Chr. liet 
oprichten, ter herinnering aan de 
verovering van Jeruzalem.

3. Jezus valt voor de eerste 
maal onder het kruis.
Een kleine Poolse kapel met 
een reliëf van Jezus die het kruis 
draagt, geeft de plaats aan van  
dit gebeuren. 

4. Jezus ontmoet zijn  
moeder.
Een klein altaar bij de ingang van 
de Armeens-katholieke kerk her-
innert aan de ontmoeting van 
Maria met Jezus.

5. simon van Cyrene helpt 
Jezus het kruis dragen.
Dit moment van Jezus’ lijdens-
weg wordt aangegeven door een 
inscriptie boven een deur van een 
kleine franciscaner kapel. 

6. veronica droogt Jezus’ 
gelaat af.
Op de plaats van de Armeens-
orthodoxe kerk heeft volgens 
de overlevering de ontmoeting 
tussen Jezus en Veronica plaats-
gevonden. Een onbekende vrouw 
zou hier het bebloed gezicht van 
Jezus hebben afgedroogd met een 
linnen doek, waarop een afdruk 
van zijn gezicht achterbleef. Vero-
nica is de Latijnse naam voor 
‘waar evenbeeld’, vandaar de 
naam van de onbekende vrouw. 
Het geheimzinnige doek wordt 
sinds 707 in de Sint Pieterskerk te 
Rome bewaard.

7. Jezus valt voor de tweede 
maal onder het kruis.
Een zuil geeft aan waar Jezus voor 
de tweede maal een val maakte. 

8. Jezus troost de wenende 
vrouwen van Jeruzalem.
Een klein kruis op de muur van 
het Johanniter klooster, met de 
woorden ‘Christus wint’ herin-
nert aan de ontmoeting van Jezus 
met de vrouwen, die Hem volg-
den. “Weent niet over Mij, doch-
ters van Jeruzalem, maar weent 
over uzelf en over uw kinderen.”

9. Jezus valt voor de derde 
maal onder het kruis.
Deze plek wordt aangegeven door 
een Romeinse zuil bij de ingang 
van het Ethiopische klooster op 
het dak van de Heilig Grafkerk.

De laatste vijf staties van de 
Kruisweg bevinden zich in de 
Heilige Grafkerk zelf. Hier zou 
de rotsheuvel Golgotha hebben 
gelegen.

10. Jezus wordt van zijn kle-
ren beroofd.
Deze statie bevindt zich evenals 
de elfde statie in de Romeinse 
kapel. Op deze plaats werd Jezus 
beroofd van zijn kleding. 

11. Jezus wordt aan het kruis 
genageld.
Volgens de overlevering werd 
Jezus op de plaats waar nu een 
franciscaner kapel staat aan het 
kruis genageld.

12. Jezus sterft aan het kruis.
In de Griekse kapel kan men 
onder het altaar de top van een 
rots zien met een zilveren aan-
duiding van de plaats waar het 
kruis gestaan zou hebben.

13. Jezus wordt van het kruis 
genomen.
Dit gebeuren wordt aangegeven 
door een altaar met onder glas 
een houten Mariabeeld. Maria 
was aanwezig bij de dood van 
Jezus.

14. Jezus wordt in het  
graf gelegd.
De laatste statie van de Via 
Dolorosa is de ruimte waarin 
zich volgens de overlevering  
het graf van Jezus bevindt. Ook 
op een andere plaats in Jeruza-
lem wordt ons de tuin van Jozef 
van Arimathea met Jezus’ graf 
aangewezen.

Kunstenaars hebben in woorden, 
beelden of muziek de lijdens-
weg van Jezus uitgebeeld. Op 
welke wijze wij de Kruisweg ook 
volgen, in Jeruzalem of in eigen 
omgeving, het verbindt ons met 
allen voor wie Jezus’ kruis hét 
teken is van onze verlossing.

De Kruisweg is een gebed langs de veertien taferelen van Jezus’ lij-
densweg, de kruiswegstaties. Het bidden van de Kruisweg is een oud 
vroom gebruik. Op Goede Vrijdag staan wereldwijd rooms-katho-
lieke gelovigen op deze wijze stil bij het lijden en sterven van Jezus 
Christus. Het idee is dat de gelovige zelf in gebed de Via Dolorosa kan 
doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest.

Afbeelding van de veertien 
Kuiswegstaties van het Via Dolorosa 
Monument in Jeruzalem 

Kruisweg van Jezus 

de uitdrukking via dolorosa 
ontstond in de zestiende 

eeuw. ze geeft de weg aan die 
cHristus met Het kruis aflegde 
van de burcHt antonia tot aan 

golgotHa.

door ds. a. HekMan, 

assen
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Voor wie nog geen plannen 
heeft voor vrijdagavond  
16 maart, is het misschien 
een idee om naar Hooge-
veen te gaan. Naar het Wil-
helmina Muziek Centrum 
welteverstaan. Inhaken en 
genieten geblazen!

Het G-orkest van Wilhelmina 
geeft samen met mannenkoor 

“De Dickninger Geuzen” een  
concert aan de Groenewegen-
straat in Hoogeveen. De entree  
is gratis, wel wordt er een collec-
te gehouden. Het concert begint 
om 19.30 uur.

g-orkest
Het G-orkest orkest bestaat uit 
bijzondere muzikanten: de mees-
ten van hen komen uit de zorgin-
stellingen Promens Care, Visio en 
Philadelphia. Het G-orkest is op 
20 september 2004 ontstaan. Een 
aantal leden van de christelijke 
muziekvereniging “Wilhelmina” 
organiseerden samen met vrijwil-
ligers een muziekuur voor men-
sen met een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking. Inmid-
dels is het orkest uitgegroeid 
tot 25 leden. Om de veertien 
dagen repeteren de leden in het 
Wilhelmina Muziek Centrum, 
onder leiding van Henk Askes. 
Het G-orkest treedt regelmatig 
op in verschillende huizen voor 
senioren, kerken en de instellin-
gen waar de muzikanten vandaan 
komen.

de dickninger geuzen
Mannenkoor de Dickninger Geu-
zen zijn geen onbekenden voor 
het G-orkest. Al vaak speelden 
de Geuzen in het Wilhemina 
Muziek Centrum. Het koor is 
opgericht op 3 september 1999 
en bestaat uit mannen tussen 
de 40 en 80 jaar. Interessant 
detail is dat het koor geleid 
wordt door een vrouw, Irene 
van Wijk. Zeemansliederen en 
vlot in het gehoor liggende num-
mers vormen het repertoire van 
de “De Dickninger Geuzen”. De 
koorleden komen uit De Wijk 
en omgeving en treden veel op 
in Zuidwest-Drenthe en Noord-
west-Overijsel. 

Muzikaal genieten met G-orkest 
Wilhelmina en Dickninger Geuzen

Geen speld tussen  
te krijgen, denk ik. Het enige 
zwakke punt is misschien de 
wederkerigheid. Doorgaans stuur 
je goede wensen naar mensen die 
dat naar jou toe ook doen. Vaak 
op grond van traditie, omdat je 
het gewend bent. Niets op tegen 
om een ander gezegend Pasen toe 
te wensen, maar je wilt een ander 
niet verplichten om je groet te 
beantwoorden, laat staan er een 
gewoonte van te maken. Maar dat 
hangt ook af van de relatie die je 
met iemand onderhoudt. 

gezegend paasfeest
Er is één persoon, de dichteres 
Oeke Kruythof, van wie ik ook 
dit jaar weer 
een paaskaart 
verwacht. Toe-
vallig is dat niet. 
Ofschoon van 
gereformeerde 
komaf, voelt ze 
zich nauw ver-
want met de Russisch-ortho-
doxe kerk. Voor haar is het een 
grote belevenis om in die kerk 
Pasen te vieren, en daar hoort 
haar paaskaart helemaal bij. 
Natuurlijk beantwoorden wij 
haar goede wensen voor een 
gezegend Paasfeest.

Overigens: wat voor kerstkaar-
ten geldt, geldt voor paaskaarten 
zeker: mooie kaarten die niet 
gaan over de paashaas, de kui-
kentjes en/of de eitjes maar de 
kern verwoorden van wat we 
met Pasen vieren, zijn zeldzaam. 

Je moet er eigenlijk het hele jaar 
al op bedacht zijn, op het verza-
melen van kaarten met treffende 
religieuze afbeeldingen, om in 
de stille week het hart van een 
medegelovige te kunnen raken.

paasgroeten-actie
Des te mooier vind ik de paas-
groetentraditie die we sinds jaar 
en dag in de kerk kennen. Als ik 
me niet vergis is het een traditie 
met hervormde ‘roots’. In elk geval 
moet ik ver terug gaan in de tijd, 
naar de jaren ’80 van de vorige 
eeuw, waarin ik als scriba van een 
hervormde kerkenraad ieder jaar 
paaskaarten bestelde bij uitgeverij 
Boekencentrum in Den Haag. De 
hervormde synode deed er een lijst 
bij met adressen van gevangenen 
elders in de wereld, die een straf 
uitzaten vanwege geloof of over-

tuiging en met wie 
wij het geloof in de 
Opstanding kon-
den delen. Op z’n 
protestants waren 
het kaarten met 
enkel tekst: ‘Christ 
is risen indeed’, of 

een equivalent in een andere taal. 
Er was ook een Russische variant, 
in Cyrillisch schrift.

gedetineerden
Die paasgroeten-actie is gebleven, 
want ook dit jaar weer wordt ze 
in PKN-verband via de diaconieën 
gevoerd, maar wat een verschil  
met vroeger! Je kunt er zelfs een 
cultuurverandering in de kerk aan 
aflezen. Er is samenwerking ont-
staan met het protestantse justi-
tiepastoraat en met de stichting 
Epafras, die zich inzet voor Neder-
landse gevangenen in het buiten-

land. Gedetineerden spelen een 
belangrijke en actieve rol. Gesprek-
ken die justitiepastor ds. Anne van 
Voorst met vrouwelijke gedetineer-
den voerde over het veertigdagen-
thema ‘onvoorwaardelijke liefde’ 
leidden tot mooie verbeeldingen. 
De afbeelding die de paaskaart 
siert toont de veelkleurigheid van 
‘onvoorwaardelijke liefde’ en geeft 
ook aan dat die liefde offers vergt, 
vandaar in het midden van de kaart 
een kruis. 

Hart onder de riem
Gevangenen in Nederland wor-
den bovendien uitgenodigd om zelf 
kaarten te versturen aan mensen 
buiten de muren. Van de dubbele 

kaart die zij ontvangen kunnen zij 
er een behouden en de andere 
gebruiken om het verbindingslijntje 
naar ‘buiten’ gaande te houden. 
Een derde groep waar de kaart 
naar toe gaat wordt gevormd 
door mensen en organisaties die 
zich inzetten voor mensenrechten 
wereldwijd. Met de woorden van 
Kerk in Actie: ‘Het is vaak moeilijk 
werk van lange adem als je steeds 
bedreigd wordt. Maar het doet 
goed als mensen je met een kaart 
een hart onder de riem steken.’

Mijn oude vriend Wim van der 
Giessen kan, als hij vanuit de 
hemel op ons neerziet, tevreden 
zijn. Een paasgroet doet ertoe!

Een paasgroet doet ertoe
Daan

door  

daan van der Waals, 

graMsbergen 

Een goede vriend - inmiddels overleden - verzond nooit kerstkaarten 
maar wel paaskaarten. Zijn redenering was heel eenvoudig. ‘Iedereen 
verstuurt kerstkaarten,’ zei hij. ‘In die grote stroom valt mijn kaart nau-
welijks op. Maar haast niemand verstuurt paaskaarten. Dan valt mijn 
kaart wel op. Bovendien is Pasen het belangrijkste christelijke feest.’ 

Wat voor kerstkaarten geldt, geldt voor paaskaarten zeker: mooie kaarten die niet gaan over de paashaas, de kuikentjes en/of 
de eitjes maar de kern verwoorden van wat we met Pasen vieren, zijn zeldzaam.

de afbeelding die de paaskaart 
siert toont de veelkleurigHeid 
van ‘onvoorwaardeliJke liefde’ 
en geeft ook aan dat die liefde 

offers vergt, vandaar in Het 
midden van de kaart een kruis
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Zondag 11 mrt. 10.00u. Ds 
H.Torenbeek (Emmeloord). De 
Wielewaal Scheerwolde. Organist: 
Jaco Floor. Collecten: 1e kerk in 
actie- binnenlands diaconaat, 2e 
eigen kerk, 3e herinrichting archief.
Woensdag 14 mrt. Biddag. 
19.30u ds R.Vissinga (Kampen) De 
Wielewaal Scheerwolde m.m.v. ‘de 
Bazuin’ Collecten: 1e diaconie, 2e 
eigen kerk, 3e pastoraat.
Komende zondag zijn we samen 
in de Wielewaal in Scheerwolde 
om 10.00uur. Voorganger hoopt 
dan te zijn Ds Hero Torenbeek 
uit Emmeloord. En organist is 
dan Jaco Floor. Het is dan de 
4e zondag van de 40-dagentijd. 
Dat we mogen hopen op een 
gezegende dienst! Er is ook 
dan na afloop koffiedrinken en 
mogelijkheid tot ontmoeten. 
Hartelijk welkom! Komt u / jij 
ook? 
En woensdag de 14e maart is er 
ook kerk in de Wielewaal om 
19.30uur. Het is op die dag de 
zogenaamde ‘biddag’, die jaarlijks 
gehouden wordt. Ditmaal met als 
voorganger ds R.Vissinga en m.m.v. 
de Bazuin. 
Pastoraat. We denken aan 
Roelien de Lange, Wetering-oost 
52 te Wetering in onze gebeden 
hopend op wat verbetering 
in haar situatie. Zo ook is er 
Jannie Kolkman, Marjolein 339 
Nw.Clarenberg te Vollenhove, die 
behoorlijk verzwakt raakt. Laten 
we ook aan haar denken in onze 
gebeden. Daarbij zien we de grote 
zorg ook om Jannie Timmerman, 
Wetering-west 39 Wetering, 
nu zij zo’n moeilijke uitslag te 
horen heeft gekregen, waar geen 
behandeling meer mogelijk is.
Vorige week vrijdag 24 februari 
werd Ab Steenbergen, Breestraat1, 
Blokzijl, getroffen door een 
epileptische aanval, waardoor een 
beginnend proces van dementie 
in een versnelling is gekomen. Hij 
verblijft nu nog in het ziekenhuis 
in Meppel (B5, kamer 5), maar 
zal binnenkort naar een andere, 
geschikte locatie worden 
overgebracht. Marrie hoopt, dat 
velen met hun gebeden, aandacht 
en goede zorg om hen heen willen 
gaan staan. Heel moeilijk is dit 
allemaal om te verwerken en er 
mee om te gaan! 
Nu is er ook nog een grote 
zorg om het zoontje Jonah, 
van de familie Jarnold ter Meer, 
ir.C.A.Kloosterhuisstraat 31 
8338SB te Willemsoord. Hij ligt in 
het ziekenhuis in quarantaine. Hij 
heeft een hersenvliesontsteking 
en is nu weer wat in een minder 
kritieke toestand gekomen 
gelukkig. Hij is een kleinzoon van 
Gea en Joost ter Meer. Dat hij 
toch maar spoedig mag herstellen 
is onze bede! Nog meer zijn er 
die in zorg en met grote vragen 
leven: ‘over hoe komt het allemaal.’ 
Laten we in dit alles onze hoop 
op God richten en Hem om zijn 
nabijheid en zijn hulp en zegen 
bidden. 

het pastoraat, Henk. ‘Zegen ons, 
Algoede. Neem ons in uw hoede. 
En verhef uw aangezicht over ons 
en geef ons licht’. Lied 415
Facebook. Word vriend op 
facebook van de kerk Blokzijl-
Scheerwolde en we delen met u/
jou de bijzondere activiteiten, die 
er zijn in en om de kerk!
Agenda. Zondag 11 maart 
10.00uur dienst in de wielewaal te 
Scheerwolde. 
Zondag 18 mrt: 10.00u ds 
C.Aalbersberg (Emmeloord), 
Grote kerk Blokzijl.
bezoekdienstkalender.
Jarig op12 mrt dhr. W.H.J.van der 
Veer, 82 jaar, Boffersweidje 20, op 
16 mrt mw. J.Bakker-Wildeboer, 
78 jaar, rietvink 2, op 17 mrt. dhr. 
J.B de Jonge, 77 jaar Pr Willem 
Alexanderstr 6, op 18 mrt 
mw. M de Graaf-Meijer, 84 jaar, 
Marknesserweg 7. Allen te Blokzijl.
U, allen van harte gefeliciteerd 
en een hele fijne verjaardag 
toegewenst. Voor de bezoekdienst 
zijn er twee giften ontvangen van 
tien euro. Hiervoor heel hartelijk 
dank. Namens de bezoekdienst 
Marie Dijkman-van der Sluis.
Ook nogmaals vermeld: Jarig 
op 6 mrt mw H.Lok, 82 jaar, 
Veldhuisweg 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.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags 
uitkomt: kopij tot uiterlijk 
zaterdagmiddag 12.00 uur naar 
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. Op 
zondag 11 maart gaat in onze kerk 
in de gezamenlijk dienst met de 
Doopsgezinde gemeente mevrouw 
B. Groen voor. De organist is de 
heer A. Nijmeijer en de ouderling 
van dienst is de heer
J. Smit. Na de dienst is er koffie/
thee/limonade in het Protestants 
Centrum. De uitgangscollecte 
is bestemd voor een diaconaal 
doel (zie hieronder: Campagne 
40dagentijd). Tijdens de dienst 
zal er oppas aanwezig zijn voor 
de kleintjes. Kerkvervoer: Hans 
Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. 
Zondag 4 maart: Kerk € 67,50 
en Diaconie € 55,25. De 
uitgangscollecte bedroeg € 
52,70 en zal ten goede komen 
aan de voorjaarszending. De 
bloemengroet ging naar de familie 
T. Miggels.

Campagne 40dagentijd. 
Onvoorwaardelijke liefde. Zondag 
11 maart is de 4e zondag dat 
we op reis zijn en projecten 
onder de aandacht brengen 
die extra steun nodig hebben. 
We bevinden ons nu in Almere 
waar de gezamenlijke kerken 
een sociale supermarkt runnen. 
Almere is een jonge stad waar 
sociale samenhang ontbreekt en 
veel armoede en werkeloosheid 
voorkomen. Om deze mensen 
te helpen en steun te bieden 
krijgen de klanten niet alleen 
een standaard voedselpakket, 
maar ook een budget gerichte 
pas om boodschappen te doen 
gedurende 3 maanden. Ook 
is er een kleding-, meubel- en 
witgoedloket. Daarbij krijgen ze 
naast de praktische hulp advies 
en cursussen om weer op eigen 
benen te staan. De wens is om 
al deze activiteiten onder te 
brengen in één gebouw. Hier is 
geld voor nodig. 
Paasgroeten. Aankomende 
zondag is er na de gezamenlijke 
dienst, tijdens het koffiedrinken 
gelegenheid om een kaart te 
kopen en te schrijven. Er worden 
kaarten verstuurd aan gevangenen 
in binnen- en buitenland en aan 
mensen en organisaties van 
de groetenlijst van Amnesty 
International. Voor gedetineerden 
is het bemoedigend als ze kaarten 
krijgen, zeker als daar ook nog 
iets persoonlijks op staat. Ook al 
weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, vanwege de privacy, toch 
mag u ervan overtuigd zijn dat het 
feit dat er om hen gedacht wordt, 
de gedetineerden erg goed doet. 
Het is een feestelijke gebeurtenis 
als de kaarten in de kerkdienst 
in de gevangenis worden 
uitgedeeld. Ook de mensen en 
organisaties, die zich inzetten 
voor mensenrechten wereldwijd, 
voelen zich altijd gesteund door 
kaarten en brieven. Het is vaak 
moeilijk werk van lange adem, als 
je voortdurend bedreigd wordt. 
Maar het doet goed als mensen je 
door een kaart een hart onder de 
riem steken.
Wel en Wee. De griep houdt 
nog steeds aan en bij deze 
beterschap aan allen die de griep 
onder de leden hebben. Advies: 
goed uitzieken. Vorige week van 
donderdag op vrijdag is mevr. 
Bep Ket gevallen. Uit voorzorg 
is zij voor een paar dagen voor 
onderzoek opgenomen in het 
ziekenhuis te Meppel. Daarna zal 
er gekeken worden hoe en waar 
de verdere verzorging voor mevr. 
Ket plaats zal vinden. Wij wensen 
haar beterschap toe.
Wie alleen loopt. Gedicht door 
Patrice Kayo uit Kameroen.

Wie alleen loopt
raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de 
wijsheid.
Eén hand alleen kan geen touw
om een bundel knopen.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand om 
haar te helpen.
Wie dan schreeuwt, heeft niemand 
die haar hoort.
Wie alleen loopt, gaat gebukt onder 
haar last.
Niemand deelt haar vreugde, 
niemand haar verdriet.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
ze heeft maar twee voeten,
ze heeft maar twee armen,
ze heeft maar twee ogen.

Maar in de gemeenschap
heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.

Wij geloven in delen. 
Samen zijn we Kerk in Actie. 
Geïnspireerd door Jezus 
Christus willen wij delen wat 
ons gegeven is. Wij weten ons 
geïnspireerd door Jezus Christus 
die wat er was, vijf broden en 
twee vissen, zegende en deelde 
met wie niets hadden. Wij voelen 
ons geroepen om te delen wat 
ons gegeven is: tijd en talent, 
aandacht en zorg, geloof, geld 
en goed. Afgelopen zondag, 4 
maart werd ik herbevestigd als 
ouderling. Ik wil u bedanken 
voor het vertrouwen dat u in 
mij stelt, zodat ik mijn taak als 
ouderling met alle aandacht 
en zorg kan voortzetten. Er is 
echter een maar… Er ontbreekt 
nog een ouderling voor wijk 2 
en een diaken als aanvulling bij 
de diaconie. Wilt u nadenken 
over het delen wat een ieder 
gegeven is: uw tijd en talent, 
aandacht, zorg en geloof. U staat 
er niet alleen voor. Zoals het 
gedicht hierboven zegt: In de 
gemeenschap zijn er vele handen 
en voeten en loopt niemand 
ooit alleen. Voor u allen een 
gezegende week en Gods liefde.

Een hartelijke groet van Marjolein 
Petter.

A.s. 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. Na 
afloop van de dienst is er koffie en 
thee. Fijn om elkaar als gemeente 
te ontmoeten! Komt u ook? 
Volgende week zondag 
18 maart, de 5-de zondag 
in de 40-dagentijd, is er een 
gezamenlijke dienst in Kuinre om 
10.00 uur, waarin ik hoop voor te 
gaan.
De Stille Weekvieringen zijn 
dit jaar in de protestantse kerk te 
Kuinre. De diensten beginnen op 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag 

en Stille Zaterdag om 19.30 uur.
Bloemen. Afgelopen zondag 4 
maart gingen er vanuit de dienst in 
Kuinre bloemen naar Fam.Snippe, 
met een hartelijke groet van de 
gemeente.
40-dagentijd. Thema van 
de 40-dagentijd is dit jaar: 
‘Onvoorwaardelijke liefde; Ik zorg 
voor jou.’ Als verbeelding van 
de onvoorwaardelijke 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 bloemblaadje 
is een Bijbelverhaal, dat we deze 
zondagen lezen; zo laat elk stukje 
van Jezus’ reis naar Jeruzalem 
iets van Gods grote liefde voor 
mensen zien. 
40-dagenwandeling. Elke 
dinsdag tot en met 27 maart 
is er een 40-dagenwandeling. 
We beginnen om 10.00 uur 
op de eerste Parkeerplaats 
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 
wandelschoenen 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 
Blankenham informatie hierover.
Bijbelkring. We lezen verder 
in het boekje ‘De Hoop die 
in ons leeft, Jezus volgen in 
een verwarrende tijd’, van het 
Evangelisch Werkverband, 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

Kerkdiensten zondag 11 
maart. Deze zondag is er een 
centrale dienst in Oldemarkt. 
Voorganger is ds. E.H. Jans. 
Collecten: 1e Diaconie, 2e College 
van Kerkrentmeesters, uitgang: 
Eigen jeugdwerk. Kinderoppas: 
Henny Oord en Caitlyn Tietema. 
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Beamer: Aron Bouwer. NB: De 
avonddienst vervalt i.v.m. de 
gemeentedag.
Biddag 14 maart. Op biddag 
is er een gezamenlijke dienst 
met de Gereformeerde kerk om 
19.30 uur. Voorganger is mevr. H. 
Kramer-de Jong uit Emmeloord. 
De dienst vind plaats in de 
Gereformeerde kerk. Collecte: 
Diaconie.
Ophaallijst. Voor vervoer naar 
de kerk graag uiterlijk drie dagen 
van tevoren bellen als u van deze 
dienst gebruik wilt maken. 11 
mrt. Jan Kroes 0561-452010; 
18 mrt. Kees Weemstra 0561-
451898; 25 mrt. Tineke Jansons 
0521-522090
Collecte opbrengsten. 
De collecteopbrengsten van 
zondag 25 februari waren 
als volgt: Oldemarkt: Israël 
werkgroep: € 110,25; College 
van Kerkrentmeesters: € 70,96; 
Instandhouding gebouwen:  
€ 76,57.
Bloemen. De bloemen uit 
de dienst van 25 februari zijn 
gebracht bij mevr. Limburg in 
Kalenberg. 
Giften. Mevrouw L. Hetebrij 
ontving € 5,- voor het 
bloemenfonds. Hartelijk dank 
hiervoor.
Studieseminar door ds. 
Henk Poot in Oldemarkt 
over “Jezus en Israël, de 
boodschap van het evangelie 
van Johannes”. Op dinsdag 27 
maart is er in Oldemarkt de 
eerste studieavond in een serie 
van drie met ds. Henk Poot, 
als Israëlpredikant verbonden 
aan de stichting Christenen 
voor Israël. De andere data 
zijn: dinsdag 3 en 10 april. Het 
onderwerp waarover hij spreekt 
is: Jezus en Israël, de boodschap 
van het evangelie van Johannes. 
De bijeenkomsten 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 tegenstelling, 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 
verschenen, als Immanuël. De 
Zoon is in Jezus nog steeds 
Immanuël en al is Hij verheerlijkt 
en opgenomen in de hemel, dat 
heeft de vleeswording van het 
Woord niet ongedaan gemaakt. 
Voor Israël en ons verborgen is 
Hij aan de rechterhand van God 
voorspraak van zijn broeders en 
zusters. Achtergrond spreker: 
Ds. Henk Poot is als predikant 

verbonden aan Christenen voor 
Israël. Hij studeerde theologie in 
Utrecht en heeft verschillende 
boeken op zijn naam staan. Poot 
leidt regelmatig groepen rond 
in Israël en is een veelgevraagd 
spreker.
Gemeenteavond. Op dinsdag-
avond 20 maart bent u van harte 
welkom op de gemeenteavond. 
Op moment van schrijven is er 
nog geen thema bekend, maar u 
zult in ieder geval geïnformeerd 
worden over het laatste nieuws 
vanuit de kerkenraad. Graag zien 
wij u die avond in de Ontmoeting. 
De gemeenteavond begint om 
20.00 uur.
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 
ontdekkingsreis 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 
parfumfabriek, schoonheidssalon 
of een heerlijk glas wijn in de 
heuvels 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. Hartverwarmende 
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: Relireizen / 
groepsreizen / CVI / Vrouwenreis 
18002. Heeft u nog vragen neem 
dan gerust contact met mij op. 
Sonja Karssen (0521-360190 ) 
Agenda. Zondag 11 maart: 
Gemeentedag. Dinsdag 13 
maart: Diaconievergadering 
in de Ontmoeting. Aanvang 
20.00 uur. Dinsdag 13 maart: 
Vergadering College van 
kerkrentmeesters. Aanvang 
20.00 uur in de Ontmoeting. 
Woensdag 14 maart: Bidstond 
om 9.00 uur in de Ontmoeting. 
Maandag 19 maart: Inleveren 
kopij Kerkklanken. Dinsdag 20 
maart: Gemeenteavond in de 
Ontmoeting. 
Tenslotte

Met open handen wil ik U vragen
om mij te vullen met Uw warmte in 
koude dagen.
Met gestrekte handen wil ik U 
wensen
dat ik een zegen mag zijn voor 
andere mensen.
Met gevouwen handen is mijn 
verlangen
te danken voor al wat ik van U mocht 
ontvangen.
(Willemijn Schenkel)

Jelly Pen-Smit, Scriba

Zondag 11 maart. Aanvang: 
9.30 uur. Voorganger: ds. E. van 
Veen. Organist: Jannes Lopers. 
Ophaaldienst: dhr. H. Nijenhuis. 
Eindcollecte: Binnenlands 
Diaconaat. Lezingen: Jozua 4:19-
5:1-10, 12 en Johannes 6:4-15.
Klein Pasen! We zijn halverwege 
de 40dagentijd en mogen even 
proeven van wat we verwachten. 
‘Verheug je Jeruzalem’. Uit het 
Oude Testament lezen we de 
doortocht door de Jordaan 
naar het beloofde land. Stenen 
worden opgericht om dit moment 
voorgoed te gedenken. Marcus 
in zijn evangelie vertelt ons over 
de wonderlijke spijziging. Brood 
dat er was voor iedereen. Een 
daadwerkelijk visioen. Jezus geeft 
de woorden van de Thora om 
daarvan te leren, ze net als brood 
op te eten, ze zijn als teerkost 
voor eeuwig leven.
Avond over geloofsopvoeding. 
Alle ouders met kinderen van 
0 t/m 12 jaar zijn op maandag 
12 maart van harte welkom om 
20.00 uur in de Immanuëlschool 
te Steenwijkerwold. Kinderpastor 
Liesbeth Winters-Jonas zal op 
deze speciale ouderavond met 
jullie ingaan op de vraag hoe 
onze opvoedingsidealen passen 
in het grote verhaal van God 
met mensen. Hoe geeft je vorm 
aan geloofsopvoeding voor je 
kinderen? Om aanwezig te zijn bij 
deze avond, hoeft je kind niet op 
de Immanuëlschool te zitten. Alle 
ouders zijn welkom. 
Nieuwe ambtsdrager. De 
kerkenraad deelt u mede dat voor 
het ambt van kerkrentmeester 
zich beschikbaar heeft gesteld, de 
heer J.D. Zeefat, Oldemarktseweg 
12 te Tuk. De kerkenraad is hier 
zeer verheugd mee. Bezwaren 
tegen zijn benoeming kunnen 
binnen 1 week schriftelijk worden 
ingediend bij de scriba. Wanneer 
er geen bezwaren worden 
ingediend zal zijn bevestiging op 
korte termijn plaats vinden.
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van afgelopen zondag zijn, 
met een hartelijke groet en een 
bemoediging gebracht bij dhr. L. 
Sleurink, Tukseweg 240. 
Bericht van de Diaconie. 
Zondag 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. Recent zijn ontslagen 
uit het ziekenhuis mevr. van 
Hijum, Pastoor Muitemanstraat 
34 en dhr. L.Sleurink, Tukseweg 
240. Beide wensen wij een 
voorspoedig herstel toe. In het 
verpleeghuis Zonnekamp in 
Steenwijk zijn tijdelijk opgenomen 
mevr. M. Kuiper-Wicherson en 
dhr. K. Klaverdijk. In Reggersoord 

te Meppel is opgenomen de 
heer R. Kreulen. We willen 
denken aan iedereen die de 
afgelopen tijd slechte berichten 
hebben ontvangen 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. R. v.d. Hoofdakker 
en mevr. J. Blei hebben beiden 
€ 10,- ontvangen voor de kerk. 
Hartelijk bedankt voor deze 
giften.
Kontakt. Voor Pasen willen 
wij weer een nieuw nummer 
van Kontakt uitbrengen. Kopij 
voor dit nummer kunt u tot 
en met woensdag 14 maart 
insturen via: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl 

gebed
Bemoedig allen
die de risico’s willen dragen
van hun inzicht en hun keuze,
allen die de waarheid stellen
boven eigen geluk en eigen gemak -
laat hen weten
dat ze op de goede weg zijn,
laat ze gesterkt en bevestigd worden
door uw Geest
en onze gebeden en gedachten.

Heer, onze God,
doorbreek onze onmacht,
overwin onze onwil,
kom ons allen te hulp,
dat wij het goede nieuws van Jezus 
uw
Zoon
zullen vasthouden en vertalen
zodat het weer spreken gaat
in een wereld
waarin het doodgepraat
of doodgezwegen wordt.
Amen

van: ds. W.R. van der Zee, uit de 
bergrede
                             
Met een hartelijke groet, ds. Eric 
van Veen

11 maart 2018 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor 
te gaan. De organist is dhr. J. V. 
Bredewout en het lied voor de 
dienst is Lied 575: 1,2,3. Collectes: 
Confessionele Vereniging 
(Studiefonds), instandhouding van 
de eredienst, Onderhoudsfonds. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. A.J.Doosje, telefoon 
241662. Er wordt in Tilvoorde 
op de jongste kinderen van 
onze gemeente gepast door: Job 
Kwast en Danique Roskam. Er 
is een tienernevendienst voor 
de kinderen van groep 7,8 en de 
brugklas. 
11 maart 2018 om 14:30 uur 
in de Kapel, in deze gezamenlijke 
dienst hoopt Ds. M.P.Vis voor 
te gaan. De organist is dhr. J.P. 
van Eerde en het lied voor de 
dienst is Lied 575: 1,2,3. Collectes: 
Confessionele Vereniging 
(Studiefonds), instandhouding van 
de eredienst, Onderhoudsfonds. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. A.J.Doosje, telefoon 
241662.
14 maart 2018 om 11:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. 
De organist is dhr. A. Kroeze. 
Collectes: diaconie, instandhouding 
van de eredienst, .
14 maart 2018 om 19:30 
uur in de Mariakerk, in deze 
gezamenlijke dienst hoopt ds. D. 
Wolters voor te gaan.
14 maart 2018 om 19:30 uur 
in de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De 
organist is dhr. H. Dunsbergen. 
Collectes: diaconie, instandhouding 
van de eredienst.
agenda.
10 maart om 09:00 uur, Stilte 
wandeling 40 dagen tijd, de Burght.
11 maart om 17:00 uur, Gast aan 
tafel, de Voorhof.
13 maart om 19:45 uur, Pastoraal 
team Nieuw Clarenberg, Kapel.
16 maart om 20:00 uur, Preek van 
de leek, Kapel.
17 maart om 09:00 uur, Stilte 
wandeling 40 dagen tijd, Molen 
Sint Jansklooster.
20 maart om 19:45 uur, 
Vergadering kerkenraad, 
toerusting, Tilvoorde.
21 maart om 19:15 uur, Vesper, 
Kapel.
21 maart om 20:00 uur, Muziek 
met passie, zingen met de Bijbel, 
Kapel.
22 maart om 15:00 uur, 
Contactmiddag oudere 
gemeenteleden, Paasviering met 
broodmaaltijd, Tilvoorde.
24 maart om 09:00 uur, Stilte 
wandeling 40 dagen tijd, Molen 
Sint Jansklooster.
Zondagochtend 11 maart. 
Komende zondagochtend willen 
we een fragment lezen uit het 
evangelie van Mattheüs en 
nadenken over de tekst: ‘Want 
de Mensenzoon is heer en 
meester over de sabbat. Wie is 
de Mensenzoon? Welk geheim 
ligt er in deze titel? Wat is de 
sabbat? ‘In die tijd liep Jezus op 
een sabbat door de korenvelden. 
Zijn leerlingen hadden honger 
en begonnen aren te plukken en 
ervan te eten. Toen de farizeeën 
dat zagen, zeiden ze tegen hem: 
‘Kijk, uw leerlingen doen iets 
dat op sabbat niet mag.’ 3Hij 
antwoordde: ‘Hebt u niet gelezen 
wat David deed toen hij en zijn 
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redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

Scriba: Dhr. C. A. Ruitenbeek, 
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. 
tel. 0527-243545 scriba@
hervormdvollenhove.nl
2e scriba: Dhr. R.H.B. van der 
Kamp, Postbus 82, 8325 ZH 
Vollenhove. tel. 0527-241562 
scriba@hervormdvollenhove.nl

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

Koster Kapel: mw. F. Vis - van 
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hervormdvollenhove.nl
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metgezellen honger hadden, 4hoe 
hij het huis van God binnenging en 
er met hen van de toonbroden at, 
terwijl noch hij noch zijn mannen 
daarvan mochten eten, alleen de 
priesters? 5En hebt u niet in de 
wet gelezen dat de priesters die 
op sabbat in de tempel dienstdoen 
en zo de sabbat ontwijden, 
onschuldig zijn? Ik zeg u: hier gaat 
het om meer dan de tempel! 
Als u begrepen had wat bedoeld 
wordt met: “Barmhartigheid wil 
ik, geen offers,” dan zou u geen 
onschuldigen hebben veroordeeld. 
Want de Mensenzoon is heer en 
meester over de sabbat.’ Mattheüs 
9:1vv.
Biddag in de Mariakerk. Op 
woensdag 14 maart hebben we 
een biddagdienst om 19.30 uur 
in de Mariakerk. We lezen dan 
uit Mattheüs 15 over de tweede 
wonderbaarlijke vermenigvuldiging 
van broden en visjes. Wat heeft dit 
verhaal ons te zeggen over leven 
in afhankelijkheid? 
ter overdenking:
‘Was ons hart niet brandende in 
ons’, herkent u deze woorden, 
of als u goed nadenkt hebt u ze 
wel eens gehoord, of zegt het u 
totaal niets! Wij leven nu in een 
tijd van druk, druk , druk, haast 
hebben we altijd, en voor onze 
ontspanning, ja daar hebben we 
twitter en facebook voor, we 
moeten tenslotte wel even stoom 
afblazen.Zij hadden geen mobiel, 
geen internet , geen lap-top, toch 
hadden ze ervan gehoord, en 
vonden het vreemd dat degene die 
bij hen kwam lopen er niets van 
wist! Thuis aangekomen nodigden 
ze hem uit om te blijven eten, 
en dat aanbod nam hij aan, bij de 
maaltijd toen Hij het brood brak 
herkenden ze Hem, en weg was 
Hij. Was ons hart niet brandende 
spraken ze tegen elkaar. En ons 
hart? Brand ons hart vol verlangen 
om Hem te ontmoeten? Goede 
Vrijdag en Pasen staan voor de 
deur, de kerkdeuren staan open, 
voor u allen, kom dan, ook op 
Goede Vrijdag als Hij u uitnodigt 
om mee te vieren, en zegt u, 
nee niet voor mij hoor, zie dan 
nog eens naar die beide mannen 
wiens hart brandde.Als onze 
aardse tijd voorbij, dan zal het 
eeuwige bruiloftsmaal aanvangen. 
Glorie aan God voor het zenden 
van deze Paasvorst. Kom dan,de 
deuren van de kerk staan open, 
ook voor u en jou. Gezegend 
Paasfeest
Paasontbijt. Pasen is het 
belangrijkste feest van ons geloof. 
Daarom willen we op eerste 
Paasdag samen beginnen met 
een Paasontbijt. De Hervormde 
Kerk Vollenhove / St Jansklooster 
nodigt iedereen hier van harte 
voor uit!
Van het Paasontbijt kan iedereen 
gebruik maken. Om 8.00 uur is 
er de inloop in Tilvoorde en om 
8.15 uur zullen we beginnen met 
een gebed. Het ontbijt eindigt om 
9.15 uur zodat er nog voldoende 
tijd is om naar de kerk te gaan 
voor de ochtenddienst. U wordt 
in de gelegenheid gesteld om die 
ochtend een vrijwillige bijdrage 
te doen voor de onkosten. 
Aanmelden kan via de link op de 
website of telefonisch bij familie 
Bakker (tel. 291579). Graag zien 
we uw aanmelding voor vrijdag 30 
maart. Van harte welkom!
Bijeenkomst Pastoraal 

medewerkers ‘Nieuw 
Clarenberg’ dinsdag 13 
maart. Het pastoraal team 
Nieuw Clarenberg vergadert op 
dinsdag 13 maart. We komen bij 
elkaar om 19.45 uur in de Kapel 
in Sint Jansklooster. De avond 
duurt tot ongeveer 21.30 uur. 
We lezen uit ‘Meer geluk dan 
grijsheid’ het tweede hoofdstuk. 
Met vriendelijke groet, Mw. G. 
Knobbe – Lok 0527-243384, mw. 
W. de Olde – Ruiter 0527-245555, 
ds. H.J.H. Pap 0527-239504.
Bloemengroet. De bloemen uit 
de diensten van zondag 4 maart 
zijn, als teken van medeleven 
en als groet van de gemeente, 
gegaan naar Dhr. Weijdema, Achter 
de Hare 19, Mw. Bergkamp - 
Veldkamp, v. Rhenenlaan 44, Mw. 
ten Braak-Vis, Koriander 246 en 
naar Mw. van der Linde-Oort, 
Leeuwte 40.
Giften. De Diaconie ontving voor 
het bloemenfonds € 10.00 via A. 
den Hartog. Hartelijk dank voor 
deze gift.

gedicht op de berg
O, mocht ik U
toch ook zien
in al Uw Heerlijkheid
op de berg
samen met de
drie apostelen
en Mozes en Elia
 
O, mocht ik
toch ook horen
Uw stem
“Dit is mijn
geliefde Zoon
in wie ik
vreugde schep
in Hem heb ik
mijn welbehagen”
 
Ja, mocht ik ook
ervaren
de kracht
van Uw Heilige Geest
die door hoogtes
en dieptes
uitmondt
in een eeuwig vreugdefeest!
 
Arianne Lassche

Stichting ‘Hulp vervolgde 
christenen in kamp’. De 
verhalen van vervolgde christenen 
lijken soms ver weg te zijn. 
De HVC Regiotour “Geraakt 
door vervolging” brengt deze 
verhalen dichtbij. Tijdens vijf gratis 
toegankelijke bijeenkomsten en 
één ondernemersbijeenkomst 
laat Stichting Hulp Vervolgde 
Christenen (HVC) jong en oud 
kennis maken met verhalen 
uit de eerste hand. Zo vertelt 
onder meer de Irakese dominee 
Ghassan over hoe hij vele door 
IS verjaagde mensen kon helpen. 
De HVC Regiotour bezoekt op 
donderdagavond 22 maart de 
Pieter Zandt Scholengemeenschap 
in Kampen. De avond begint om 
19.30 uur en de toegsng is gratis. 
Meer informatie vind u op www.
stichtinghvc.nl/regiotour. 
Preek van de leek. Op vrijdag 
16 maart beklimt Dhr. Marten 
Heetebrij als leek de preekstoel 
van de Kapel in St. Jansklooster. Hij 
is in St. Jansklooster een bekend 
gezicht. Hij heeft verschillende 
ervaringen, zoals voorzitter van 
het COV en is verschillende keren 
in Israël geweest. Maar één ding: 
gepreekt heeft hij nog nooit. Voor 
één keer staat hij op de kansel 
van de Kapel om een preek te 

houden over een Bijbeltekst 
die hij zelf heeft uitgekozen. 
Verschillende onderdelen van een 
kerkdienst komen aan bod... Een 
vrolijk, diepzinnig en inspirerend 
uur met muziek die door de 
‘leek’ zelf is uitgekozen. Daarna 
is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en gaan we in gesprek 
over de gehouden preek. De 
vorige keer in de Maria kerk was 
de opkomst boven verwachting. 
Ook nu hopen we weer op een 
goede bezetting. Mogen we op u 
rekenen? Aanvang: 20.00 uur.
Diaconie. Dit jaar wil de diaconie 
ook graag weer meerdere 
acties organiseren. Vorig jaar 
zijn de acties, mede dankzij u, 
erg succesvol geweest. Ook dit 
jaar willen wij u vragen om als 
gemeente de handen weer ineen 
te slaan om zo samen iets te 
kunnen betekenen voor onze 
naasten. Onze eerste actie zal 
zijn in het weekend van D.V. 14 
en 15 april en volledig in teken 
staan van Zending over Grenzen. 
Zending over Grenzen ziet om 
naar kansarme gezinnen, kinderen 
en ouderen in Oost-Europa. Door 
deze actie laten we hun merken 
dat ze er niet alleen voor staan. 
Zo laten we Gods liefde zien. 
Ook zal er dat weekend weer 
een kledinginzameling zijn . Dan 
kunt u hier alvast rekening mee 
houden met het opruimen van 
uw kledingkast. Het volledige 
programma hopen wij u komende 
weken mede te kunnen delen. 
Houdt u deze data vrij? 

Met een vriendelijke groet, de 
Diaconie

In memoriam. Op 21 februari is 
in de leeftijd van 66 jaar overleden 
Janny Winter–Ringenier, 
Clarenberglaan 11.
De dankdienst voor haar leven 
werd gehouden op maandag 26 
februari in de Grote Kerk. Tijdens 
deze dienst hebben we haar leven 
herdacht, dat getekend werd 
door liefde en zorg voor alles 
wat leeft. Van jongs af aan heeft 
Janny de gebrokenheid van het 
leven aan den lijve ondervonden. 
Ze heeft armoede, verdriet, 
ziekte en zorgen gekend. Maar 
dat maakte haar eerder sterker. 
Als een vlinder die, door zich 
te ontworstelen aan zijn cocon, 
krachtige vleugels krijgt om het 
licht tegemoet te vliegen. Zo 
heeft ze in alle gebrokenheid 
gezorgd voor familieleden. Ze 
bood haar gezin een warm thuis, 
waarin iedereen zich veilig en 
vertrouwd wist. En in haar zorg 
deelden ook bloemen, vogels 
en vlinders. Ze had oog voor 
de kleinste wonderen van de 
natuur! Ze was dan ook in haar 
element als ze in de tuin bezig 
was, of heerlijk kon fietsen, of op 
een bankje aan de Krieger kon 
zitten. Ze was een sterke vrouw 
die zich altijd wegcijferde en uit 
liefde altijd wilde geven. Eén van 
de kinderen zei daarom: ‘Ze was 
een onuitputtelijke bron van 
liefde, waaruit we konden putten, 
om liefde door te geven.’ Tijdens 

de dienst hebben we dan ook 1 
Korintiërs 13 gelezen. Over Gods 
liefde die we in Jezus Christus 
leren kennen. Een liefde die 
zichzelf wegcijfert tot het kruis en 
zo ons het leven geeft. Het leven 
in het licht van God. Ons geloof 
is gegrond in deze God. Onze 
hoop is dat we – zelfs in de dood 
- vallen in de veilige armen van 
Jezus. Maar bovenal spreken we 
van onze liefde die zijn bron vindt 
in Hem! Aan deze God, die liefde 
is, mochten we Janny dan ook 
toevertrouwen.
Geboren. Op 28 februari is 
Anne Kuiper geboren, dochter 
van Dennis en Marije en zusje 
van Lynn. Het gezin woont aan 
de H. van Beierenstraat 3. Op 
het kaartje staat het volgende 
gedichtje:

Een nieuw leven, geboren uit liefde
Zo mooi, zo klein, zo bijzonder
Welkom in ons leven, groot wonder
Van harte gefeliciteerd met dit 
prachtige Godswonder!

Pastoraat. Dhr. IJspeert, Weg van 
Rollecate 36, mocht weer thuis 
komen om verder te revalideren. 
We bidden hem kracht en 
gezondheid toe.
Ten slotte, na een week ijspret 
gaan we de lente weer tegemoet. 
Een prachtig beeld van God 
die naar zijn schepping omziet. 
Zoals lied 982 het verwoord: ‘In 
de koude van de winter groeit 
de lente ondergronds.’ Het is 
ook een beeld dat we in de 
veertigdagentijd koesteren. Nu we 
de weg van Christus volgen: ‘In ons 
einde is de aanvang… in de dood 
het nieuwe leven, overwonnen 
alle strijd.’ Zo leven we toe naar 
Pasen!

Met een hartelijke groet, 
Dick Wolters

Meeleven met. Dhr . Joh. Boes, 
Zuiderzeeweg 7 8356VV Blokzijl 
verblijft in de Zonnekamp afdeling 
de Botter, Oyershoeve 1, 8331 XR 
Steenwijk.
Dhr. W. van Dalen, Moespot 25 
Vollenhove verblijft in de Isalakliniek 
in Zwolle.
Dhr. P. Bruintjes, Molenstraat 50 
8326CX Sint Jansklooster verblijft in 
de Isalakliniek in Zwolle. Leuk als u 
eens een een kaartje stuurt.
Wilt u de zieken gedenken in uw 
voorbeden.
Huwelijksjubileum. Op 
donderdag 29 maart 2018 
hopen Henk Lok en Coby Lok-
Scholten hun huwelijksjubileum 
te gedenken. Vijftig jaar geleden 
hebben ze elkaar hun ja-woord 
gegeven. Henk en Coby hopen 
dit heuglijke feit te vieren op 
zaterdag 31 maart. We wensen het 
echtpaar Lok-Scholten feestelijke 
en vreugdevolle dagen toe.

Wij bidden u Gods zegen toe.
Neemt die eerbiedig aan
hoe ook uw weg mag gaan.
Nog kent geen mens het wat en hoe,

gij moogt vertrouwend lopen:
God doet de toekomst open.

geesje rook – de goede in 
herinnering
Verdrietig, maar dankbaar voor 
alle goede zorgen voor ons en 
vele anderen, delen de kinderen 
en kleinkinderen ons mee dat ze 
toch nog vrij onverwacht van hen 
is heengegaan hun lieve zorgzame 
moeder, oma en oud-oma Geesje 
Rook- de Goede in de leeftijd 
van 92 jaar. In 2016 kwam ze 
vanuit de Schans in Zwartsluis in 
Nieuw Clarenberg wonen. Ze was 
gevallen en had zorg nodig. Als 
moeder bleef zij zorg dragen voor 
haar kinderen, de kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. De 
herinneringen en herkenning 
werden minder. Vervreemdend was 
dat voor haar. Gé is geboren op 21 
december 1925 in Belt Schutsloot. 
Daar groeide ze op en ging ze naar 
school. De kinderen vonden een 
briefje waarop Gé de bijbeltekst 
had geschreven die ze ontvangen 
had bij het verlaten van de lagere 
school. Het zijn woorden uit psalm 
32: ‘Mijn oog is op U…’. God is aan 
het woord en zegt: ‘Ik geef inzicht 
en wijs de weg die je moet gaan, ik 
geef raad, op jou rust mijn oog…’ 
Woorden van wijsheid waar je als 
jong mens verder mee kunt. Gé 
bezocht de meisjesvereniging. Een 
meisje van 15 jaar was ze toen de 
oorlog uitbrak. De familie de Goede 
hielp onderduikers. Na de oorlog 
bleven die contacten bestaan. Al 
vroeg leerde Gé te zorgen in de 
huishouding en te zorgen voor de 
mensen. Ze leerde Albert Rook 
kennen van de Barsbeek. Albert 
en Gé huwden op 15 augustus 
1958. Er werden kinderen geboren 
Geuje, Henk en Johan. Als moeder 
was Gé zorgzaam, lief maar als het 
moest kon ze ook pittig streng zijn. 
In 2000 overleed Albert Rook. Gé 
had jarenlang voor Albert gezorgd 
vanwege zijn longemfyseem. Later 
nam ze de draad van het leven 
weer op. Ze kon zich redden, reed 
nog auto. Gé had op een klein 
briefje wat aantekeningen gemaakt 
in verband met haar wensen ten 
aanzien van de afscheidsdienst.
Heel kernachtig schrijft ze: Geen 
levensbeschouwing maar een 
woord van troost en moed om 
verder te gaan voor de kinderen 
en kleinkinderen. Ondertekend 
door ‘Moeder’.Ze wilde niet een 
terugblik, een enorme beschouwing 
van het grootse en geweldige leven 
van Gé de Goede. Ze wil dat we de 
andere kant op kijken, niet zo zeer 
naar het verleden als wel naar de 
toekomst. Een toekomst die ons 
troost in het verdriet en hoopvol 
is…Een ontroerend briefje. Wat een 
prachtige erfenis voor de kinderen 
en kleinkinderen.Als tekst mochten 
we nadenken over woorden van 
Jezus (Johannes 15) ‘Niet gij hebt 
mij; maar Ik heb u uitgekozen…’ 
Blijf in mijn liefde…En wie in die 
liefde blijft, die wacht een heerlijke 
erfenis…Door Jezus is Gods 
toekomst voor ons geopend. Een 
rijk van eeuwige liefde en vrede…
een rijk voorbij de oorlog en de 
dood. Waar God alle dingen nieuw 
maakt. ’Ik heb jou uitgekozen, mijn 
oog is op jou, ik heb jou lief…’ We 
wensen de kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen, familie en 
vrienden de troost en nabijheid toe 
van deze Heer.
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overleden elsbeth lassche
Grote verslagenheid is er vanwege 
het onverwachte overlijden van 
Elsbeth Lassche, ze was 52 jaar. Een 
paar weken geleden moest Elsbeth 
afscheid nemen van haar vader 
Harm Lassche. Elsbeth woonde 
in Coevorden maar was kerkelijk 
betrokken bij onze gemeente. De 
dienst van Woord en Gebed zal D.V. 
plaatsvinden op donderdag 8 maart 
in de Kapel te Sint Jansklooster. We 
bidden om kracht in dit immense 
verdriet voor haar moeder, zussen 
en broer, zwagers en schoonzus, 
neven en nichten, en de kinderen 
van haar klas.
Overleden is op 3 maart Trijntje 
Fokkema – Grijpstra in de leeftijd 
van 94 jaar. Ze woonde Koriander 238 
in Vollenhove. De dienst van Woord 
en Gebed zal D.V. plaatsvinden op 
donderdag 8 maart om 13.45 uur in 
Tilvoorde. We wensen kinderen en 
kleinkinderen de nabijheid toe van 
God de almachtige Vader.
Bericht van verhuizing familie 
Steenbergen. De familie 
Steenbergen-Schuurman, (Tineke, 
Bert en de kinderen) huidig adres 
Molenkamp 20 in Sint Jansklooster 
gaat verhuizen naar Molenstraat 37 
in Sint Jansklooster. We hopen dat ze 
zich snel thuis mogen voelen in de 
Molenstraat.

Ten slotte, Ontvangt allen een 
hartelijke groet vanuit de Leeuwte,
Ds. H.J.H. Pap

Diensten 11 maart. 
Belt-Schutsloot 11.00 uur. 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld. 
Extra collecte in BS voor de 
voorjaarszending. Wanneperveen 
09.30 uur. Voorganger: ds. W.J. 

Menkveld. In W’veen wordt de 
voorjaarszendingscollecte huis aan 
huis gehouden.
Voorjaarszendingscollecte. 
Sterke vrouwen opleiden op 
Papoea-Indonesië. Overal in 
West Papoea zijn vrouwen actief 
betrokken bij de ontwikkeling van 
hun land en volk. Dat is hard nodig 
maar niet vanzelfsprekend in een 
maatschappij, waar vrouwen 
traditioneel voorbestemd zijn 
tot een leven binnenshuis. Veel 
van hen zijn nauwelijks opgeleid. 
Het vormingscentrum P3W 
leidt vrouwen op, zodat ze vol 
zelfvertrouwen kunnen bouwen 
aan de kerk en de samenleving. 
Het grootste centrum van P3W 
staat in Padang Bulan, vlakbij 
Jayapura. Hier kunnen vrouwen 
terecht voor een cursus diaconaal 
werk van negen maanden. Wie 
niet (voldoende) kan lezen of 
schrijven, krijgt vooraf een 
alfabetiseringscursus van drie 
maanden. De meeste vrouwen 
die deze cursus volgen, komen 
van ver. Ze verblijven in het 
internaat van het centrum. Vaak 
hebben ze na de basisschool geen 
opleiding meer gevolgd. Ze weten 
nauwelijks hoe het leven er buiten 
hun dorp uit ziet. Een opleiding 
bij het P3W levert hen geen 
diploma op, maar wel een brede 
basisvorming. Hierdoor kunnen ze 
hun leven beter inrichten. Vrijwel 
alle vrouwen die cursussen van de 
P3W hebben gevolgd, vervullen 
een voortrekkersrol in het dorp 
waar ze vandaan komen. Ze 
hebben meer kennis gekregen 
over de wereld buiten hun dorp. 
Zij richten vrouwenverenigingen 
op, leiden alfabetiseringscursussen 
en geven betrouwbare informatie 
over ziekten zoals aids. Ze zijn ook 
in staat om vrouwen te helpen 
die lijden onder geweld in hun 
gezinnen. Vormingscentrum P3W 
op Papua is een van de projecten 
die centraal staan in de 40dagentijd 
2018. In Wanneperveen is de 
collecte huis aan huis in de 
week van 4 tot 11 maart. In 
Belt-Schutsloot bij de uitgang 
van de dienst van 11 maart. De 
zendingscommissie.
Gezamenlijke dienst 14 maart 
– Biddag. Belt-Schutsloot 19.30 
uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Diensten 18 maart. Belt-
Schutsloot 11.00 uur. Voorganger: 
ds. G. van Zanden, Urk. 
Wanneperveen 09.30 uur. 
Voorganger: dhr. W. Voogd, 
Wanneperveen – Jeugddienst.

Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, 
onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 11/3 – fam. H. Slot, 
Sint Jansklooster, en mw. A. de 
Vries-Stoter, Veneweg 224. 18/3 – 
Jeugddienstcommissie. 
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van afgelopen zondag gingen 
in BS met hartelijke felicitaties 
naar de heer J. Knobbe. Hij mocht 
zijn 86ste verjaardag vieren. In 
Wanneperveen gingen de bloemen 
ook met hartelijke felicitaties 
naar Mw. A. Eker-Simonsz en de 
heer G.J. Klomp. Ook zij zijn jarig 
geweest. 
Verantwoording. De extra 
collecte voor kerk en onderhoud 
in BS op 4 maart bedroeg € 
84,65. Door Roelien Mondria 
is in februari ook nog een gift 
van € 10 ontvangen voor de 
bloemencommissie. Via Jannita 
van Benthem is in W’veen een 
gift van € 10 ontvangen voor de 
bloemendienst. Ds. Menkveld 
ontving vorige week een gift van 
€ 40. De uitgangscollecte van 11 
februari in Wanneperveen bedroeg 
€ 67,15.
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 collecte 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 is weer thuis gekomen 
net als Mw. A. van Zanden-Meijer. 
Mw. R. Minnema-Meijer, werd 
opgenomen in Meppel i.v.m. een 
val en gebroken heup. Ook zij 
mocht deze week weer naar 
huis terugkeren. Mw. G. Hoeve-
van de Berg kan weer gewoon 
bezocht worden. De buikgriep is 
onder controle. Intussen worden 
plannen gemaakt voor een andere 
woonplek omdat het herstel tot nu 
toe niet toelaat dat zij terugkeert 
naar de Perelaar.
Vanuit de Pastorie. Vandaag 
mag ik een goede vriend en 
collega bevestigen ‘aan’ zijn nieuwe 
gemeente. Dat klinkt wat vreemd 
maar zo noemen we dat in de 
kerk. Een dominee wordt aan 
zijn gemeente bevestigd en als 
hij vertrekt wordt hij losgemaakt 
van zijn gemeente. Dat zegt iets 

over de bijzondere band die er is 
tussen gemeente en voorganger. 
Je hoort niet zomaar bij elkaar en 
je gaat ook niet zomaar uit elkaar. 
Ondanks alle menselijke aspecten 
die er aan het beroepingswerk 
kleven en die zeker meewegen 
geloven wij dat je aan elkaar 
verbonden bent van hoger hand. 
Daar bidt je voor van tevoren en 
daar vertrouw je op gaandeweg. 
Dat maakt het elke keer weer 
bijzonder als zo’n ‘verbond’ 
gesloten wordt. Dit geldt overigens 
niet alleen voor predikanten, maar 
ook voor andere ambtsdragers in 
de kerk. Ook daar vertrouw je op 
leiding van hoger hand en ga je een 
verbond aan in het vertrouwen 
dat je het met de hulp van God 
samen volhoudt in de roeping die 
je hebt gekregen. Ook hier is altijd 
sprake van menselijke elementen. 
De roeping tot een ambt is nooit 
zomaar en alleen van God, maar 
die kant van het beroepingswerk 
mag zeker niet vergeten worden. 
Zonder dat hebben we geen basis 
om vol te houden als het anders 
gaat dan we dachten of hoopten. 
En geldt dat ook niet voor lidmaat 
van de gemeente worden, bij 
trouwen in de kerk en kinderen 
laten dopen? God roept mensen 
door mensen. Meestal geen briefjes 
uit de hemel en toch ook meer 
dan alleen mensenwerk. Wie 
het ziet en gelooft kan er rustig 
op vertrouwen ook als het niet 
helemaal duidelijk is.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 11 maart 9.30 uur. In 
deze dienst hoopt ds. Klaas van 
der Kamp uit Kampen voor te 
gaan. Ouderling van dienst is Henry 
Bos. Organist is Klaas Pesman. 
De uitgangscollecte is voor het 

plaatselijk pastoraat. De ontvangst is 
door Rieta de Wagt en de bloemen 
worden weggebracht door Henk 
en Conny Hop. De zorg voor de 
kinderen is in handen van Marga 
en Inge. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Geert Dedden 
(0521-522489) en de opname van 
de dienst wordt rondgebracht door 
Janny Hop. Het lied voor de dienst 
is Evangelische liedbundel 382.
Woensdag 14 maart 19.30 
uur Biddag voor gewas en 
arbeid. In deze dienst hoopt onze 
eigen predikant ds. Gerrit van den 
Dool voor te gaan. Ouderling van 
dienst is Martinus Berger. Organist 
is Ake Menno van der Vinne. 
De uitgangscollecte is voor het 
onderhoudsfonds. De ontvangst 
is door Arjan Leemhuis. De 
ophaaldienst wordt verzorgd door 
Janny Hop (0521-854343). Het lied 
voor de dienst is lied 843.
Bij de diensten. Zondag is er 
een dienst in onze streektalen. 
Voorganger is de bekende 
‘televisiedominee’ Klaas van der 
Kamp. ‘Van wie bin-ie der iene?’ is 
het thema en het belooft weer een 
bijzondere dienst te worden. Bij 
binnenkomst ontvangt u een orde 
van dienst. 
Collecten. Zondag 4 maart 
Diaconie: € 28,60 Kerkrentmeesters: 
€ 35,35 de deurcollecte voor het 
Kerk in Actie ‘Vrouwen en kinderen 
in Oeganda’ bedroeg € 140,25. Allen 
hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. Op zondag 4 maart zijn 
de bloemen als groet en bemoediging 
bezorgd bij de familie Kaastra aan de 
Kon. Wilhelminlaan.
Gemeenteavond. Na biddag 
houden we een gemeenteavond. 
Rond 20.30 uur beginnen we onder 
het genot van een kopje koffie. U 
wordt bijgepraat over alles wat er 
speelt in de gemeente en u heeft de 
gelegenheid om vragen te stellen. We 
hopen u allen te ontmoeten.
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: Aanhangers van 
Islamitische Staat zijn actief in Egypte 
en plegen aanslagen tegen christenen. 
Bid dat het geweld tegen christenen 
stopt.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u inleveren 
tot uiterlijk zondag 11 maart 12.00 
uur bij de scriba. Het kan natuurlijk 
ook via kerk.willemsoord.nl

In het 40 dagen boekje van de 
Heilige Christoffel Parochie las ik 
onderstaande woorden die ik graag 
aan u doorgeef:

U vroeg om min handen om ze te 
gebruiken voor uw goede zaak. Ik gaf ze 
wel even, maar nam ze weer terug, want 
het werk was zwaar. U vroeg om mijn 
mond om te protesteren tegen onrecht, 
ik fluisterde maar wat, om niet gepakt te 
worden. 
U vroeg om mijn ogen om de ellende 
van armoede te zien. Ik deed ze dicht, 
want ik wilde niets zien. U vroeg om mijn 
leven om door mij uw werk te doen. Ik 
gaf maar een klein stukje om niet te 
betrokken te raken. 
Heer, vergeef me mijn egoïsme, om U 
allen te dienen als het mij goed uit komt, 
alleen op plaatsen waar het veilig is en 
alleen met hen die het mij gemakkelijk 
maken. 
Vader, vergeef mij, maak mij een nieuw 
mens, zend mij uit als een bruikbaar 
werktuig en laat de betekenis van uw 
kruis diep tot mij doordringen.
(Joe Seramane, Zuid Afrika ‘Op weg 
met Iona’)

Namens de kerkenraad een hartelijke 
groet, Henry Bos ouderling scriba

van de predikant. 
Wat betreft pastoralia heb ik ditmaal 
geen nieuws te melden. Op zondag 
11 maart ga ik ter vervanging van een 
collega voor in Apeldoorn, de plaats 
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Hiermee bieden de makers hand-
vatten om na te denken over 
mediagebruik in het gezin. En ook 
om het gesprek met kinderen en 
andere ouders aan te gaan. Ortho-
pedagoog Yvonne Bijl werkte mee 
aan de nieuwe mini-class en ziet 
veel ouders worstelen met media-
gebruik. Ouders ontkomen er niet 
meer aan om hun eigen mening te 
vormen en te bedenken wat zij zelf 
willen en waarom. Bijl: “Vervolgens 
komt de vraag om de hoek ‘Hoe 
leer ik mijn kind goed omgaan met 
een scherm?’” 

Het goede voorbeeld 
Mark, vader van twee dochters, 
herkent de worsteling. Hij hielp 
mee bij de ontwik-
keling van de mini-
class. “Ik probeer 
mijn kinderen het 
goede voorbeeld 
te geven. Als ze bij 
mij zijn, zet ik mijn telefoon altijd 
op ‘niet storen’. Ik bepaal wanneer 
ik kijk, niet mijn telefoon Zo wil ik 
voorkomen dat zij verslaafd raken 
aan hun smartphone.” 
Mark is onderwijzer in groep 6 
en ook daar ziet hij het effect van 
smartphones op kinderen. De eer-
ste kinderen in zijn klas hebben er 
al één. “Zodra de school uitgaat, 
komt het ding uit de tas, en gaan ze 
op in hun telefoon. In de hal valt de 
fysieke wereld al weg.” 

Topic Crea|

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

Verrassend creatief 
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'Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en je laten dopen 

in de naam van Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie 

zonden vergeven. En hij zal de heilige Geest aan jullie geven. 

Want dat heeft hij beloofd aan jullie en aan jullie nakomelingen. 

En ook aan alle andere mensen, overal op aarde. Hand. 2: 38-39 BGT
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In het 40 dagen boekje van de 
Heilige Christoffel Parochie las ik 
onderstaande woorden die ik graag 
aan u doorgeef:

U vroeg om min handen om ze te 
gebruiken voor uw goede zaak. Ik gaf ze 
wel even, maar nam ze weer terug, want 
het werk was zwaar. U vroeg om mijn 
mond om te protesteren tegen onrecht, 
ik fluisterde maar wat, om niet gepakt te 
worden. 
U vroeg om mijn ogen om de ellende 
van armoede te zien. Ik deed ze dicht, 
want ik wilde niets zien. U vroeg om mijn 
leven om door mij uw werk te doen. Ik 
gaf maar een klein stukje om niet te 
betrokken te raken. 
Heer, vergeef me mijn egoïsme, om U 
allen te dienen als het mij goed uit komt, 
alleen op plaatsen waar het veilig is en 
alleen met hen die het mij gemakkelijk 
maken. 
Vader, vergeef mij, maak mij een nieuw 
mens, zend mij uit als een bruikbaar 
werktuig en laat de betekenis van uw 
kruis diep tot mij doordringen.
(Joe Seramane, Zuid Afrika ‘Op weg 
met Iona’)

Namens de kerkenraad een hartelijke 
groet, Henry Bos ouderling scriba

van de predikant. 
Wat betreft pastoralia heb ik ditmaal 
geen nieuws te melden. Op zondag 
11 maart ga ik ter vervanging van een 
collega voor in Apeldoorn, de plaats 

waar ik ben geboren en getogen, in 
de kerk waar ik ooit mijn kerkelijk 
examen deed en waarvan de architect 
een oom van mij was. Dat wordt 
voor mij dus een beetje ‘weer even 
thuiskomen’. 
Zingen op de Paasmorgen. 
Op bescheiden schaal is de 
Paaszanggroep van start gegaan. 
Bij nader inzien hebben we toch 
besloten ‘De steppe zal bloeien’ 
te zingen op de prachtige vrolijke 
melodie van Antoine Oomen. Het 
lied is op Youtube te beluisteren.
Op woensdag 14 maart hebben 
we een dienst ter gelegenheid van 
Biddag voor Gewas en Arbeid. 
Goed om zo midden in de week 
als gemeente te belijden dat God in 
het midden van ons leven zich wil 
laten vinden en gediend wil worden. 
‘Zoek eerst Zijn Koninkrijk’, zegt 
Jezus in zijn Bergrede. In deze dienst 
bezinnen we ons op de vraag wat 
dat betekent voor de dagelijkse 
werkelijkheid waarin we werken 
voor het ‘dagelijks brood’, waarin we 
onze zorgen kunnen hebben, en ook 
waarover ons misschien meer zorgen 
zouden moeten maken. Na de dienst 
hebben we een gemeentevergadering, 
waarin we het reilen en zeilen van 

onze gemeente met elkaar willen 
bespreken. Het is in ieder geval 
verblijdend dat de laatste cijfers van 
Kerkbalans hoopgevend zijn. Ik hoop 
dat we die avond met velen zullen 
wezen! 
Afgelopen zondag was ds. Egbert 
Fokkema onze voorganger. In de 
vorige editie van het Zondagsblad 
hebben we kunnen lezen over zijn 
werk voor o.a. Kerk in Actie. Met 
beelden en inspirerende verhalen 
vertelde hij ons over het volgen van 
Christus in de context van een land 
als Oeganda. Aan het eind van de 
dienst kregen we de zegen mee die ik 
– is de zegen daar trouwens ook niet 
voor bedoeld? - op deze plaats graag 
weer wil doorgeven.

In ons hart en in ons huis:
De zegen van God.
In ons komen en in ons gaan:
De vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht:
De liefde van God.
Bij het einde, nieuw begin:
De armen van God om ons te ontvangen, 
en THUIS te brengen. 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. 

Lees verder op pagina 15

Hiermee bieden de makers hand-
vatten om na te denken over 
mediagebruik in het gezin. En ook 
om het gesprek met kinderen en 
andere ouders aan te gaan. Ortho-
pedagoog Yvonne Bijl werkte mee 
aan de nieuwe mini-class en ziet 
veel ouders worstelen met media-
gebruik. Ouders ontkomen er niet 
meer aan om hun eigen mening te 
vormen en te bedenken wat zij zelf 
willen en waarom. Bijl: “Vervolgens 
komt de vraag om de hoek ‘Hoe 
leer ik mijn kind goed omgaan met 
een scherm?’” 

Het goede voorbeeld 
Mark, vader van twee dochters, 
herkent de worsteling. Hij hielp 
mee bij de ontwik-
keling van de mini-
class. “Ik probeer 
mijn kinderen het 
goede voorbeeld 
te geven. Als ze bij 
mij zijn, zet ik mijn telefoon altijd 
op ‘niet storen’. Ik bepaal wanneer 
ik kijk, niet mijn telefoon Zo wil ik 
voorkomen dat zij verslaafd raken 
aan hun smartphone.” 
Mark is onderwijzer in groep 6 
en ook daar ziet hij het effect van 
smartphones op kinderen. De eer-
ste kinderen in zijn klas hebben er 
al één. “Zodra de school uitgaat, 
komt het ding uit de tas, en gaan ze 
op in hun telefoon. In de hal valt de 
fysieke wereld al weg.” 

niet alleen negatief
Ook Jolanda was betrokken bij 
de ontwikkeling van de mini-
class en zag meteen een positief 
effect in haar eigen gezin. “Mijn 
dochter is gevoelig voor de 
snap-score van het sociale medi-
um Snapchat. Dat betekent dat 
er elke dag een berichtje moest 
naar zo’n 50 vriendinnen. Naar 
aanleiding van de mini-class ben 
ik opnieuw het gesprek aange-
gaan met mijn dochter. Nu zijn 
het er nog 10.”
Jolanda vindt het belangrijk om 
niet alleen maar negatief over 
media te praten. Samen een 
berichtje sturen naar een jarig 
neefje of nichtje of lachen om een 

filmpje, ziet ze als 
mooie opbrengs-
ten van schermen 
in huis. “Toch 
denk ik regelma-
tig: hoe zouden 

andere mensen dit aanpakken? 
Daarom ben ik blij met deze 
mini-class, omdat je daarmee 
met andere ouders online tips en 
ervaringen kunt uitwisselen.”

onderwerpen in de  
mini-class 

•	 	Wanneer	geef	je	je	kind	een	
scherm?

•	 	Is	een	beeldscherm	gezond	
voor mijn kind?

•	 	‘Hij	zit	alleen	nog	maar	achter	
een scherm’ - Hoe stimuleer je 
gezond mediagebruik?

•	 	Je	kind	krijgt	een	smartphone	
– wat nu?

•	 	Waarom	zijn	platformen	zo	
verslavend?

•	 De	gevaren	van	het	internet
•	 Hoe	gebruik	je	zelf	je	mobiel?

Wie mee wil doen aan de mini-
class ontvangt zeven dagen lang 

dagelijks een nieuwsbrief met tips 
en verhalen uit theorie en prak-
tijk. Ook biedt de mini-class een 
tool om met andere ouders onli-
ne tips en ervaringen uit te wis-
selen. Elke mini-class kost slechts 
zeven minuten leestijd.

Meer info: visie.eo.nl

Mediagebruik in het gezin

Hoe pakken andere ouders dit aan?
‘Ik wil niet dat mijn kind de hele tijd op zijn mobiel zit.’ Een verzuch-
ting die veel ouders herkennen. Speciaal voor hen lanceerde de EO de 
gratis mini-class ‘Hoe leer ik mijn kind goed omgaan met een scherm?’

“zodra de scHool uitgaat, komt 
Het ding uit de tas, en gaan ze op 

in Hun telefoon. in de Hal valt de 
fysieke wereld al weg.”

Samen een berichtje sturen naar een jarig 
nichtje is leuk, of naar een grappig filmpje 

kijken. Maar wat doe je als de telefoon van je 
kind een verslaving lijkt te worden?

protestantse kerk
beroepen
te Oostzaan, ds. C.E. Dahmen 
te Berkenwoude, die dit beroep 
heeft aangenomen
te Oegstgeest, ds. R.C. Veld-
man te Rotterdam-Kralingen, die 
dit beroep heeft aangenomen
te Werkendam (herv. wijk 1), 
prop. G.R.G. van der Neut te 
Utrecht
te Woudenberg (herv. wijk 1), 
ds. K. Hak te Goudswaard (herv.)

aangenomen
naar Reduzum-Dearsum-
Ingwert, ds. E. Geijlvoet te 
Aalsmeer (Doopsgezind)
naar Krimpen aan den IJs-
sel (herv. wijkgemeente van bij-
zondere aard), ds. J.J. Mulder te 
Hedel (herv.)
naar Hendrik-Ido-Ambacht 
(herv., Elim), ds. E.E. Bouter te 
Overberg (herv. wijkgem.)
naar Holten (herv.), prop. M.J. 
Sandijk te Balkbrug
naar Ingen (herv.), ds. J.G. 
Schenderling te Alphen aan den 
Rijn (herv., Adventskerk)
naar Waalwijk, ds. L.M. Blok-
lander-de Jong te Nieuw-Vennep 
(De Rank)
naar Zeewolde, ds. E.A. Gru-
teke-Vissia te Hilversum (eerder 
interim-predikant Jeruzalemkerk 
A’dam)

Hersteld Herv. kerk
bedankt
voor Katwijk aan Zee (wijk-
gem. Elim), ds. A.J. Britstra te 
Maartensdijk

CHr. gereF. kerken
beroepen
te Urk (Maranatha), kand. J. 
van Vulpen te Kesteren
te Urk (Ichthus), ds. C.J. Dro-
ger te Vlaardingen en ds. J.L. de 
Jong te Soest

aangenomen
naar Nunspeet (Ichthus), ds. 
J.G. Schenau te Goes

gereF. geMeenten
beroepen
te Nieuwerkerk (Zld), ds. C. 
van Ruitenburg te Krimpen aan 
den IJssel
te Berkenwoude, ds. B. Labee 
te Veenendaal
te Picture Butte (Alberta, 
Canada), ds. G. Beens te Koot-
wijkerbroek

gereF. geM. in neder-
land
beroepen
te Sint Annaland, ds. A. van 
Voorden te Opheusden

komen en gaan
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mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:
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postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:
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Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad
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GEDENKSTENEN
 Staande letterplaten
 Enkele gedenkstenen
 Dubbele gedenkstenen
 Liggende zerken
  Gedenkstenen met volledige  
bedekking

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

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

www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd

Laatst mochten alle  

kinderen rondkijken in de kerk. 

Ineens was een jongetje weg.  

Ik zag ‘m onder de bank.  

Daar had ie zich verstopt…

Uw duurzame vakinstallateur

Vredenburg Installatietechniek
Dolderweg 29 | 8331 LL Steenwijk

Sanitair

Verwarming & Koeling

Renovatie

Huisautomatisering

Beveiliging

Zonnepanelen

0521 - 588224 
www.vredenburgsteenwijk.nl

"Omdat we 
de wereld niet 

van onze 
ouders hebben 

geërfd, 
maar geleend 

van onze 
kinderen"
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