
Zaterdag 24 maart wordt in de 
Goede Herderkerk aan de Midden-
weg 14 te Hoogeveen de Passie-
stonde uitgevoerd door het Hoo-
geveens Christelijk Mannenkoor 
(HCM). Muzikale medewerking 
wordt verleend door cellist Noam 
Staal, de eigen koorsolisten en 
Gezinus M. Veldman op de piano. 
Aanvang: 20.00 uur. Kaarten à € 5 
zijn o.a. verkrijgbaar bij: Dierckx-
sens, Schoen- en sleutelmakerij 
Koopman en De Fakkel. Zie ook 
www.mannenkoorhoogeveen.nl

Op zaterdag 24 maart verzorgt 
het koor ‘Hoop op Zegen’ uit 
Wierden een speciaal concert 
samen met het Interkerkelijk 
Gemengd Koor uit Vriezen-
veen, onder leiding van Jaap 
Vonk. Op het programma staan 
o.a. koralen van Bach en Stai-
ner. Het concert vindt plaats in 
de gereformeerde kerk aan de 
Spoorstraat te Wierden (schuin 
tegenover het NS-station). Aan-
vang 19.30 uur. De toegang is 
gratis; collecte bij uitgang.

‘Hebben, hebben, hebben!’, is het 
thema van de jeugddienst op  
18 maart in Diever. Met dominee 
Jelle de Kok en de club Rock Solid 
wordt nagedacht over hebzucht. 
Tegenwoordig wil iedereen alleen 
maar meer: meer geld, meer vrien-
den, meer aandacht. Maar worden 
we wel echt rijk door meer te ver-
zamelen en te verdienen of moeten 
we het ergens anders zoeken?
Muzikale medewerking wordt ver- 
leend door de band Root7.  
19:15 uur, Kruiskerk Diever.

Vrijdag 30 maart voert 
gospelgroep ‘Samen op Weg’ 
traditiegetrouw ‘The Young 
Messiah’ op. Dit jaar is er gekozen 
voor een nieuwe locatie: het 
Vechtdal College in Hardenberg.
De voorstelling begint om 21.30 
uur, waarna men een uur lang kan 
genieten van Händels prachtige 
muziek in een modern jasje. 
Muzikanten, koor en solisten 
zullen optreden in een sfeervol 
verlicht decor. Kaarten à € 3,00 
zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Passiestonde 
Hoogeveen

‘The Young Messiah’ 
in Hardenberg
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Mens,  
wat ben je 
veranderd!

Op 5 maart 1843 tekende 
een aantal gezinnen in Hol-
ten voor de aansluiting van 
hun groep gelovigen bij de 
Kerk van de Afscheiding. 

De Holtense kerk 
had toestemming van Koning Wil-
lem II om officieel van start te 
gaan. Het was daarna niet meer 
verboden om met meer dan twin-
tig mensen samen te komen in 
een godsdienstoefening.

19e eeuw
Het begin van de negentiende 
eeuw was een onrustige periode 
geweest. De Franse tijd was net 
achter de rug en Nederland kreeg 
voor het eerst een eigen koning. 
De zoon van stadhouder Willem 
V werd de eerste koning Willem. 
Ook economisch gezien was het 
onrustig. Het was een tijd van 
industrialisatie, trek naar de ste-
den, misoogsten en epidemieën. 
Men probeerde orde op zaken 
te stellen en de Kerk zou daarbij 
kunnen helpen. Predikanten van de 
Hervormde kerk preekten in die 
tijd (aldus mensen van de Afschei-
ding) vooral over orde en rust, 
gehoorzaamheid, trouw, plichts-
betrachting en andere vaderlandse 
deugden. En in de nieuwe gezan-
genbundel waren liederen opgeno-
men waarin vooral 
om een zegen 
voor ons land 
werd gebeden. 

rondreizende 
predikers
In die jaren trok-
ken predikanten rond in de stre-
ken rond Ommen, Rijssen, Enter 
en Holten die uit een ander vaatje 
tapten. Zij haalden andere thema’s 

uit de Bijbel. Ze spraken op boe-
renerven en in schuren over zonde 
en genade, preekten over bekering, 
over de beloften voor Gods kinde-
ren en eeuwig houvast. En in elke 
preek kwam de verlossing door 
het kruis van Christus ter sprake. 
Preken over de psalmen brachten 

mensen dicht bij 
het besef dat zij 
God mochten 
leren kennen. Er 
kwamen drommen 
mensen op af. 

Fienen
De overheid en de Hervormde 
Kerk dacht eerst dat deze nieuwe 
mode wel over zou waaien. Maar 
toen dat niet gebeurde, werd 

streng opgetreden; men haalde een 
wetsartikel uit de tijd van Napo-
leon voor de dag, waarin samen-
scholingen van meer dan twintig 
mensen verboden werden. Werd 
er eerst politie op af gestuurd, later 
werd het leger ingezet om mensen 
uiteen te jagen en extreem zware 
boetes op te leggen. Kon men die 
niet betalen, dan werd de huisraad 
per opbod verkocht. Deze verkoop 
had normaliter op zondag plaats, 
want deze mensen wilden op zon-
dag niks kopen en zo kon voorko-
men worden dat omstanders de 
inboedel terugkochten. Velen wer-
den uitgescholden voor Fienen of 
Cocksejanen; één van de voorman-
nen was namelijk Hendrik de Cock 
uit Ulrum.

Vrijheid
Het is niet zo vreemd dat in die 
periode velen emigreerden naar 
het vrije Amerika. Volgens domi-
nee Van Raalte was daar de plek 
om in vrijheid te kunnen geloven. 
Pas onder koning Willem II kwam 
een einde aan deze onderdrukking. 
Het is lang geleden en je kunt je 
afvragen of het dit allemaal waard 
was. Voor mensen die de pure 
troost van het Evangelie hadden 
leren kennen en zich gekend wis-
ten door God, was dat geen vraag. 
Ze hadden een rijkdom ontdekt 
die veel meer waard was dan zil-
ver en goud. Als je daar even over 
mijmert dan komt er een heel 
krachtige vraag op je af. Wat is de 
waarde van het evangelie voor mij?

Gereformeerde Kerk Holten 175 jaar

Begin 1800 trokken predikanten 
naar ommen, rijssen, enter 
en Holten die uit een ander 
vaatje tapten. Zij spraken op 

Boerenerven en in scHuren over 
Zonde en genade
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Nog geen abonnee?

Geld stinkt 
niet
door ds. t.J .oldenhuis, CoeVorden

De topman van ING krijgt zomaar 
salarisverhoging. Van maar liefst 
50%. Hoe is dat mogelijk? Overal in 
dorpen en kleine steden gaan bank-
filialen dicht en worden geldautoma-
ten buiten bedrijf gesteld. Het kost te 
veel geld en bovendien is het gevaar-
lijk geworden vanwege plofkraken. 
Dat cliënten in het oudere leeftijds-
segment hier de dupe worden, is niet 
interessant voor banken. Daar gaat 
het in de verste verte niet om dienst-
verlening, maar uitsluitend om geld 
verdienen. De crisis ligt alweer enke-
le jaren achter ons. Maar de banken 
hebben er geen cent van geleerd. 
Vroeger kreeg je een bonus als je je 
salaris via de bank liet uitbetalen. 
Nu worden bijna jaarlijks de service-
kosten van de bank verhoogd. ‘Zal 
allemaal wel,’ denk je dan. Maar als 
je vervolgens hoort van deze schan-
dalige salarisverhoging - een slordige 
anderhalf miljoen - ga je je toch 
achter de oren krabben. Zijn ze hele-
maal gek geworden? Is er niemand 
die daar een stokje voor steekt? 
Geen raad van toezicht, c.q. raad 
van commissarissen die zijn mond 
open durft te doen? Of pikken ze er 
allemaal een graantje van mee?

Indertijd zei de toenmalige minister-
president Wim Kok dat het afgelo-
pen moest zijn met die schandalige 
verhogingen. Jaren later, toen hij op 
de commissarissenstoel zat, stemde 
hij echter in met een gigantische 
jaarsalarisverhoging van de topman. 
En wie zat in deze raad bij de laat-
ste verhoging? Oud minister-presi-
dent Jan Peter Balkenende. Is ineens 
alle redelijkheid weg? Ik snap er 
eerlijk gezegd niet zoveel meer van. 
Geld speelt nog altijd nog de grootste 
rol in de wereld. 

Maar het blijft wel stinken.

Commentaar

door  

ds. a.a. Van der spek, 

Zwartsluis

Historische ansicht van de oude gereformeerde Kerk te Holten. Toen het nieuwe kerkgebouw De Kandelaar in gebruik werd genomen, werd de oude 
kerk verbouwd tot winkel, daarna in gebruik als horecagelegenheid (reliwiki.nl)

‘Hoop op Zegen’ 
Passieconcert

Hebben, hebben, 
hebben! 
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Hoe begeleid je als ouder of 
opvoeder een kind in het proces 
om een keuze te maken voor 
God? Hoe belangrijk ben jij in dat 
proces? Deze en andere vragen 
komen aan bod in de Kruiskerk 
te Diever op dinsdag 27 maart. 
De kinderwerkcommissie van de 
Kruiskerk organiseert een avond 
voor kinder- en jeugdwerkers, 
ouders, opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden om te praten 
over geloofsopvoeding, bidden 
met kinderen en de Heilige 
Geest bij kinderen. Verzorgd 
door: Karin Koornstra, 
Kruisstraat 1a te Diever,  
19.30 uur, toegang vrij.

Het was een voor-
oordeel waardoor 

ik ongeveer elf jaar geleden niet 
inging op uitnodigingen om pasto-
raal aan de slag te gaan in Spanje. 
Mijn idee was, dat mensen zich in 
de zon gingen zitten vervelen, ter-
wijl ze thuis nuttig zouden kunnen 
zijn. Hoogmoed was het. Nu mijn 
vrouw en ik voor de tweede keer 
in Portugal zijn, merk ik opnieuw 
hoe goed het veel mensen doet 
om kortere of langere tijd te 
genieten van wat hogere tempe-
raturen. Sommigen knappen licha-
melijk zienderogen op. Anderen 
komen eindelijk tot rust.
 
Bovendien is er van verveling 
voor de meesten geen sprake. Er 

wordt veel gewandeld, gelezen en 
gewerkt. De vereniging die ons 
heeft uitgenodigd, het Interkerkelijk 
Algarve Pastoraat, verzorgt in het 
seizoen (1 oktober tot eind april) 
kerkdiensten op drie plaatsen. De 
bezoekersaantallen variëren, maar 
in totaal 300 á 400 mensen is geen 
uitzondering. Elke tweede collecte 
in de diensten is bestemd voor een 
diaconaal project. 

Momenteel is dat Casa de Paz, 
Huis van de Vrede. Een tehuis 
voor ernstig verstandelijk gehan-
dicapten. Twintig vaste bewoners 
zijn er en acht mensen die over-
dag komen. De overheid geeft 
een bijdrage, maar genoeg is dat 
zeker niet. Wij waren op bezoek 
toen er een stevige, koude wind 
blies. Het bleek, dat de kozij-
nen van het huis zowel wind- als 

waterdoorlatend waren. Men-
sen hadden zich binnen gehuld in 
dekens, buiten zaten enkelen in 
de luwte in de zon. De arts-direc-
trice vertelde, dat van de twintig 
bewoners er slechts één was die 
een paar keer per jaar bezoek 
kreeg (ouders van 80+). De col-
lectes hebben inmiddels voldoen-
de opgebracht om alle kozijnen te 
vernieuwen. Het volgende project 
is de verwarming. Binnenkort 
gaat een ploeg vakantiegangers 
en overwinteraars slaapkamers 
schilderen. Elke zondag wordt 
gebeden voor twee van de bewo-
ners. De Nederlandse gemeente 
heeft het huis en de mensen daar 
in het hart gesloten, tot verwon-
dering van de directrice. “Alleen 
Engelsen en Nederlanders doen 
zoiets”, zei ze. 

Waarom vertel ik dit, in deze tijd 
van het jaar? Omdat het voor 
mij een signaal is, een teken van 
wat de christelijke levenshouding 
bedoeld te zijn. Dat wil zeggen, 
dat een gelovige – zo mogelijk – 

leeft met een open hart en open 
ogen voor wat er in de wereld, 
veraf en dichtbij, gebeurt. Hoe 
zou het anders kunnen, als volge-
lingen van een Heer die zichzelf 
gaf? Soms bekruipt mij de gedach-
te dat wij (ik in ieder geval) te 
weinig beseffen hoe ver de liefde 
van God gaat voor hen die leven 
op de rand van de samenleving of 
met een beperking die hen hin-
dert om zo volledig mogelijk mee 
te doen. 
Kijk naar het gedrag van Jezus, 
lees de Zaligsprekingen nog eens. 
Ik betrapte mijzelf er gisteren 
nog op hoe kritisch ik soms kan 
kijken naar mensen, terwijl ik 
haast elke zondag benadruk dat 
naastenliefde betekent dat ik een 
ander hoor te bekijken en te 
behandelen zoals ik zelf bekeken 
en behandeld zou willen worden. 
Herkent u dat?

Op weg naar Pasen kan het geen 
kwaad te doordenken hoe Jezus 
onze last droeg en te beseffen dat 
we zijn leerlingen zijn.

overdenking 

Na het meer over-
gestoken te hebben, worden Jezus 
en zijn discipelen geconfronteerd 
met het diepe ongeluk van een 
medemens. Afschrikwekkend is hij, 
en zo sterk dat hij de boeien waar-
mee mensen hem soms probeer-
den vast te houden, weer losbrak. 

naam
Maar Jezus laat zich niet 
afschrikken. Hij vraagt de man 
naar zijn naam.
In de tijd van het oude Israël zei 
een naam, meer dan tegenwoor-
dig, iets over wie je bent. Jezus 
vraagt niet zomaar naar de naam 
van deze man. Hij vraagt eigenlijk: 
wie ben je?
We lezen dat de man zichzelf 
‘Legioen’ noemt, een Romeinse 
term voor een groep van onge-
veer 6000 soldaten.

identiteit
De naam van deze man is dus 
symbolisch. Legioen, met andere 
woorden: bezet gebied. De man 
gaat gebukt onder een macht 
die hem in zijn greep houdt. Hij 
is zichzelf niet meer. Hij is niet 
vrij, hij weet niet wie hij is. Dit 
was een gewone man, een mens 
zoals jij en ik. Maar hij kan zijn 
naam niet noemen, hij kent zijn 
eigen identiteit niet. Die is hem 
afgenomen.

wie zijn wij?
Zo’n bestaan lijkt ver weg voor 
ons. Dat overkomt ons niet, 
denken we gemakkelijk. En we 
hebben het geluk dat het goed 

met ons gaat, dat het ons aan 
niets ontbreekt. Toch kunnen 
wij ook gebukt gaan onder din-
gen die ons in de greep houden. 
Daarom deze tekst als oproep 
aan ons, om antwoord te geven 
op de vraag van Jezus: wat is je 
naam? Wie ben jij, wie ben ik? 
Wie zijn wij echt?

Hoeveel stemmen hebben wij 
soms wel niet in ons hoofd, de 
stemmen van de wereld, van de 
mensen om ons heen, verwach-
tingen van anderen, collega’s, je 
partner, je vrienden. Van broers 
en zussen in de gemeente? 
En hoe blijf je jezelf daaronder? 
Hoe zorg je er voor dat je jezelf 
niet kwijtraakt, dat je positief blijft 

denken over jezelf, ook wanneer 
je het gevoel hebt dat je tekort-
schiet? Dat het leven te ingewik-
keld is geworden?

Jezelf zijn 
We hebben gelezen over Jezus, 
die wilde weten hoe de naam 
van deze man was. En we hebben 
gezien hoe Jezus de man genas, er 
voor zorgde dat 
hij weer zichzelf 
werd, weer ont-
dekken kon wie 
hij écht is. En zo 
mooi: we zien in 
vers 35 dat hij rustig aan de voe-
ten van Jezus zat. Bij God kun je 
ophouden jezelf anders voor te 
doen dan je bent, kun je al die 
stemmen vergeten, want God 
vertelt je wie je bent. Bij Hem 
mag je jezelf weer worden.
Wanneer je weet wie je bent, 

wanneer je weet dat er een God 
is die van je houdt, dan sta je 
anders in het leven.
Je hoeft je niet meer te bewijzen.
Je hoeft je niet meer te vergelijken 
met anderen.
Je hoeft het anderen niet langer 
meer naar de zin te maken, ten 
koste van jezelf.
Je hoeft jezelf niet meer om de 

oren te slaan 
omdat je faalt, 
teleurgesteld bent 
in jezelf.

Er is één stem 
die de boventoon voert, en dat is 
die van God. En Hij vraagt naar je 
naam. Hij wil weten wie jij bent. 
En Hij wil je losmaken van de 
stemmen in je hoofd die leugens 
vertellen over wie je werkelijk 
bent. Je mag rustig aan Zijn voe-
ten gaan zitten.

Met een open hart en 
open ogen

Wat is je naam? De man ant-
woordde: Legioen – er woon-
den namelijk vele demonen 
in hem. Uit Lucas 8: 26-33

en Zo mooi: we Zien in vers 35 dat 
Hij rustig aan de voeten van jeZus 

Zat. Bij god kun je opHouden 
jeZelf anders voor te doen

even bomen 

Vakantiegezinnen 
gezocht

Het is weer aftellen naar ‘Simply 
Jesus’! Een dag waarop mensen 
van alle leeftijden en vanuit het 
hele land samenkomen om het 
feest van Jezus te vieren. Ook 
dit jaar vindt het event plaats 
op tweede Paasdag, 2 april, 
in de IJsselhallen te Zwolle. 
Naast het hoofdprogramma, dat 
voor volwassenen en tieners 
is bedoeld, is er een apart 
kinderprogramma. Ook hier 
ligt de focus op Jezus. Uiteraard 
op een leuke, humoristische 
en begrijpelijke manier. Kom 
dus samen met je gezin! Bestel 
ticket(s) via www.goandtell.nl/
simplyjesus

Evenement Zwolle 
voor jong en oud

“Jezus vierde de seideravond 
samen met zijn discipelen aan 
de vooravond van Zijn lijden 
en sterven. Christenen tonen 
groeiende interesse voor 
deze uitvoerige liturgie van de 
vooravond van Pesach.” Dat 
constateert Heleen Bénard, 
werkzaam bij de Stichting 
Christenen voor Israël. Op 
woensdag 21 maart spreekt zij 
over het thema ‘Van Pesach naar 
Pasen’ in de Ontmoetingskerk 
(Boomkamp 4) te Rijssen. In 
de lezing staat de weg van 
Pesach, vanaf het begin van 
de kerkgeschiedenis, naar 
het Paasfeest zoals wij dat nu 
vieren, centraal. Aanvang:  
20.00 uur, toegang gratis.

Van Pesach  
naar Pasen

Pax Kinderhulp NOP-Urk 
nodigt elke zomer twintig 
Poolse kinderen tussen 9 en12 
jaar uit om in de NOP en op 
Urk gezonde lucht en plezier te 
‘tanken’. De kinderen logeren 
van 21 juli t/m 5 augustus in 
vakantiegezinnen. Tijdens de 
twee weken in Nederland 
genieten de kinderen van het 
leven bij hun vakantiegezin, 
van de dagelijkse dingen en van 
de activiteiten, georganiseerd 
door de werkgroep Pax 
Kinderhulp NOP-Urk. Ook 
vakantiegezin worden? Bel of 
mail voor vrijblijvend meer info: 
Bertha de Langh 0527-611611 
of Ilse Kapitein 0527-615434, 
ilsekapiteindevries@gmail.com

Geloofsopvoeding 
met Karin Koornstra

Wat is jouw naam?

door ds. p. boomsma, 

niJVerdal

door  

erika Van der laan, 

sleen en sChoonoord

De man met het legioen demonen was zo 
afschrikwekkend, en zo sterk dat de mensen 

hem moesten boeien. 
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drenthe

aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
kerkdienst 18 maart: ger. 
kerk aalden 10.00 ds. W. 
Hordijk-van der Zwaag. orga-
nist: Mans Kuipers. Collecten: 
KiA/40-dagentijd collecte en 
kerk. Knd. en oppas.

boVensmilde
kerkdienst 18 maart: 10.00 
ds. S. Kits. organist: Nico Mei-
lof. M.m.v.: Koor Cantabilé uit 
Westerbork. paaskaars aan-
steken: Maria Koning. Collec-
ten: 1. Kerk in Actie/Kinderen 
in de Knel. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: beheer. oppas: aanwezig. 
knd.: Renate Herben.
5e zondag in de 40-dagen, 18 
maart: Ik heb alles voor je over 
m.m.v. het koor Cantabilé uit 
Westerbork.
Deze zondag lezen we uit Johan-
nes 12: 20-33, waar het beeld 
van de graankorrel centraal 
staat. Zoals een graankor-
rel sterft om vrucht te dragen 
zo zal ook Jezus sterven om 
nieuw leven voort te brengen. 
Zo heeft Hij alles voor men-
sen over en betekent Hij heel 
veel voor ze. We denken deze 
zondag na over die betekenis 
van Hem voor ons, maar ook 
over de vraag wat wij voor Hem 
kunnen betekenen en… hoe 
wij van betekenis kunnen zijn 
voor elkaar. Het thema van het 
project van de kinderneven-
dienst luidt: ‘Ik heb alles voor 
je over’. Je zou het ook kunnen 
omdraaien: Wat beteken ik voor 
een ander, voor jou? Hoeveel 
ben ik voor jou waard? Span-
nende vragen. Als u daar bij stil 
wilt staan, kom dan die zondag 
luisteren en zingen en bidden. 
Bovendien hebben we dan het 
koor Cantabilé uit Westerbork 
in ons midden, dat met mooie 
passende liederen de dienst zal 
opluisteren. 

CoeVorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
kerkdiensten 18 maart: 
10.00 ds. J. Wegerif, Nijverdal. 
organist: Egbert Schoenma-
ker, Emlichhein. oppas: Myrthe 
van Ruitenburg en Amber v/d 
Bosch. bloemendienst: mw. 
H. Ballast-Sieders. Collecten: 
1. Kerk. 2. A.K.A. Deurcollecte: 
kerkblad.
aleida kramer 10.30 mw. J. 
Regeling.
gk 19.00-20.00 uitvoering van 
de Matteüspassie (Ned. teksten) 
door een projectkoor uit Alte-
veer. Bij de uitgang wordt een 
collecte gehouden ter bestrijding 
van de onkosten.

emmer-CompasCuum
kerkdienst 18 maart: 9.30 ds. 
J. van Breevoort. Jongerenkerk 
en knd. o.v.d.: mw. R. Roffel en 
mw. R. Bruns diakenen: dhr. 
H. Buursema en mw. I. Boer. 

organist: Anne Unij. Knd.: 
Greetje. oppas: Meena Wen-
tink. beamer: Ruben. gast-
dame/heer: mw. B. Busscher 
en dhr. J. Terpstra. autodienst: 
dhr. T. Buter: mw. Huizing; 
dhr. D. Pruim: dhr. de Groot 
en fam. Potze. Collecten: 1. 
KerkinActie/40-dagentijdcollec-
te. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
kerkdienst 18 maart: 10.00 
ds. B. Breunesse. knd.: ja. 
kaars aansteken: leiding. 
o.v.d.: Harry Euving. organist: 
Jan Klok. oppas: Femke Euving 
en Natisha Jutstra. Collecten: 
1. KiA/40-dagentijd Werelddi-
aconaat. 2. Diaconie. Deurcol-
lecte: Adoptie. Collectanten: 
Geeser kant: Daniël Strijker; 
Zwinderse kant: Bart Euving. 
bloemengroet: fam. J. Kam-
man. Na de dienst is er koffie-
drinken in Pluspunt.

klaZienaVeen
Contactpersoon: mw. G. Vel-
zing-Hessels, Noorderkeerkring 
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 
0591-312007
kerkdienst 18 maart: 9.30 ds. 
J. Schneider. o.v.d.: J. de Wolde. 
organist: M. Hof. Collecten: 
1. Kerk. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
geluidsinstallatie. welkomst-
cie.: fam. W. Dorst. knd.: 
Grietje.

klaZienaVeen-noord
kerkdienst 18 maart: 10.00 
mw. M. de Bruin-Roffel, Emmen. 
Biddag. organist: Gerard 
Ziengs. o.v.d.: Ali en Albert. 
welkom: cie. Bijzondere Dien-
sten. M.m.v. het Projectkoor 
Veenkerk.

nieuw-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
kerkdienst 18 maart: 10.00 
pastor L. Broekman, Emmen. 
o.v.d.: dhr. A. Stevens. orga-
nist: dhr. W. Schipper. koster: 
dhr. H. Mulder. Collecten: 
1. Binnenlands Diaconaat. 2. 
Kerk. Bij de uitgang gebouwen. 
oppas: Elisa en Rosalien Mul-
der. knd.: o.l.v. Harriet Ver-
maas. kaars aansteken: Maik 
Groothuis. bediening beamer: 
Eppo Velzing. ontvangst: fam. 
Engberts. bloemendienst: 
fam. Baan. autodienst: H. 
Oldengarm/H. Naber.

nieuw-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346

kerkdienst 18 maart: dr. H. 
Nobel. organist: mw. W. Mis-
ker. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Eigen gemeente. Uitgangscol-
lecte: onderhoud gebouwen. 
autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. J. Jacobs: fam. Veneman; 
mw. G. Horstman en mw. M. v/d 
Veen: fam. F. Kuper. lector: Jits 
Wanders. o.v.d.: Jan Hogeveen. 
oppas: Gini Kuper. bloemen: 
fam. Lensink. koster: J. Lan-
jouw. koffie: Nelly v/d Toorn 
en Elly v/d Linden. ontvangst 
en nieuwsbrief: Hennie Ellen 
en Jitske Wanders.
uitvoering van ‘The Cruci-
fixion’ van Sir John Stainer. The 
Crucifixion is een meditatie 
over het lijden van Jezus. Dit 
passieoratorium is een indruk-
wekkend en diep doorvoeld 
werk. Een verhaal waarin twijfel, 
angst, verdriet en pijn, maar ook 
hoop en liefde, een rol spelen. 
Thema’s die vandaag nog steeds 
actueel zijn Het werk wordt uit-
gevoerd door de Cantorij van de 
Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam/
Veenoord en Vocaal ensemble 
Cant’Amici. Solisten zijn Peter 
ven Dijk-Veldkamp (bas) en 
Martin Sprenger (tenor). Het 
orgel heeft een orkestrale rol 
en wordt bespeeld door Anton 
Stulp met Martine Stulp als regi-
strant. Het geheel staat onder 
leiding van dirigent Willy Misker. 
De uitvoering duurt ongeveer 5 
kwartier. Het concert is op 25 
maart in de Zuiderkerk, Vaart 
ZZ. 86, Nieuw-A’dam. Aanvang: 
16.00 uur. De toegangsprijs is  
€ 10. Kaarten verkrijgbaar aan 
de kerk of per email:  
jannie.meijerink@home.nl of  
tel: 0591-552900. 
palmzondag. Met deze dienst 
begint de Stille Week. We 
hopen op een koning die de 
omkeer inluidt naar een betere 
wereld. Bij de intocht van de 
kinderen met hun Palmpaasstok-
ken zingen we ‘Hosanna, Hosan-
na, gezegend is Hij’. De werk-
groep liturgisch bloemschikken 
zal de intocht van koning Jezus 
verbeelden in de schikking. 
We weten ook dat wij mensen 
onvoorwaardelijke liefde lastig 
kunnen vinden. Jezus’ weg van 
onvoorwaardelijke liefde zal 
uitlopen op zijn dood aan het 
kruis. ‘Heden hosanna, morgen 
kruisig Hem!’
We lezen Marcus 11: 1-11(over 
de intocht in Jeruzalem) en 
Marcus 14; 10-11(over Judas die 
Jezus gaat verraden). Thema: 
‘Onvoorwaardelijke liefde en 
liefde die tekortschiet.’
de musicalgroep Nieuw-
Amsterdam voert op 7 april een 
musical over ‘Judas’ uit in de 
Noorderkerk. De groep verleent 
haar medewerking aan de dienst 
door vier liederen uit de musical 
voor ons te komen zingen.
Paasviering senioren. 23 maart 
vindt de Paasviering voor de 
senioren plaats. De viering zelf 
begint om 16.30 uur. Aanslui-
tend is er een gezamenlijke 
broodmaaltijd. U hebt inmid-
dels persoonlijk een uitnodiging 
gehad of zult die heel binnen-
kort krijgen. 
Zwo inzameling weeshuis 
Fatou. Voor 8 maart gaan we 
voor klein speelgoed zoals 
springtouw, ballonnen, ballen. 
spelletjes en klein vanwege de 
ruimte omdat het moet worden 
opgestuurd.

sChoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
kerkdienst 18 maart: de 
wijngaard 9.30 ds. Hazeleger, 
Beilen. Na afloop is er gelegen-
heid om met elkaar een kop kof-
fie/thee te drinken in De Rank. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Eigen 
Evangelisatie/ZWO. 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: P. 
Hogeveen. oppas: Tabitha Eis-
ses en Wouter Kloosterman. 
bloemengroet: fam. H. Oving.
de kopij voor de Zandloper 
moet uiterlijk maandagavond 19 
maart weer ingeleverd zijn.
de vrouwenver. komt woens-
dagavond 21 maart weer bij 
elkaar in De Rank en ze houden 
dan een paasviering.
de kerkenraad vergadert don-
derdagavond 22 maart in De 
Rank. Aanvang: 20.00 uur.
Vooraf is er om 19.30 uur een 
moment van gebed. Iedereen is 
daarvan harte welkom.

Zwartemeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
kerkdiensten 18 maart: 9.30 
dhr. Knegt, Erica. o.v.d.: dhr. J. 
Batterink. Collectant: mw. W. 
Batterink-Pot. organist: dhr. J. 
Kroon. Koster: fam. H. Hospers. 
Collecten: adoptie. Bij de uit-
gang: onderhoud kerkgebouw.

overijssel

daarle
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
kerkdiensten 18 maart: 9.30 
ds. B. Heusinkveld. gk 15.00 
ds. B. Heusinkveld. Gez. afslui-
ting winterwerk. organisten: 
dhr. A. Kristiaans en dhr. R. Roe-
lofs. knd.: Anja Valk (1, 2) en 
Rianne Kamphuis (3, 4). oppas: 
Rianne Kamphuis, José Meinet-
ten, Jorinde Immink. Collecten: 
vm: kerk en onderhoud, nm: 
jeugd. bloemen bezorgen: 
Anja Valk-Bannink.

dedemsVaart
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
kerkdiensten 18 maart: Van 
dedemkerk 9.30 ds. K. van 
Staveren. Doopdienst. o.v.d.: 
Janny Lok. organist: Jan Fer-
dinand Hooikammer. lector: 
Irene van Staveren. koster: 
Henk Zomer. de Fontein 19.00 
ds. G. Rohaan, Bergentheim. 
o.v.d.: Wim Vrieling. organist: 
Freddy Bruins. koster: Willem 
Zwiers en Evert Holtvoort.
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
Kinderen in de Knel. Kindercol-
lecte: Ronald MacDonald Kin-
derfonds. Deze instelling zorgt 
ervoor, d.m.v. de Ronald MacDo-
nald Huizen, dat zieke kinderen 
en hun familie dicht bij elkaar 
kunnen zijn. oppas: Harmke 
Schoemaker, Wenny Schuurman 
en Michelle Breukelman. knd.: 
groepen 1 t/m 8.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-

denberg: mw. F. Odink, Zwiers-
str. 35, Zandpad, k. 6.
’t Vlierhuis, Haarsweg 105, 7731 
HJ Ommen: mw. Van Faassen, 
De Valeriaan 50.
Van dedem marke: 17 
maart: ds. Ad ten Brinke. 
organist: Fred van Dijk m.m.v. 
Van Dedem Marke koor. Biddag-
viering.
activiteiten. 19 maart: 10.00 
uur Bijbelkring (De Fontein).
22 maart: 14.00 uur 55+-middag 
Deze middag komt ds. Günther 
Brandorff ons verhalen vertel-
len over ‘Het paasfeest en de 
paasgebruiken – tradities door 
de eeuwen heen’. Wilt u graag 
gehaald worden, bel dan tussen 
12.00 en 13.00 uur met Tjerkje 
van der Meulen, tel. 613643. 
Allen hartelijk welkom.
24 maart: 14.30 uur Noordwest 
1,2 en 3 bowlen (Het Stoeten-
slagh).
stand van zaken beroe-
pingscie. In de weken voor 
Pasen gaan we in gesprek met 
mogelijke predikanten. Hebt 
u als gemeente nog een speci-
fieke vraag, die we mee kunnen 
nemen, dan kunt u deze per mail 
sturen naar: beroepingsciepknde-
demsvaart@gmail.com

den ham
Contactpersoon: dhr. G. Pren-
ger, De Mute 61, 7683XT Den 
Ham, tel. 0546-671747, gpren-
ger@caiway.nl
kerkdienst 16 maart: 19.30 
Stil moment in de GK.
kerkdienst 18 maart: 9.30 
ds. R. van Hornsveld. Open-
bare geloofsbelijdenis. o.v.d.: 
groep C. knd.: peuters: Manon 
Lamberink; groepen 1 t/m 6. 
oppas: zaal 6: Bianca Koe-
brugge, Karin Kolkman en Elise 
Immink. Koffiedrinken na de 
dienst. Koffie schenken: Jan en 
Mientje Laarman. Collecten: 1. 
Biddagcollecte. 2. Erediensten/
AKA. Deurcollecte: kerk. hk 
19.00 ds. L. Kramer, Holland-
scheveld. Gez. dienst. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Kerkrent-
meesters. Deurcollecte: 
kerkelijke gebouwen.
overleden. 02-03-2018 Gerrit 
van Beesten, 03-08-1950, 67 jaar, 
’t Sumpel 22 Den Ham.
kerkdiensten meemaken via 
Internet. Bij www.kerkomroep.nl 
kunt u ‘Den Ham’ in de zoekbalk 
invoeren. Klik dan op ‘Gerefor-
meerde kerk’ en u kunt de dien-
sten van de afgelopen 3 zondagen 
beluisteren, bekijken of opslaan. 
Indien u de dienst live wilt volgen 
klikt u op ‘beeld’. Via de Kerkom-
roep-app voor de tablet of smart-
phone, die u in de play-store of 
app-store kunt downloaden, kunt 
u ook onze kerk zoeken door 
‘zoek een kerk’ – ‘plaats’ – ‘Den 
Ham’ te kiezen. U heeft dan ver-
schillende mogelijkheden.
welkom in onze gemeente. 
Wij heten van harte welkom in 
ons midden mw. J. Kamphuis-van 
Lenthe, van de Prot. Gemeente 
te Hellendoorn overgekomen.
Ook een hartelijk welkom voor 
Jason van den Berg, die van de 
Evangelische Gem. Bethel te 
Staphorst is overgekomen en 
voor zijn vriendin Marjolein Snij-
der, die van de Herv. Gemeente 
te Den Ham is overgekomen. 
Wij hopen dat u/ jullie je goed 
thuis mogen voelen in onze kerk.

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

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere thema-aVond?
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diepenheim
het oratorium ‘schepping’ 
begint en eindigt met een aan-
haling van de bekende woorden 
uit het evangelie van Johan-
nes: ‘In den beginne was het 
woord…’ Niet zonder reden: 
in het scheppingsverhaal dat we 
kennen uit het bijbelboek Gene-
sis komen de woorden ‘en God 
zeide’ maar liefst 11 keer voor. 
‘Schepping’ volgt het verhaal uit 
Genesis op de voet en eindigt 
pas met de 7e dag, de sabbat, 
die vooruitwijst naar de eeuwige 
sabbat die God voor zijn schep-
ping heeft bereid. We zijn niet 
de eersten die hierover spreken 
en zingen: ook de psalmdichters 
uit het Oude Testament wer-
den geïnspireerd door de pracht 
van de schepping waarin zij de 
machtige hand van God herken-
den. Zo zal men, de scheppings-
dagen volgend, in dit oratorium 
ook veel woorden tegenkomen 
die ontleent zijn aan de Psalmen, 
afgewisseld door enkele liederen 
met een overdenkend karakter. 
De boodschap van dit orato-
rium wil zijn: het is Gods woord 
dat spreekt met macht, alles 
heeft voortgebracht, maar ook 
bewaart voor Zijn heerlijke toe-
komst! Oratorium ‘Schepping’, 
m.m.v. Chr. Mannenkoor IJssel-
streek o.l.v. Gerrit te Rietstap: 
25 maart, 10.00 uur, Johannes-
kerk Diepenheim.

gramsbergen
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes, 
Goordijk 22, 7783 BB Grams-
bergen, tel. 0524-561509
kerkdiensten 18 maart: 
10.00 Josee Veldkamp. o.v.d.: 
mw. G. Drenth-Smit. Col-
lecten: diaconie. Bij de uit-
gang: kerkbeheer. 14.30 ds. G. 
Rohaan, Bergentheim. Beves-
tiging ds. H. Boersma. o.v.d.: 
dhr. J. Marsman. Collecten: 
diaconie. Bij de uitgang: kerk-
beheer. organist: Alfred Wil-
lering en Harold Willering. 
Saxofoon: Christien Willering. 
huispaaskaars aansteken: 
Giulietta v/d Haar.
Zieken. Isala kliniek, Postbus 
10.400, 8000 GK Zwolle: mw. 
A. a/h Rot, De Steeghe 5.
Ziekenhuis te Hardenberg: dhr. 
K. Luisman, Meiboomsplein 21.
CFH: mw. Diny de Ruiter, De 
Anerdijk 12, en mw. Trijn Cen-
ten-Huisjes.

Dhr. Jan Reinders, Lange Waand 
5a, verblijft in het Hospice te 
Hardenberg, Jan van Arkelstr. 
15, 7772 AN Hardenberg.
Dhr. G. Kiewiet, Rondweg 21, is 
voor behandeling opgenomen in 
Dimence Zwolle (adres: Eerde-
laan 45, 8043 RR in Zwolle).
Mw. Nine Slatman-van Seijmons-
bergen woont nu in het Vecht-
dalhuis, k. 1 in Hardenberg 
(adres: Karel Doormanlaan 17, 
7772 XW in Hardenberg).
biddaginzameling t.b.v. Stg. 
Vrienden over Grenzen. April 
vorig jaar werd het Gemeen-
schapshuis in Ineu in gebruik 
genomen. Daarna heeft het 
bestuur gezocht naar nieuwe 
projecten die wij konden onder-
steunen. VOG ontving diverse 
verzoeken om financiële hulp 
maar deze voldeden niet aan de 
uitgangspunten en/of doelstel-
lingen van de stichting. Daarop 
is contact gezocht met de stg. 
Roemenië in Radewijk. Zij spon-
soren een vruchtbomen project 
in de omgeving van Tirge Mures. 
Wij willen de opbrengst van de 
Biddaginzameling besteden aan 
financiële ondersteuning van 
dit project. U kunt uw bijdrage 
ook storten op bankrekening 
NL20RABO0322754488 t.n.v. 
de penningmeester van de stg. 
VOG te Gramsbergen. Wilt u 
meer weten over onze stichting 
kijk dan eens op onze website: 
www.vriendenovergrenzen.nl
rondom ds. biewinga. Ds. 
Biewinga zal nog een tijdje niet 
werkzaam zijn in zijn wijk (onze 
gemeente). We wachten nieuws 
rondom zijn gezondheid af. Daar 
zijn wat medische onderzoeken 
voor nodig. Wij zijn in ieder 
geval blij dat hij de zorg krijgt 
die hij nodig heeft. Een verzoek 
aan iedereen om, hoe hard dit 
ook klinkt, hem met rust te 
laten. Liever geen telefoontjes 
en mailtjes. Dit is niet goed 
voor hem. Rust is nu belang-
rijk. Kaartjes zijn altijd welkom. 
Mochten er zaken zijn die aan-
dacht nodig hebben in zijn wijk, 
dan kunt u dit doorgeven aan 
de scriba: scriba@pggramsber-
gen, tel. 0524-562379 (’s avonds 
te bereiken). Het gaat dan om 
zaken als ziekte, operaties, 
bezoekje enz. Je merkt dan nu 
pas hoeveel werk een predi-
kant verzet. We doen er alles 
aan om tot de komst van ds. 
Boersma de praktische zaken en 
zorg in de wijk zo goed mogelijk 

te regelen. We vertrouwen op 
Gods zegen in deze moeilijke 
tijd. Uiteraard kunnen voor de 
andere wijken (Ria Dekker en 
Douwe Hoekstra) de berichten 
daar naar toe.
de Chr. gem. Zangver. 
‘sursum Corda’ uit Ane /
Gramsbergen hoopt op 23 
maart 2018 de Marcus Passie 
van Hans Boelee uit te voeren 
in de BHK te Gramsbergen. 
Aan deze Marcus Passie werken 
mee: Hetty Hietland –lector, 
Rinette Kelder -hobo, Jan Hof-
man, bariton; Eliza Reinders, 
tenor/bas, Froukje Niemeijer-
Bouter, sopraan; Jan Kamphuis, 
orgel; Herman Boerman, piano.
Dit alles wordt afgewisseld door 
koor en samenzang. De algehele 
leiding is in handen van Harold 
Gossen, dirigent van het koor. 
Aanvang van dit concert is om 
20.00 uur. De toegang is vrij. 
Er is bij de uitgang wel een col-
lecte.
matteüspassie. De vorig 
jaar opgevoerde Nederlands-
talige versie van de Matteüs-
passie, gehouden in de BHK, 
wordt binnenkort ten tonele 
gebracht door het projectkoor 
Kerkenveld-Alteveer, o.l.v. Rona 
Onvlee. In dit projectkoor 
nemen ook 6 mensen uit onze 
gemeente deel. Het zou mooi 
zijn als er tijdens de opvoerin-
gen wat support vanuit onze 
kerk is! Data: 18 maart om 
19.00 uur in de Geref. Kerk te 
Coevorden; 25 maart om 19.00 
uur in de Herv. Kerk te Hol-
landscheveld; 30 maart: in de 
Prot. Kerk te Alteveer.
Je kan het niet aan hem 
afzien! Maar de organist 
Harold Gossen van de Prot. 
kerk Gramsbergen is 40 jaar in 
dienst! Een organist mag zeker 
niet onderschat worden! Muziek 
is emotie en geloven brengt 
heel wat emotie met zich mee. 
Harold Gossen weet dit elke 
keer weer muzikaal te omlijsten 
en dat is prachtig. De Prot. kerk 
Gramsbergen heeft in Harold 
Gossen een betrouwbare en 
muzikale organist gevonden. 
Vriendelijk, meedenkend en bij 
de tijd! En bij de tijd is hij al  

40 jaar lang. Dat verdient een 
feestje en een blijk van waarde-
ring. Graag nodigen we u uit om 
dit muzikale feit samen te vieren 
in de Prot. kerk te Gramsber-
gen.
uitnodiging. Voor de beves-
tiging- en intrededienst van ds. 
Hetty Boersma als predikant 
van de Prot. Gemeente Grams-
bergen. U wordt van harte uit-
genodigd voor deze dienst op: 
18 maart, aanvang: 14.30 uur 
in de BHK, Boomhofstr. 5 te 
Gramsbergen. Er is oppas en 
knd. Na de dienst is er gelegen-
heid om elkaar en ds. Hetty 
Boersma te ontmoeten in de 
VWK (Burg. van Riemsdijkstr. 2, 
Gramsbergen) onder het genot 
van een kopje koffie/thee met 
wat lekkers.
Collecte 18 maart. Geen kin-
derarbeid in de textielindustrie 
in India. De grote textielstad 
Tirupur in het zuiden van India 
telt meer dan 10.000 kinde-
ren die niet naar school gaan. 
Vaak werken deze kinderen van 
migranten onder zeer slechte 
omstandigheden in de textiel-
industrie. De Indiase partner-
organisatie van KerkinActie 
SAVE doet er alles aan om deze 
kwetsbare kinderen op school 
te krijgen. De medewerkers en 
vrijwilligers zoeken deze kinde-
ren op in fabrieken, op straat en 
thuis. Samen met de gezinnen 
werkt SAVE aan oplossingen: 
onderwijs voor de kinderen en 
het versterken van hun ouders. 
Als dat nodig is, krijgen kin-
deren bijles en tijdelijk onder-
dak. SAVE gaat in gesprek met 
overheidsinstanties, de textiel-
industrie en de kledingmerken 
om kinderarbeid structureel 
te bestrijden. Inmiddels heeft 
SAVE al 2 kinderarbeidvrije 
zones opgezet, waar niemand 
het accepteert als een kind niet 
op school zit. Met deze collecte 
steunt u het werelddiaconale 
werk van KerkinActie zoals 
SAVE in India. Van harte aan-
bevolen! Geeft u ook? Dit kan 
ook op NL89ABNA0457457457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
40-dagentijd. Helpt u mee om 
deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank
Jarig d.V. 18 maart: mw. R. 
Kok-Nijeboer, Schansweg 18, 
7784 DM Ane: 84 jaar.
18 maart: mw. D. Vasse-Schüt-
ten, Het Weerdje 6, 7783 CT 
Gramsbergen: 90 jaar.

20 maart: dhr. H.C. van den 
Berg, Lange Waand 16b, 7783 
ES Gramsbergen: 82 jaar.
22 maart: mw. H. Wesselink-
Reinders, Gramsberger State 24, 
7783 AZ Gramsbergen: 94 jaar.
24 maart: mw. K. Kieft-Leferink, 
De Esch 20, 7783 CJ Gramsber-
gen: 87 jaar.
24 maart: dhr. G. Brill, Grams-
berger State 11, 7783 AZ 
Gramsbergen: 89 jaar.

hardenberg-heemse
Contactpersoon: mw. C. Ols-
man, Vechtvoorde 5, 7772 VA 
Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-noord. over-
leden. 4 maart is overleden 
mw. Alie de Bruijn-Vredeveld 
(Schoutenhof) op de leeftijd van 
83 jaar. We leven mee met haar 
familie en vrienden.
Zieken. Mw. A. Hamberg (De 
Mulderij 126) verblijft in CFH : 
revalidatie unit 3, k. 30.
Mw. L. Moeken-Fransen (Mars-
laan 46) was afgelopen week in 
het RZZ i.v.m. een operatie.
In het Radboud-ziekenhuis Nij-
megen is op de IC opgenomen 
Angelina, d.v. Miranda Smit en 
Pascal Slomp (Marslaan 42).
Mw. Spijkers (Zwaluwstr. 44) 
wordt binnenkort opgenomen 
voor een operatie in het RZZ.
In de Isalaklinieken te Zwolle 
herstelt dhr. Jan Mulder (Ged. 
Haven) van een zware operatie.
Mw. J. Hoogeveen-Aldershof, 
Havenweg 148, ligt met een 
(long)ontsteking in het RZZ K 
033.
Dhr. G. Lenters, Havenweg 78, 
verblijft in het Hospice om aan 
te sterken.
Mw. G. ter Wielen-Lugies, 
Havenweg 80, is nog in CFH.
Van harte bedankt voor de bloe-
men uit de kerk, uw telefoontjes 
en kaartjes met goede woorden 
rond mijn 85e verjaardag. Mw. 
Lanting, Bramerstr. 40.
Centrum-Zuid. Mw. G. Seg-
ger-Kolthoff, Parkweg 101, ver-
blijft in het CFH, revalidatie unit 
4.
Dhr. H. Aalderink, J. van 
Riemsdijkstr. 25, verblijft even-
eens in het CFH, revalidatie unit 
4.
Medisch Spectrum Twente, 
Enschede: dhr. B.J. Spijkers, 
Bruchterbeekweg 18, Brucht.
Mw. Posthuma, Trompstr. 5, heeft 
onlangs een pacemaker gekregen.

Vervolg van pagina 3

Lees verder op pagina 7

berichten uit de gemeente 

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

Bij overlijden:      0800 - 024 25 26                                              (dag en nacht bereikbaar)
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Het jonge gezin 
Geluk - Matthijs 

(34), Rosa (29) en vier kinderen 
- heeft het tijdens de verlofpe-
riode maar druk. Ze bezoeken 
de gemeenten die hen onder-
steunen, acht stuks in totaal. 
Ze leggen familiebezoekjes af. 
En ze hebben afspraken bij hun 
opdrachtgever, de Gereformeer-
de Zendingsbond te Driebergen. 
Maar tijd voor een interview kan 
er nog wel even af. 

matthijs geluk
Als tiende in een gezin van twaalf 
kinderen wordt Matthijs (34) 
geboren in Gorinchem, waar 
hij een fijne jeugd heeft. Hij 
groeit op in de Gereformeerde 
Gemeente. Na het VWO schrijft 
hij zich in voor een rechtenstu-
die. “Een van mijn broers besloot 
op wereldreis te gaan. Ik wist 
eigenlijk niet goed wat ik wilde 
en besloot met hem mee te gaan, 
dus schreef ik me weer uit. We 
gingen naar Nicaragua om te 
helpen met bouwprojecten. Ik 
kwam vers van het VWO en kon 
eigenlijk niks met m’n handen”, 
lacht Matthijs. “Ik heb in die tijd 
veel geleerd en nagedacht over 
het leven. Wil ik carrière maken 
of wil ik mensen helpen? Vervol-
gens heb ik de keuze gemaakt 
om theologie te gaan studeren in 
Utrecht. Ik sloot me aan bij een 

kerk in De Bilt, waar de vader 
van Rosa destijds predikant was 
(de uit Almelo afkomstige Leo 
Smelt, red.). De vonk sloeg over 
en een aantal jaar later zijn we 
getrouwd en in Nieuwegein gaan 
wonen.” 

liefde voor zending
In 2013 studeerde Matthijs af en 
begon het buitenland te kriebe-
len. “De liefde voor zendingswerk 
zit in de familie”, vertelt Matthijs. 
“Drie van mijn zussen zijn ook 
uitgezonden geweest. Het is vast 
een reactie op onze jeugd, toen 
kwamen we het land niet uit, 
haha!”
Rosa is in Peru geboren. Ze werd 
op haar derde geadopteerd door 
de familie Smelt, die daar toen als 
zendelingen werkten en groeide 
op in Nederland. Geen wonder 
dat Latijns-Amerika trok. Mat-
thijs: “Ik was natuurlijk ook al 
eens in Nicaragua geweest. We 
zijn in gesprek gegaan met de 
Gereformeerde Zendingsbond. 
Na een jaar kwam er een prach-
tige kans voorbij. We konden uit-
gezonden worden naar Peru, naar 
Chiclayo, een stad van ongeveer 
één miljoen inwoners.” 

missie in peru
Samen met hun kinderen ver-
trekken Rosa en Matthijs in 2016 
naar Chiclayo. Matthijs is inmid-
dels officieel bevestigd als predi-
kant en gaat in Peru aan de slag 
als ‘trainer of toeruster’. 

“Eigenlijk heb ik drie kerntaken”, 
licht hij toe. “Ik adviseer het lan-
delijke bestuur van de Presby-
teriaanse kerk. Ik werk aan een 
nieuwe classis in de kustregio 
van Peru. En ik ben actief in de 
gemeente. In Chiclayo bestaat 
al een gemeente in een buiten-
wijk. Samen met de predikant 
van deze kerk, zijn we ook actief 
geworden in het centrum van 
de stad. We richten ons vooral 
op jongeren en studenten. We 
zijn gewoon begonnen met bij-
belstudies en nu houden we op 
zondagen ook een kerkdienst 
bij ons thuis, in een lokaal in de 
achtertuin. Inmiddels hebben we 
zo’n dertig gemeenteleden.” 

Vrouwen
Rosa heeft binnen de gemeente 
een vrouwengroep opgericht. 
“In Peru zit het in de cultuur dat 
mannen en vrouwen apart van 
elkaar dingen ondernemen. De 
ene keer gaan ze 
inhoudelijk met 
elkaar aan de slag 
en doen ze aan 
Bijbelstudie, de 
andere keer doen ze iets crea-
tiefs. Rosa merkt ook dat vrou-
wen hier makkelijker praten als 
er geen mannen bij zijn.” 

smartphone
Matthijs en Rosa spreken beiden 
Spaans. “De communicatie met 
de bevolking gaat best makke-
lijk”, vertelt Matthijs. “En niet 
te vergeten, iedereen heeft daar 
een smartphone. Ze hebben 
in Latijns-Amerika tien stap-
pen overgeslagen qua digitali-
sering; zij gingen van niks naar 
een smartphone. Dus uiteraard 

communiceren we ook via een 
Whatsapp-groepsapp. We delen 
gebedspunten met elkaar of 
doen eens een praktische mede-
deling. Ideaal.”

lef
“Onze gemeente is nog flink in 
opbouw. We willen het netwerk 
laten groeien en proberen de 
kerk onafhankelijk van zendings-
geld te maken. Onze visie is dat 
je missionair te werk moet gaan. 
Heb lef en wees ondernemend! 
Ook als gemeente. Als kerk bin-
nen je eigen muren blijven zit-
ten en naar buiten roepen ‘Kom 
maar! ’, werkt niet. Je moet de 
deur openzetten en zelf ook 
naar buiten treden. Ik ben 
bewust een beetje naïef. We 
willen toch mensen bereiken? 
Nou, dat lukt het beste door 
een directe benadering.  
Ook in Peru.” Voor veel 
gemeenten is het niet makkelijk 

om ineens naar 
buiten te treden. 
Dat roept allerlei 
onzekerheden 
op. Maar daar 

moet je niet in blijven hangen. 
Als je niets onderneemt, bereik 
je ook niets.”

Rosa heeft familie in Vriezen-
veen. De Hervormde Gemeente 
ondersteunt het zendelingsecht-
paar (onlangs nog met een olie-
bollenactie die ruim 7200 euro 
opbracht). Ook de Hervormde 
Gemeente Emst geeft jaarlijks 
een grote bijdrage. 

Eind februari is de familie Geluk 
voor de tweede termijn terug-
gekeerd naar Peru.

Ze waren met verlof in Nederland en hebben inmiddels hun zendings-
werk in Peru weer hervat. Gelukkig was er op de valreep nog even tijd 
voor het Zondagsblad. In het prachtige dorpje Giessenburg ontmoe-
ten we zendeling Matthijs Geluk.

Matthijs & Rosa Geluk zijn door de 
GZB uitgezonden naar Peru.

als kerk Binnen je eigen muren 
Blijven Zitten en naar Buiten 

roepen ‘kom maar!’, werkt niet. 

“Heb lef en wees ondernemend! 
Ook als gemeente”

Zendeling Matthijs Geluk uit Peru: column

Tot mijn verbazing 
kent de spellings-

controle van mijn computer dit 
woord al: kijkersfile. Wanneer 
ik niet regelmatig per auto mij 
zelve van hier naar daar zou ver-
plaatsen, zou ik het woord niet 
eens kennen. Het duikt steeds 
vaker op in de verkeersberich-
ten zoals die na het nieuws 
van de dag meestal de ether in 
geslingerd worden. Overigens, 
het is inderdaad een nog vrij 
jong woord, dat voor het eerst 
in 2001 gelanceerd werd. 

Wat is dat toch, die nieuws-
gierigheid naar het leed van de 
ander. Kennelijk willen bestuur-
ders van auto’s een graantje 
hiervan meepikken nu ze toch 
toevallig voorbij rijden aan de 
plek waar iets gebeurd is. Een 
autobrand, een vreselijk onge-
luk, een koe op de weg. Niet 
voor niets deelt de politie soms 
bekeuringen uit aan diegenen die 
op de snelweg uit de auto stap-
pen om het hele (nare) gebeu-
ren te gaan filmen of fotografe-
ren. Dit kan dan weer gedeeld 
worden op de social media en 
kunnen diegenen, die er niet bij 
waren, toch meesmullen met 
het leed dat anderen treft.

Vreemd. Je probeert te begrij-
pen welke mechanismen in men-
sen losgemaakt worden bij het 
zien van het ongeluk van een 
medemens. Is het pure nieuws-
gierigheid? Of wellicht sensatie-
belust willen delen van datgene 
wat je gezien hebt? Of wil een 
mens opgewonden worden  
door iets wat er buiten haar  
of hem voorvalt? 

Iets valt er nog van te snap-
pen wanneer we bedenken dat 
het ook een biologische reactie 
kan zijn: immers, wanneer er 
iets gebeurt wat buiten de orde 
ligt, kan dat gevaar opleveren. 
Dat gevaar dient onderzocht en 
gemeden te worden. Maar om 
de ravage die door een (dode-
lijk) ongeval is veroorzaakt te 
filmen en te delen, waarbij het 
aantal ’likes’ een kick geeft …

En toch, die nieuwsgierigheid 
naar het leed van de ander heeft 
ook een keerzijde. Binnen onze 
geloofsgemeenschappen wordt 
dat soms nog gedragen door een 
mooi, oud en bijna niet meer 
gebruikt woord: bekommer-
nis met de ander. Het heeft te 
maken met oprechte bezorgd-
heid en ongerustheid naar het 
wel en wee van de medemens. 
Een bezorgdheid die zich uit kan 
strekken tot een breed gebied. 
Lichamelijke gezondheid, gees-
telijk welzijn, zielenheil. Pure 
aandacht voor die ander, die 
is zoals jij, zoals de rabbi van 
Nazareth heeft geleerd. 
Als we daar toch eens een kij-
kersfile op los konden laten. 
Maar nee, toch maar niet, want 
met sensationele nieuwsgierig-
heid heeft bekommernis niets  
te maken.

Kijkersfile 
door ds. FoekJe diJk,

dalFsen

door ellen ter aVest, 

wierden
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Zaterdag 17 maart
ntr | npo2 | 21.20
andere tijden
De mazen van het net. In 1975 
krijgen Nederlandse vissers voor 
het eerst officiële visquota opge-
legd. Maar de controles stellen in 
de praktijk weinig voor. Vissers en 
ambtenaren van de AID kijken in 
Andere Tijden terug op het kat en 
muisspel van 30 jaar geleden.

Zondag 18 maart
eo | npo2 | 09.55
de kapel
Focussen! Volgens ds.Paul Visser 
is juist die zevende dag zo belang-
rijk. De dag waarop alle focus 
naar God uitgaat.

Zondag 18 maart
eo | npo2 | 23.45
adieu god
Tommy Wieringa is naar eigen 
zeggen de meest gelovige ongelo-
vige van Nederland.

maandag 19 maart
kro-nCrV | npo1 | 21.15
eindelijk thuis
Als Carlos 14 maanden oud is 
verlaat hij zijn geboorteland 
Colombia. Echter zijn gedrags-
problemen leiden zelfs tot een 
uithuisplaatsing. In deze aflevering 
volgen we Carlos en zijn adoptie-
moeder Manna naar zijn geboor-
teland Colombia. Carlos: ”Ik 
hoop in Colombia antwoorden te 
vinden over mezelf, waar ik van-
daan kom”.

dinsdag 20 maart
ntr | npo2 | 20.25
de van rossems
Ze zijn weer terug! De van Ros-
sems: Maarten, Sis en Vincent 
verkennen in deze uitzending op 
hun manier de stad Groningen.

woensdag 21 maart
kro-nCrV | npo2 | 22.00
maigret
Het is 1955 en Parijs beleeft een 
zinderend hete zomer....maar de 
stad is door angst gegijzeld: er 
zijn 4 vrouwen vermoord.

donderdag 22 maart
kro-nCrV | npo1 | 22.00
dokters vs internet
Een team van 3 huisartsen en een 
team van 3 BN’ers proberen elke 
aflevering de enige juiste diagnose 
te stellen bij echte patiënten.

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

door ds. t.J . oldenhuis, CoeVorden

Volgens de weerprofeten en kli-
maatspecialisten zou er geen win-
ter meer komen. Helemaal van 
de baan. Mijn schaatsen heb ik al 
jaren geleden verkocht en de ijs-
muts, waar de mot zich te goed 
aan had gedaan, is in de afvalcon-
tainer beland. Maakte immers niks 
uit, de winter was toch voorgoed 
verleden tijd geworden en van 
eventuele vrieskou kon je alleen 
nog in gedachten bibberen. Toch 
gingen ineens de temperaturen 
naar beneden en de thermometer 
wees hier 7 graden onder nul aan. 
Met de harde oostenwind erbij 
kon je best een ijsmuts gebruiken. 
Volgens de weerman was het zelfs 
een gevoelstemperatuur van minus 
18 graden. Hoe krijg je in de vrede 
zulke dwaze termen bedacht. 
Gevoelstemperatuur, man dan is 
het in de zomer weleens 70 gra-
den. Dan hoef je straks de barbe-
cue niet meer aan te steken. Dan 
kun je het vlees zo wel braden 
op het gazon. Mafkezen met hun 
gevoelstemperatuur. 

Maar onderhand was het dan 
toch maar even fiks winter. De 
laatste dag van februari was zelfs 
de koudste februaridag ooit. Aan-
gezien de metingen in De Bilt in 

1904 begonnen zijn, betekent dat 
dus dat het in geen dikke eeuw 
zo koud geweest is. Nee ik wil die 
klimaatverandering beslist niet met 
een korreltje zout nemen, maar 
soms denk ik er wel het mijne van. 
Ondertussen vind ik dat winter-
weer prachtig. Eindelijk kunnen 
dan de ijzers weer onder. Bij mij 
blijft het bij klunen en ’s avonds 
in mijn eigen koek- en zopietent 
koop ik mij een heerlijk glaasje 
Berenburg met een schepje 
bruine suiker. Voortreffelijkheid 
der voortreffelijkheden. Het blijft 
trouwens maar bij één glaasje, 
conform de huiselijke voorschrif-
ten. Mijn vrouw houdt het zoals 
altijd op een rosétje. Sommige 
mensen zijn nu eenmaal stabiele 
geesten en wijken niet of nooit af 
van de vaste patronen. 

Trouwens, zij komt nu helemaal 
niet op het ijs. Een poosje geleden 
maakte ze tijdens een ommetje 
een geweldige smak op het plavei-
sel met als gevolg dat haar heup, 
die daar niet op berekend was, 
middendoor brak. Gelukkig is ze 
weer aan de beterende hand, en 
is ze nu met één kruk alweer een 
heel baasje. Af en toe ben ik nog 
een beetje mantelzorger, maar 

haar zelfredzaamheid is onge-
broken gebleven en ze regeert 
onder dit pannendak als de nij-
vere weefster uit Spreuken 31, 
een beetje ouderwets misschien, 
maar ik vaar er nog steeds wel bij. 
Elke dag kookt ze voor mij bij het 
brood een eitje. Ook ouderwets, 
want het is bij het eten uitkijken 
geblazen, wat vandaag goed is, is 
morgen ongelooflijk slecht. Dat ei 
bijvoorbeeld, daar kreeg je een te 
hoog vetgehalte van in je bloed, 
en nu mag het gelukkig weer. Je 
moet haast met de wichelroede 
boodschappen doen en dat ding 
maar wippen tussen de schap-
pen, pas op, dit niet, dat niet. Je 
wordt er toch helemaal horle-
piep van. We eten gewoon en 
doen gewoon, ja natuurlijk alles 
een beetje met maat, gewoon je 
verstand gebruiken, je zelf niet 
vetmesten maar je ook niet kapot 
vasten. En met dit winterweer 
zorgen dat de interne machine-
rie goed aan het werk blijft, met 
andere woorden, je niet laten 
opjutten door allerhande speci-
alisten en goeroes. Gek worden 
kan altijd nog. Gewoon doen is 
tegenwoordig al hetzelfde als 
ouderwets doen en daar voel ik 
me op en top bij.

We zien op tv twee 
items tegelijk: een 

hoofdpresentator met een gast, 
en ergens op de achtergrond 
een sidekick aan het koken, bak-
ken of braden. In het programma 
‘Koken met Van Boven’ zien we 
een vrolijk lachende mevrouw, 
ze likt haar vingers af. Hopelijk 
beseft ze dat volgens Kuitert 
alles wat Van Boven komt, ook 
van beneden komt. 

mes en vork
In elk blad dat zichzelf ook maar 
een beetje respecteert, is een 
pagina ingeruimd voor eten en 
drinken. Een verslag over hoe 
het eten en drinken was in dit of 
dat restaurant. Dagblad Trouw 
heeft mevrouw Luiten, die over 
een kant-klaar 
supermarktpakje 
schrijft, en vooral 
over wat er in 
zit. En dan volgt 
een recept hoe je zoiets beter 
zelf kunt maken, zonder al die 
toevoegsels en e-nummers. Een 
tv-programma ontleedt genade-
loos de snoevende reclameleu-
zen en maakt half om half gehakt 
van producten die puur natuur 
(zouden moeten) zijn. ‘Laat ons 
eten, drinken en vrolijk zijn’ is in 
feite ‘Laat ons bedrogen zijn’. 
‘En morgen sterven wij’, voegt 
de Schrift er aan toe. Aan de 
gevolgen? Ooit hoorde ik in een 
preek: “Gemeente, we graven 
misschien ons eigen graf, niet 
met een schop, maar met mes 
en vork!” 

snacken in de kerk
We laten tv en krant even voor 
wat het is en verschuiven het per-
spectief naar de kerk. Is dat wat? 
De mogelijkheden zijn legio. De 
predikant op de kansel preekt over 
Jacob en Ezau en tegelijkertijd is de 
koster aan de voet van de preek-
stoel bezig met een schotel linzen. 
Een geitenbokje en een gemest 
kalf in combinatie met de Verloren 
Zoon. Appelgebak bij Adam en 
Eva. Diakenen die bij de vijf bro-
den en twee vissen laten zien hoe 
groot hun geloof is door de hele 
kerk te voorzien van een snackje. 
In de kindernevendienst zouden de 
kinderen eens een christelijk hapje 
kunnen maken, waarna ze achter 
de collecterende diakenen aan hun 
producten uitdelen – voor wat 
hoort wat. En bij huisbezoek valt 
ook wel wat van de bezochte lid-
maat te leren. 

Vrouwtje
De predikant 
Bruna viel anno 
1890 ooit binnen 

bij een arm vrouwtje (zo werden 
de vrouwelijke lidmaten nogal 
eens aangesproken als ze van zeer 
eenvoudige komaf waren). Ze 
wilde net gaan eten: “Zo herinner 
ik mij, dat ik eens op etenstijd bij 
een vrouwtje kwam, dat juist haar 
maaltijd van aardappelen en boo-
nen zou beginnen. Zij vouwde de 
handen en sloot de oogen, maar 
toen haar gebed geëindigd was, 
bleef zij op de gebarsten schotel 
staren. ‘Wat heeft God toch een 
werk gehad om dat voor mij te 
laten groeien,’ zeide zij. Het maakte 
meer indruk op mij dan de mooiste 
preek had kunnen doen.” 

bijbel
In de Bijbel gaat het – als we 
Trommius* mogen geloven en 
ik goed geteld heb – minimaal 
350 maal over iets wat met eten 
en drinken te maken heeft. We 
mogen dat eten en drinken dus 
niet helemaal aan de seculiere 
wereld overlaten. 

En na de dienst, ach, dan is er 
doorgaans koffie. Van Starbucks-
kwaliteit tot perculatorbocht, 
toegerust met een vreselijk ver-
pakt koekje – dankbaar zijn is niet 
mijn sterkste kant. Een gezamen-
lijke maaltijd behoort ook tot 
de mogelijkheden. De kerkrent-
meesters roerend in een ketel 
kolokwinten (komkommerachtige 
planten)**, voor alle zekerheid 
wat meel bij de hand, je weet 
maar nooit (zie 2 Koningen 4: 41: 
‘Vervolgens schepte men voor 
de mannen op om te eten. Maar 
zodra zij van het moes hadden 
gegeten, schreeuwden zij het uit: 
De dood is in de pot, man Gods! 
En zij konden het niet eten. Doch 
hij zeide: Haal dan meel. En hij 
wierp het in de pot en zeide: 

Schep op voor het volk, opdat  
zij eten. Toen was er niets 
kwaads meer in de pot). 

bidden 
Wel netjes bidden voor het eten. 
Veel gemeenteleden prefereren 
een kort gebed en een lange worst. 
Zoals deze boer het verwoordde, 
toen de dominee op huisbezoek 
was: “Dominee, wilt U voorgaan?” 
vroeg de boerin, bij wie de maal-
tijd op tafel stond. “Maar alstu-
blieft niet zó’n lang gebed”, zei de 
door ervaring wijs geworden boer, 
“anders wordt het eten koud.” De 
dominee knikte en bad: “Heere, 
zegen deze spijze, amen.”

Deze suggesties worden U aange-
boden door een gemeentelid. Mee-
levend, eventueel ook mee-etend…

* Abrahamus Trommius, eigenlijk: Abraham Trom (1633-

1719), was een Nederlands predikant en theoloog. Hij werd 

bekend door zijn concordantie op de Bijbel, bijgenaamd  

De Trommius. 

** Citrullus colocynthis, ook wel kolokwint, kwintappel, 

bitterappel of wijnstok van Sodom genoemd, is een woes-

tijnplant die algemeen voorkomt in het Middellandse Zee-

gebied en het Midden-Oosten. Wikipedia

Bij tijd en wijle snap er je 
er helemaal niets meer van. 
Wat vandaag goed is, is mor-
gen radicaal verkeerd en wat 
nooit meer zal gebeuren, 
staat ineens voor de deur. We 
worden heen en weer geslin-
gerd van links naar rechts 
en omgekeerd. Tenmin-
ste dat gevoel bekruipt mij 
steeds meer. Ondertussen ga 
ik gewoon mijn gang¸ mis-
schien een beetje eigenwijs, 
maar toch…

Toch een beetje ouderwets
bij de achterdeur 

Snacken in de kerk
Tegenwoordig is er bijna geen televisie-programma meer of het gaat 
óok over eten en drinken. Heel Holland bakt. Kookgekte?

in de BijBel gaat Het minimaal 
350 maal over iets wat met eten 

en drinken te maken Heeft

Passie Paasconcert 
‘Sursum Corda’
De Christelijk Gemengde 
Zangverenging ‘Sursum Corda’ uit 
Ane/Gramsbergen voert op 23 
maart de Marcus Passie van Hans 
Boelee uit. Hieraan werken mee: 
Hetty Hietland (lector), Rinette 
Kelder (hobo), Jan Hofman 
(bariton), Eliza Reinders (tenor/
bas), Froukje Niemeijer-Bouter 
(sopraan), Jan Kamphuis (orgel) 
en Herman Boerman (piano). 
De passie wordt afgewisseld 
door koor- en samenzang. De 
algehele leiding is in handen van 
Harold Gossen. Boomhofkerk, 
Gramsbergen, 20.00 uur, toegang 
vrij, collecte bij uitgang. 

door g. kraa,

bornerbroek

In de kindernevendienst zouden de kinderen eens een christelijk hapje kunnen maken,  
waarna ze achter de collecterende diakenen aan hun producten uitdelen.
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baalder. Zieken. Dhr. G.J. 
Kamphuis, Gramsbergerweg 84, 
is inmiddels in CFH, revalidatie-
unit 1.
Daar is ook dhr. F. Odink, Rode-
dijk 18.
baalderveld. overleden. 
Onlangs kwam het verdrietige 
bericht dat de fam. Rotgers 
afscheid heeft moeten nemen 
van Leon. De afgelopen tijd 
was zwaar, maar de hoop bleef 
er elke keer weer. Nu is alles 
anders. We nemen hen mee in 
onze gebeden en blijven met 
dicht bij hen staan.
Zieken. 2 weken geleden heeft 
Mies Hultink, Klaproos 77, door 
een val met haar fiets haar arm 
gebroken. Doordat het vlakbij 
haar schouder zit kan er geen 
gips om. Stuurt u haar een kaart-
je om deze pijnlijke en lastige tijd 
een beetje dragelijk te maken?
Gerrit Veurink, Boterbloem 101 
verblijft nog altijd in het UMCG, 
afd. E2, k. 95.
Miny Drenthen, Roeterskamp 20, 
werd in de afgelopen week opge-
nomen in het UMCG, afd. D2, k. 
67. Wilt u een kaartje sturen?
1 april is er de Paasviering in 
de Beek. Voor het Paasontbijt 
kunt zich per mail opgeven bij 
d.nijeboer@xs4all.nl
radewijk. overleden. 6 maart 
overleed Evertje Borger-Reef-
mann, op de leeftijd van 82 jaar. 
Ze woonde met haar man aan 
de Grensweg 8, te Loozen. Wij 
leven mee met haar man, kinde-
ren, klein- en achterkleinkinde-
ren, en alle nabestaanden.
bloemen. Omdat moeder een 
jaar geleden is overleden kre-
gen we afgelopen zondag bloe-
men van De Opgang. Fijn dat 
eraan gedacht is! Jan en Henny 
Broekroelofs.
Jarig. 12 maart: mw. F. Bre-
dewold-Batterink, Alberthus 
Risaeusstr. 20, 7772 AV Harden-
berg: 82 jaar.
12 maart: mw. A. Takman-Kol-
len, Bisschopshof 12, 7772 WG 
Hardenberg: 81 jaar.
13 maart: mw. G. Brunink-Meijer, 
Koppellaan 4, 7772 AK Harden-
berg: 83 jaar.
13 maart: mw. A. Menninga, 
Singelberg 21, 7772 DA Harden-
berg: 81 jaar.
14 maart: mw. F. Klifman-de 
Jonge, Stationsstr. 2b, 7772 CJ 
Hardenberg: 85 jaar.
14 maart: dhr. H. Lopers, Bruch-
terweg 70a, 7772 BH Harden-
berg: 84 jaar.
14 maart: mw. D. Bruggeman-
Schutte, Gramsbergerweg 9, 
7772 CT Hardenberg: 81 jaar.
16 maart: mw. B. Muller-Hubert, 
W. van Oldenburgstr. 7/B-5, 
7772 AL Hardenberg: 90 jaar.
16 maart: dhr. R. Edelijn, Kanaal-
weg-West 111, 7696 KA Brucht: 
89 jaar.
17 maart: mw. A. Hamhuis-Kre-
mer, J.C.J. van Speykstr. 14/295, 
7772 ZC Hardenberg: 88 jaar.
17 maart: dhr. A. Ensink, Burg. 
Schuitestr. 132, 7772 BT Harden-
berg: 83 jaar.
17 maart: dhr. P. Brouwer, 
Brinkstr. 14, 7771 BE Harden-
berg: 80 jaar.
18 maart: mw. H. Stroeve-Koers, 
De Spinde 29, 7772 HB Harden-
berg: 87 jaar.
18 maart: mw. G. Haandrikman-
Doldersum, Witte de Withstr. 13, 
7772 XV Hardenberg: 83 jaar.

lutten/slagharen
Contactpersoon: mw. G. van 
Dijk, Anerweg-Zuid 15a, 7775 
AN Lutten
kerkdiensten 18 maart: 
kruiskerk 9.30 ds. J. Adriaanse, 
Beerzeveld. Gez. dienst. o.v.d.: 
mw. D. Pieper-Sportel. orga-
nist: dhr. H. Bruins. oppas: 
dhr. A. Potgieter en dhr. L. 
Kampjes. ontvangstcomité: 
mw. G. Amsink en dhr. K. Brus. 
Flame: geen. beamer: dhr. R. 
Soer. pro rege 11.00 De Ont-
moeiting in Pro Rege, m.m.v. ds. 
J. Post, Wierden-Lutten. kruis-
kerk 19.00 ds. L. van Rikxoort, 
Heemse. o.v.d.: mw. D. Pieper-
Sportel. organist: dhr. J. Lam-
berink.
Jarig. Alien Horsman, Stations-
str. 5/310, 7772 CG Hardenberg 
11-03-1973.
Mw. W. Veltink-Withaar, Mei-
doornstr. 34, 7775 BE Lutten 
13-03-1945.
Mw. J. Kelder-Eggengoor, De 
Haarweg 14, 7775 PX Lutten 
15-03-1944.
Dhr. G. Gerritsen, Dedemsvaart-
seweg Noord 4, 7775 AG Lutten 
15-03-1938.
Mw. J. Bergsma-Slot, Dedems-
vaartseweg Zuid 93, 7775 AD 
Lutten 16-03-1945.
Mw. P. Kerkhof-Wegenaar, Kei-
enweg 9, 7775 PJ Lutten 16-03-
1941.
Dhr. A. van Delden Meidoornstr. 
57, 7775 BD Lutten 18-03-1935.
Mw. G. van Faassen-Meinen, 
Anerweg Noord 106, 7775 AV 
Lutten 18-03-1931.
Zieken. Mw. Polman-Klok, Mei-
doornstr. 55, is voorlopig naar 
Huize de Eik gegaan.
Mw. Soer-Stoffers (Anerweg-
Noord 136, 7775 AW Lutten) 
verblijft nu op Herstelzorg Unit 
5 k. 5 in het CFH (Rheezerweg 
73, 7771 TD, Hardenberg).
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27, 7775 
PD Lutten) verblijft in Revalidatie-
centrum Het Roessingh Afd. 2 K 
11 (Roessinghsbleekweg 33, 7522 
AH Enschede).
Dhr. A. Hans (Goudenregen-
str. 8, 7775AZ) is opgenomen 
geweest in het Röpcke Zweers 
ziekenhuis in Hardenberg (Jan 
Weitkamplaan 4a, 7772 SE) en 
weer thuis.
Wij wensen alle zieken Gods 
kracht en nabijheid toe.
geboorte. Het begin van een 
nieuw leven zo heel erg mooi 
en klein het is eigenlijk niet te 
omschrijven hoe blij we met jou 
zijn. Trots, blij en gelukkig zijn 
Emiel en Annet Schlepers, Spin-
nerijstr. 2, 7776 XR Slagharen 
met de geboorte van hun zoon-
tje Joey Tjon. Joey is geboren 
op 23 febr. We willen de ouders 
Emiel en Annet en hun doch-
tertje Dahné feliciteren met dit 
grote wonder en wensen hun 
Gods zegen toe voor de toe-
komst.
de bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen: van-
uit de Kruiskerk naar dhr. Wim 
Hagedoorn Anerweg Noord 34 
te Lutten.
Vanuit de Lantaarn naar fam. 
Odink, Zwarte Dijk 29a.
Vanuit de Kapel naar René San-

ders, Schuineslootweg 59.
wij vieren feest! En daarom 
nodigen wij iedereen uit op 1e 
Paasdag voor een gez. Paasont-
bijt in Pro Rege iedereen! Dus 
neem ook je buren, vrienden, 
familie en andere belangstellen-
den mee
Paasmuscial Gospelgroep Godi-
va. 25 maart wordt de musical 
‘Glorie aan het Lam’ opgevoerd 
in de RK Kerk te Slagharen. Aan-
vang: 19.00 uur. U/jij wordt van 
harte uitgenodigd om te komen 
luisteren. Bij de uitgang: onkos-
ten.
de ontmoeting. 18 maart om 
11.00 uur, in Pro Rege. De 2e 
Ontmoeting. Thema: Thee (wat 
moet je daar nu mee). Iets met 
water en smaak. Wees welkom.

mariËnberg
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
kerkdienst 18 maart 9.30 ds. 
H. de Haan, Den Ham. 19.00 
ds. T. Oldenhuis, Coevorden, 
Beerzerveld. o.v.d.: dhr. J. 
Hans. gastheer: J. v/d Velde. 
diakenen: F. Maat en W. Wit-
tenberg. Collecten: diaconie, 
voorjaarszendingsweek, kerk en 
gebouwen.
meeleven. Denkt u aan het 
kaartje voor mw. J. Doek, Prin-
ses Beatrixoord, t.a.v. mw. J 
Doek-Bakker, afd. C3 k. 29, Dilg-
tweg 5, 9751 ND Haren.
Dhr. A. Ringsma kent zorgen met 
betrekking tot zijn gezondheid. 
Ook hier geldt dat een kaartje 
een kleine moeite is. 
tekst. Als je dag omzoomd is 
met gebed, komen er niet zo 
gauw rafeltjes aan.

nieuw-leusen
kerkdiensten 18 maart: ont-
moetingskerk 10.00 ds. P. 
Hellinga, Zwolle. knd.: groep 1 
t/m 8. tnd.: klas 4 t/m 6. Col-
lecten: diaconie, kerk en het 
onderhoudsfonds. maranatha-
kerk 19.15 Taize-dienst. Col-
lecten: diaconie, kerk en het 
onderhoudsfonds.
overlijden. 7 maart overleed 
na een kort ziekbed zr. Geesje 
Brinkman Hekman in de leeftijd 
van 78 jaar. Zij woonde sinds 
een jaar in de Brinkenborgh, afd. 
Ruitenveen 17, De Hulstkam-
pen. Wij wensen de kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie 
Gods troostende nabijheid toe 
bij het verwerken van dit verlies.
de bloemen gaan als groet naar 
zr. J. Aalbers-Aalbers, Rinkslag 8.

ommen
Contactpersoon: Wim Wester-
huis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ 
Ommen, tel.: 0529 453024
kerkdienst 18 maart: bouw-
straat 9.30 ds. K. Jelsma. H.A. 
lector: mw. M. Willems. orga-
nist: dhr. Fr. Dijkstra. Zon-
dagskind: Mart van Ittersum. 
oppas: aanwezig. 19.00 mw. 
ds. J. de Haan. o.v.d.: dhr. S. 
Wiersma. organist: dhr. G. 
Olthof. Collecten: 1. Project 
Bangladesh. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: kerkelijke gebouwen en 
zending
witharen gebouw ‘irene’ 
10.00 ds. A. Veerman, Vriezen-
veen. H.A. o.v.d.: mw. A. Bui-
ter-Kleinjan. organist: dhr. A. 
Huetink. Collecten: 1. Project 

Bangladesh. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: gebouw ‘Irene’ en zending.

sibCulo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
kerkdienst 18 maart: kloos-
terkerk sibculo 9.30 ds. L. 
Westland, Den Ham. knd.: 
groep 1 t/m 8. oppas: Jenita 
Veldman en Silke Huisken. Fre-
drikskerk kloosterhaar 9.30 
ds. W. v/d Griend. knd.: groep 
1 t/m 8. oppas: Noëll en Britt 
Schepers. ’t refter klooster-
kerk 11.00 Teenage Meeting. 
Collecten: diaconie, kerk en 
onderhoudsfonds.

st. Jansklooster
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
kerkdiensten 18 maart: 
10.00 ds. P. Vis. Zendingsdienst. 
oppas: Rosalie van der Linde en 
Ruth van Dalen. knd.: groep 1: 
Ina en Sanne. organist: Henk 
Teunis. 14.30 ds. I. Postma, 
Genemuiden. organist: Corry 
van den Berg. Collecten: 1. 
Zending. 2. Kerk.
Zieken. Br. H. Heetebrij is afge-
lopen zondag tijdens de ochtend-
dienst onwel geworden en moest 
worden gereanimeerd. Hij is per 
ambulance naar de Isala kliniek 
in Zwolle gegaan en opgenomen 
op de hartbewaking waar verder 
onderzoek gedaan wordt. We zijn 
dankbaar dat het tot hier toe goed 
is afgelopen maar bidden tevens 
om hulp en bijstand voor hem en 
voor zijn kinderen en kleinkinde-
ren. We hopen dat hij mag her-
stellen en we wensen hem bij alles 
Gods onmisbare nabijheid toe 
voor nu en voor de toekomst.
Br. H. Hulleman heeft in de afge-
lopen tijd een ingreep ondergaan 
in het ziekenhuis maar mocht 
ook weer snel naar huis om ver-
der te herstellen. We wensen 
hem en zijn vrouw sterkte en 
bovenal Gods nabijheid toe.
Zr. G. Driesen-Vos heeft bij een 
val van de trap haar onderste 
rugwervel gebroken en moet 
rust houden om te herstellen. 
We wensen haar en ook haar 
man sterkte toe bij dit ongemak 
en bij alles Gods liefde en zijn 
trouwe zorg. Dat wensen we 
aan iedereen toe die hoe dan 
ook te maken heeft met zorgen 
en ziekte, met verdriet en gemis 
of met andere oorzaken die op 
het leven van invloed zijn. Moge 
allen Gods ontfermende liefde en 
nabijheid om hen heen weten.
God is voor ons een veilige 
schuilplaats, een betrouwbare 
hulp in de nood. Daarom vrezen 
wij niet, al wankelt de aarde en 
storten de bergen in het diepst 
van de zee. Psalm 46: 2 en 3. Als 
we dit zo mogen ervaren sterkt 
dat ons in ons geloof en geeft het 
vertrouwen voor de toekomst.
Ook denken we aan hen die 
iets te vieren en te herdenken 
hebben. Een verjaardag of een 
jubileum. Een goede uitslag of 
een blijde gebeurtenis i.v.m. een 
geboorte of anderszins. Dit zijn 
zegeningen die God ons ten deel 
doet vallen. Daarvoor komt Hem 
alle dank, lof en eer toe.
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. Het is een verrijking 
om ook midden in de week tus-
sen alle drukke werkzaamheden 
door een moment van rust en 
stilte van zang en gebed te heb-
ben. Het is beslist een aanrader 
om die vespers bij te wonen en 
te merken dat het goed is om 
middenin de week de rust te 
zoeken in Gods huis. De kerk is 
niet alleen voor de zondag, ook 
door de week is het er goed toe-
ven en mogen we proeven van 
Gods liefde en zijn rust en vrede 
in ons op te nemen. D.V. 28 
maart is de vesperdienst in Herv. 
kerk te Vollenhove. De avonden 
beginnen om 19.15 uur en duren 
ongeveer een half uur.
op weg naar pasen. De 6e 
lijdens-zondag is aangebroken 
waardoor we de dag van het 
sterven aan het kruis van onze 
Heer en Heiland naderen. Een 
dag die ons bepaalt bij wat Gods 
Zoon moest doormaken om 
voor ons mensen de toegangs-
deur naar het eeuwig leven te 
ontsluiten. Die deur die nooit 
zou opengegaan zijn als Chris-
tus niet door de dood en het 
graf heen naar het leven was 
gegaan. En zie: Hij staat aan die 
deur om ons binnen te nodi-
gen en met Hem te leven tot in 
eeuwigheid. Het kruis is veran-
derd in de deur naar het leven, 
het kruis waar Christus aan 
heeft geleden en aan is gestor-
ven werd een open deur, een 
open poort via het graf naar het 
hemels Kanaän. Wat een rijke 
toekomst voor ons mensen zit 
er in het lijden en sterven van 
Christus. Dat we ons geloof in 
die toekomst mogen vasthouden 
en God daarbij om hulp vragen 
zodat we niet aan het wanke-
len komen maar het in alles van 
Hem blijven verwachten. Zo 
mogen we op weg gaan naar het 
grote Paasfeest.
Hartelijke groeten en een geze-
gende week toegewenst. 

westerhaar
kerkdienst 18 maart: 9.30 ds. 
W. den Braber. M.m.v. de prai-
seband ‘High Hopes’. koster: 
Henk Bakhuis. o.v.d.: Anneke 
Bekkers. knd.: o.l.v. Vera Kok. 
Vervoer bewoners ‘haar-
huus’: Marbert Keuken. Collec-
ten: 1. Kerk. 2. Eigen jeugdwerk. 
3. Inzameling statiegeldbonnen 
voor project in Oeganda.
wij leven mee met Gerrit en 
Riek Hilberink (Manitobaplein 
17, Vriezenveen). Afgelopen 
maandag overleed in het Haar-
huus hun zwager Jan Willem 
Grissen. Op de leeftijd van 88 
jaar. Klaasje en Jan Willem Gris-
sen kregen afgelopen zondag, 
als zeer trouwe bezoekers van 
de vieringen en de vrijdagavond-
sluitingen, de bloemen nog van-
uit de viering in het Haarhuus. 
Toen wisten wij al dat Jan Wil-
lem de grens van de aarde naar 
de hemel aan het overschrijden 
was, in het geloof op weg te zijn 
naar het Vaderhuis.

berichten uit de gemeente 
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Zondag 18 maart
Jozua 8:30-35

maandag 19 maart
Jozua 9:1-15

dinsdag 20 maart
Jozua 9:16-27

woensdag 21 maart
Jozua 10:1-15

donderdag 22 maart
Jozua 10:16-28

Vrijdag 23 maart
Jozua 10:29-43

Zaterdag 24 maart
Jozua 11:1-15

Alleen een solidaire samenleving 
is een stabiele samenleving. 

Sybrand Buma

drenthe

Zondag 18 maart 2018

aalden 10.00 da. W. Hordijk
alteveer  
gk 10.00 drs. R. Scheurwater
assen ak 10.00 ds. L. Tiesinga 
de bron 10.00 da. N. Veldman  
Jk 10.00 ds. R. Koopmans  
de slingeborgh  
10.30 da. I. v/d Peppel  
ok 10.00 da. A. Akkerman
beilen pk 10.00 en  
19.00 ds. R. Veldman
borger gh 10.00 past. H. Hansma
bovensmilde  
wk 10.00 ds. S. Kits
Coevorden  
gk 10.00 ds. J. Wegerif
diever gk 10.00 ds. F. Damman 
19.00 ds. J. de Kok
drijber gk 10.00 ds. Scholing
dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
een 9.30 ds. E. van Beesten
elim hk 10.00 dhr. Lowijs
emmen grk 10.00 ds. Katerberg  
ichthus 10.00 ds. Kajim  
kapel 10.00 ds. v/d Meulen 
opgang 10.00 ds. Fischer  
sh 10.00 ds. de Valk
emmer-Compascuum het 
anker 9.30 ds. J. van Breevoort
gasselternijveen  
10.00 ds. F. de Boer
gees 10.00 ds. B. Breunesse
gieten bk 10.00 ds. R. Fortuin
hijken/hooghalen antenne 
10.00 ds. P. de Vries
hollandscheveld  
10.00 ds. L. Kramer  
19.00 ds. R. van Hornsveld
hoogersmilde de schakel 
10.00 ds. I. de Kok
hoogeveen  
gh 9.30 ds. B. Metselaar  
19.00 ds. H. Hoogeveen  
grk 9.30 ds. J. Snaterse  
hk 9.30 ds. C. ’t Lam  
ok 9.30 mw. L. Jansen  
Vh 9.30 ds. J. Batenburg 
17.00 vepsers 19.00 GMH 
bethesda 10.30 ds. J. Mellema 
weidesteyn 10.30 ds. T. Braam 
olden kinholt 10.15 dhr. J. Brand
klazienaveen kk 9.30 n.b.
kloosterveen de ontmoeting 
10.00 ds. B. Urgert

meppel ok 10.00 ds. S. Sijtsema. 
Musical erfdeel 10.00 ds. F. Groen
nieuw-a’dam  
nk 10.00 dhr. L. Broekman
nieuw-balinge 10.00 prop. Lensen  
19.00 ds. G. Herwig
nieuweroord hk  
10.00 ds. H. Bakhuis
nieuw-weerdinge  
rw 10.00 ds. van Elten
nijeveen 10.00 ds. P. Dekker. 
E-meeting
noordscheschut  
hk 19.00 ds. E. Prins
pesse kpk 10.00 ds. G. Zijl
rolde 10.00 ds. G. Hovingh
roden Jk 9.30 ochtendgebed 
op de helte 10.00 ds. W. Meijles 
19.00 vespers
ruinerwold/koekange  
bh 10.00 ds. B. Steenwijk
schoonoord de wijngaard 
9.30 da. V. Thurkow
sleen ok 10.00 ds. J. Hermes
smilde kk 9.30 ds. S. Bijl
tiendeveen 10.00 ds. D. v/d Streek 
15.00 ds. J. Snaterse
Valthermond  
hs 10.00 ds. W. de Groot
Vries dk 10.00 Esther de Vegt
westerbork  
Vh 10.00 ds. J. Greving  
sk 10.00 mw. J. Span
Zuidlaren lk 10.00 ds. W. Slob 
hk 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde gk 9.30 ds. R. Gosker 
hg 9.30 jeugddienst
Zwartemeer gk 9.30 dhr. Knegt

Flevoland

Zondag 18 maart 2018

ens gk 9.30 ds. C. Smit  
19.00 dhr. A. Nijburg. Jeugdd.
kraggenburg 10.00 dhr. H. Feijen
marknesse 9.30 ds. H. Torenbeek
nagele 9.30 ds. Timmer
swifterbant 10.00 ds. M. v/d Bunt
urk bk 10.00 ds. E. de Groot 
17.00 ds. J. Posthumus  
pk 10.00 ds. J. Posthumus  
17.00 ds. E. Terpstra  
de poort 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. E. de Groot  
kompas 14.30 br. J. Eijkelenboom
Zeewolde  
10.00 ds. H. Jaspers Focks

overijssel
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almelo bleek  
10.00 mw. H. Westrik  
de ontmoeting  
10.00 ds. C. Elsinga  
19.00 ds. M. de Jong  
grk 10.00 ds. H. Wachtmeester 

pk 10.00 mw. R. Venema 
noach 10.00 ds. D. van Bart 
eugeria 10.30 dhr. H. Berkhof 
twenteborg 10.30 da. T. Felix
beerzerveld 9.30 da. G. Rohaan 
19.00 ds. K. Hazeleger
belt-schutsloot  
11.00 ds. G. van Zanden
bergentheim wk  
10.00 ds. G. Nijmeijer  
19.00 ds. W. Broekema
berkum hh 9.30 Hans Bouma 
15.00 muziek met een +
blokzijl/scheerwolde grk 
10.00 ds. C. Aalbersberg
borne ok 10.00 ds. J. Meijer 
dijkhuis  
10.00 ds. E. van Houwelingen
bruchterveld 10.00 da. G. Rohaan
daarle 9.30 en  
15.00 ds. B. Heusinkveld
daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 ds. F. Schipper
dalfsen grk 10.00 ds. A. Tol 
19.00 Thomasviering  
oudleusen 10.00 ds. H. Schipper
dedemsvaart  
Vdk 9.30 ds. K. van Staveren 
de Fontein 19.00 ds. G. Rohaan
de krim pk  
10.00 ds. T. Oldenhuis
delden ob 10.00 ds. van Pijkeren
den ham  
gk 9.30 ds. R. van Hornsveld 
hk 19.00 ds. L. Kramer  
dk 10.00 ds. H. Klaassen
diepenheim 10.00 ds. H. Boon
enschede ok 10.00  
en 19.00 ds. E. Sonneveld  
lonneker 10.00 da. R. Vedders 
usselo 10.00 ds. M. v/d Meer 
bk 10.00 ds. M. Zijlstra  
aZ 18.00 mw. W. de Jong  
hZ 10.00 ds. B. Wijnbergen
enter 9.30 en  
19.00 ds. F. den Oudsten
genemuiden gk 9.30 da. Visser 
19.00 jeugdkerk  
grk 9.30 ds. W. Hulsman. 
Voorber. H.A. 19.00 dr. J. Hoek 
hC 9.30 ds. J. Olie. Voorber. H.A.
giethoorn pg 10.00 ds. H. Zeefat
hardenberg baalderveld 
10.30 ds. P. Langbroek  
hk 10.00 ds. H. Dorgelo 
de matrix 9.30 ds. T. Smink 
radewijk 10.00 ds. M. Voet  
sk 10.00 ds. P. Noordmans 
19.00 ds. P. Langbroek witte 
kerk 10.00 ds. L. van Rikxoort
hasselt ichthus  
10.00 ds. J. Tiggelaar
heino 10.00 Hans van Solkema
hellendoorn pk 8.45 en 
10.30 ds. J. Droogendijk  
kw 9.30 ds. R. Pers  
kZ 10.15 ds. J. Wassenaar
holten dk 9.30 ds. S. Roozenboom  
kandelaar 9.30 ds. J. Jonk 
19.00 ds. S. Roozenboom
kuinre 10.00 ds. R. v/d Hucht

kamperveen  
9.30 mw. Brugmans
lemelerveld  
bk 9.30 ds. H. Marsman
lutten lk 9.30 ds. E. de Bruin
mariënberg  
sk 9.30 ds. H. de Haan  
19.00 ds. B. Weegink
nieuwleusen grk  
10.00 ds. H. van Veldhuizen  
mk 10.00 en 19.15 ds. L. Hoekstra  
ok 10.00 ds. M. Develing
nijverdal  
rb 9.30 ds. W. Broekema  
hC 9.30 ds. J. Woudenberg
oldemarkt hg 9.30 ds. E. Jans 
gk 9.30 mw. K. Schoonveld
rijssen gk 9.30 ds. T. Koster
rouveen 9.30 ds. J. Dekker
schuinesloot 11.00 ds. E. de Bruin
sibculo kk 9.30 ds. L. Westland  
Fk 9.30 ds. v/d Griend
sint Jansklooster  
Jk 10.00 ds. M. Vis  
19.00 ds. I. Postma kapel 19.00 
staphorst 11.00 ds. J. Dekker
steenwijk  
grk 9.30 ds. A. van ’t Zand  
oV 9.30 n.b. eV 10.45 n.b.
steenwijkerwold  
9.30 mw. L. Brugmans
Vollenhove grk 10.00 n.b.  
mk 10.00 ds. H. ter Beek  
19.00 ds. D. Wolters. Jeugdd.
Vriezenveen  
ok 9.30 da. M. Winters
Vroomshoop het anker  
9.30 ds. F. Schipper  
irene 19.00 n.b.
wanneperveen 9.30 ds. W. Voogd
westerhaar  
9.30 ds. W. den Braber
wierden dk 9.00 en  
10.45 ds. J. van ’t Goor  
15.00 ds. H. van Wingerden 
18.45 ds. Elsman  
gk 9.30 ds. H. de Ruiter  
19.00 ds. A. v/d Spek  
hoge hexel 9.30 ds. A. Prins 
19.00 ds. M. Schuurman
wijhe nk 10.00 Koos de Gier
willemsoord 9.30 n.b.
wilsum 9.30 ds. J. de Kok 
14.30 ds. G. Labooy
windesheim 10.00 en  
19.00 ds. J. van Wijk
iJsselmuiden/grafhorst  
gk 9.30 da. J. Bruinsma
Zwartsluis  
gk 10.00 ds. A. v/d Spek  
hk 19.00 ds. B. Weegink
Zwolle ak 9.30 ds. I. Epema 
grk 16.30 Taizé-viering  
Jk 10.00 ds. G. Nijland  
19.00 ds. W. van Vreeswijk  
lk 10.00 ds. M. Jonker  
ok 10.00 ds. M. Jans  
open kring 9.30 ds. A. Pietersma. 
H.A. sik 9.30 ds. H. Evers  
12.15 dhr. J. Knol  
stk 10.00 ContaKtdienst

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

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

protestantse kerk
beroepen
te bodegraven (herv. wijk 2),  
ds. E. de Mots te Rijssen (herv. wijk 3)
te bellingwolde-blijham-Vrie-
scheloo (federatiegemeente in wor-
ding), ds. W.O.E. Jöhlinger te Reider-
land, die dit beroep heeft aangenomen
te heteren (herv.), ds. G.W. Piksen 
te Lutten, Slagharen en Schuinesloot 
(herv.)
te roosendaal, ds. A.H. van den 
Bor te Bathmen, die dit beroep heeft 
aangenomen.  

bedankt
voor papendrecht (herv. wijk 
West) en voor Ridderkerk (Goede 
Herderkerk), ds. J.H. Reijm te 
Alblasserdam

gereF. kerken (VriJg.)
beroepen
te bergentheim, ds. L.R.J. Kramer 
te Spakenburg-Zuid

Chr. gereF. kerken
beroepen
te spijkenisse, kand. J. van den Os 
te Harderwijk

bedankt
voor bunschoten, ds. G. van Roekel 
te Bennekom

ned. gereF. kerken
beroepen
te rijsbergen, ds. H. van Win-
kelhoff, beroepbaar predikant te 
Wateringen, die dit beroep heeft 
aangenomen

gereF. gemeenten
beroepen
te ’s-gravenzande, ds. G. Clements  
te Gouda
te drachten, ds. C.A. van Dieren  
te Rijssen-Noord
te aalburg en te goudswaard,  
ds. A. Schot te Nunspeet
te kampen en te rilland-bath, 
ds. G.W.S. Mulder te Zoetermeer
te lelystad, ds. G.J. Baan te Vlissingen
te nijkerk, ds. G. Heijkamp te  
Enkhuizen
te sint annaland, ds. G. van Manen 
te Elspeet
te waardenburg, ds. G. Beens  
te Kootwijkerbroek

bedankt
voor goes, voor middelharnis en  

voor urk, ds. A.T. Huijser te Sliedrecht
voor dordrecht, ds. H.A. van Zet-
ten te Benthuizen
voor ridderkerk-slikkerveer, ds. 
D.W. Tuinier te Waarde

gereF. gem. IN NEDERLAND
beroepen
te nieuwaal, ds. M. Krijgsman te 
Arnemuiden, die bedankte voor Urk

bedankt
voor kruiningen, ds. A. Schultink te 
Rhenen

oud ger. gemeenten in 
ned.
bedankt
voor sint philipsland, ds. A.F.R. van 
de Veen te Utrecht

komen en gaan
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agenda

16 maart:
Concert CGZ ‘Looft den Heere’ 
ter gelegenheid van het 90-jarig 
bestaan, o.l.v. Cor Ploeg, m.m.v. 
het Urker Mannenkwartet en 
de familie Ploeg uit Genemui-
den, Kerklaan 4, Belt-Schutsloot, 
19.30 uur, gratis, collecte voor de 
gemaakte kosten

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

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

18 maart:
Praise en Preach United met 
Dave van Room en ds. Lieuwejan 
van Dalen, Vredevorst Hooge-
veen, 19.00 uur

24 maart:
Passieconcert met Zangvereniging 
‘Hoop op Zegen’ uit Wierden en 
het Interkerkelijk Gemengd Koor 
Vriezenveen, Gereformeerde Kerk, 
Spoorstraat Wierden, 19.30 uur, 
vrije gift
 
1 april:
Gospelgroep Living Lord Singers 
in paasdienst, De Schutse  
te Hoogeveen, 10.00 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

22 maart:
Thema-avond: ’n Oalen Griezen, 
middeleeuws monument door 
dhr. J.H. Podt en dr. J.D.Th.  
Wassenaar, Leerkamer, hoek Jac. 
Kapteijnstr. / Zuid Esweg,  
Hellendoorn, 20.00 uur

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

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

19 april:
Thema-avond: Tegenwoordig-
heid van Geest door drs. M.A.T. 
van der Kooi-Dijkstra, Leerka-
mer, hoek Jac. Kapteijnstr. / Zuid 
Esweg, Hellendoorn, 20.00 uur

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: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

William Franklin Graham werd 
op 7 november 1918 geboren 
als zoon van een evangelische 
boer in Charlotte in de Ameri-
kaanse staat Noord-Carolina. In 
een grote tent hield hij massale 
evangelisatiecampagnes, die hij 
crusades (kruistochten) noemde. 

eenvoudige boodschap
Onder de media die aandacht 
besteedden aan zijn leven en 
werk, was ook De Telegraaf. 
Enkele citaten. 
Over zijn missie: „Mijn enige 
doel in het leven is mensen te 
helpen een persoonlijke rela-
tie met God te vinden, die - zo 
geloof ik - ontstaat door het 
kennen van Christus”, zei hij 
ooit. Als vrijwel geen ander 
heeft de waarschijnlijk succes-
volste evangelist aller tijden de 
massamedia gebruikt bij het 
verkondigen van die eenvoudige 
boodschap, altijd vergezeld van 
een hartstochtelijke oproep tot 
persoonlijke bekering.’ 
Over zijn boodschap: ‘Zijn bood-
schap is al die jaren dezelfde 
gebleven. Elk mens is een zon-
daar. Jezus Christus is voor alle 
mensen aan het kruis gestorven. 
Alleen diegene die Jezus als Heer 
aanvaardt, wordt gered.’ 
Over zijn contacten met wereld-
leiders: ‘Graham was kind aan 
huis in het Witte Huis. In zijn 
autobiografie staat hij op de foto 
met alle Amerikaanse presiden-
ten die hij heeft meegemaakt. 
De evangelist kreeg hoge onder-
scheidingen, bijvoorbeeld van het 
Amerikaanse parlement en de 
Britse koningin Elizabeth.’

wandelen met god
Graham wilde mensen helpen 
elke dag ‘in de aanwezigheid van 
God te wandelen.’ De christe-

lijke nieuwssite CIP citeerde tien 
uitspraken uit zijn dagboek Hoop 
voor iedere dag. 

1. Getuigend geloof: "Een groei-
end geloof is een getuigend 
geloof. Bid nu voor mensen van 
wie je weet dat ze Christus nodig 
hebben en vraag God om je te 
helpen een getuige voor hen te 
zijn – door het leven dat je leidt 
en de woorden die je spreekt."

2. Vrede in onze ziel: “Onze ziel 
kan vrede kennen – een vrede die 
niet afhankelijk is van uiterlijke 
omstandigheden.”

3. Aanwezigheid van God: “Wat 
we nodig hebben is een groter 
besef van het feit dat Hij elke dag, 
elk uur, elk moment aanwezig is. 
Dat besef krijgen we wanneer we 
met Hem spreken in aanbidding 
en gebed en wanneer we luiste-
ren naar wat Hij door zijn Woord 
tegen ons zegt.”

4. Verander de geschiedenis: “Tel-
kens weer veranderde de loop van 
de geschiedenis door gebed. Ik zeg 
je: de geschiedenis zou opnieuw 
een wending kunnen krijgen als 
mensen in gelovig gebed op hun 
knieën zouden gaan.”

5. Lijden en succes: “Lijden en suc-
ces gaan hand in hand. Als je succes 
hebt zonder te lijden, is dat te dan-
ken aan anderen die vóór jou heb-
ben geleden; als je lijdt zonder suc-
ces te hebben, is het opdat anderen 
na jou succes zullen hebben.”

6. Partners van God: “De uit-
nodiging tot discipelschap is het 
opwindendste doel dat we kun-
nen bedenken. Stel je voor: de 
God van het universum vraagt 
ons Zijn partners te worden om 
de wereld voor Hem te herove-
ren!”

7. Vervang slechte gedachten: 
“Het is niet genoeg om verkeerde 
gedachten te 
weren. Ze moe-
ten vervangen 
worden door 
goede gedach-
ten – gedachten die zijn gevormd 
door God en zijn Woord, door 
gebed en aanbidding, door 
omgang met andere christenen.”

8. Honger naar God: “Overal om 
je heen zijn er mensen die hon-
ger en dorst hebben naar God, 
hoewel ze het misschien niet eens 

beseffen. Wijs jij hen op Jezus, de 
Enige die hun diepste verlangens 
kan vervullen?”

9. Overvloedig leven: “Geef!’ 
was de opdracht van Jezus. Maar 
het was meer dan een opdracht. 
Het was een uitnodiging tot een 
heerlijk en overvloedig leven. Als 
iemand de juiste houding ontwik-
kelt ten opzichte van geld, zal dit 

bijna elk ander 
terrein van zijn 
leven ten goede 
komen.”

10. Houd het simpel: “Jezus 
maakte alles zo simpel, maar wij 
hebben het allemaal zo ingewik-
keld gemaakt. Jezus sprak tot 
mensen in korte zinnen en alle-
daagse woorden en zette Zijn 
boodschap kracht bij met ver-
halen die je nooit meer vergeet. 
Houd het dus simpel.”

Veel aandacht voor leven  
en sterven Billy Graham

Veel media besteedden de afgelopen weken aandacht aan het overlij-
den van evangelist Billy Graham (99). De legendarische Amerikaan 
bereikte miljoenen mensen over de hele wereld en adviseerde veel 
presidenten. Hij was de vader van de massa-evangelisatie. 

graHam wilde mensen Helpen elke 
dag ‘in de aanweZigHeid van god 

te wandelen’.

Grahams boodschap was altijd hetzelfde: ‘Elk 
mens is een zondaar. Jezus Christus is voor alle 
mensen aan het kruis gestorven. Alleen diegene 

die Jezus als Heer aanvaardt, wordt gered’.

“Jezus  
maakte  
alles zo
simpel”
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Twee weken gele-
den liet ik u kennis maken met 
Marloes, mijn daadkrachtige ergo-
therapeute. Het ging toen over 
de strijd die zij is aangegaan met 
mijn zwakke linkerzij. Maar daar-
mee zijn de weldaden, door haar 
aan mij bewezen, nog niet ten 
einde. Ook mijn werkplek neemt 
zij onderhanden.

Meneer Parkinson bemoeit zich 
nu eenmaal met alles, dus ook 
met mijn vaardigheid in het tik-
ken. Ik denk zelfs dat de eer-
ste tekenen van mijn ziekte, 
lang voordat de diagnose werd 
gesteld, zich op dit terrein 

openbaarden. Ik ben er destijds 
voor bij de dokter geweest. 
‘Dokter, mijn vingers zijn zo 
stram’. Helaas leidde dat niet tot 
dieper inzicht. Had de arts mij 
toen maar naar de neuroloog 
gestuurd en niet jaren later. Ik 
schaamde mij een beetje dat ik 
hem met die stramme vingers 
lastig viel. Moet je voor zulke 
flauwekul naar het spreekuur 
van een huisarts? Ja dus, want 
die flauwekul heet de ziekte van 
Parkinson.
Stram en stijf zijn mijn vingers, 
nog veel meer dan vroeger. 
Voor iemand die met de regel-
maat van de klok met tek-
sten bezig is, is dat geen klein 
bezwaar. Behalve dat, speelt 
overbeweeglijkheid - zeg maar 
trillen - mij parten. De combi-

natie van beide is desastreus en 
maakt dat er minder uit mijn 
handen komt dan ik zou willen.

Ik merk dat ook als ik met de 
hand iets moet schrijven, bijvoor-
beeld een adres op een enve-
lop of een formulier dat moet 
worden ingevuld. Het is gewoon 
geen kijk. Wat een hanepoten, 
nauwelijks leesbare letters, rare 
strepen. De journalistiek had al 
mijn handschrift verpest, maar nu 
is het helemaal niets meer. Ik heb 
nog maar weinig controle over 
mijn spieren, ook bij het typen. 
Regelmatig belanden mijn vingers 
op een andere toets dan bedoeld. 
Of ik mis een letter, of tik er juist 
een te veel. Soms gaat het hele-
maal niet meer, dan is het stop-
pen geblazen. 
Als ik uiteindelijk, na veel zwoe-
gen, een tekst tot een goed eind 
heb gebracht, stikt het doorgaans 
van de fouten. Zo kan ik de lezer 
niet onder ogen komen… Van 

huis uit ben ik neerlandicus, er 
is ook nog zoiets als beroepseer. 
Dus ga ik mijn tekstuele wilder-
nis te lijf met correcties. Dat fat-
soeneren kost ook weer tijd, het 
is me een werk. En o, wat is het 
lastig met de muis. Die zwiebert 
werkelijk alle kanten op, behalve 
de goede. Voordat ik de cursor 
op de goede plek heb... Ik moet 
ook nog uitkijken dat ik tekst-
gedeelten die wèl goed zijn niet 
per ongeluk meeneem en naar de 
vaantjes help. Ja, lezer, er wordt 
wat afgeleden vooraleer u deze 
stukjes onder ogen krijgt!

Maar Marloes is mijn heldin. Ze 
heeft het in een oogwenk gezien 
als ze een blik werpt op mijn 
werkplek, bij ons thuis ook wel 
‘de serre’ of ‘het prieel’ genoemd. 
Het is een soort uitbouw van 
onze slaapkamer op de begane 
grond, vanwaaraf ik een mooi uit-
zicht heb op onze tuin.
Marloes gaat het aanpakken. ‘Om 

te beginnen hebt u een trippel-
stoel nodig,’ zegt zij. ‘Een stoel 
die veel meer steun geeft aan rug 
en armen en die elektrisch ver-
stelbaar is, verder een aangepast 
toetsenbord, waardoor u min-
der fouten maakt, en een andere 
muis.’ Ze zal een bedrijf dat in 
dit soort zaken is gespecialiseerd 
opbellen voor een afspraak. Ze 
zal er dan ook bij zijn om te kij-
ken of alles goed werkt en met 
mij oefenen. ’U schrijft toch  
voor een kerkblad? Dan moet u 
er ook plezier aan beleven.’ 
Ze heeft me goed door, 
Marloes. Ik zou het verschrikke-
lijk vinden als ik niet meer zou 
kunnen tikken. Andere patiën-
ten hebben weer andere dingen 
die zij erg zouden vinden. Niet 
meer autorijden bijvoorbeeld. 
Dat heb ik dan weer niet, want 
autorijden heb ik nooit gekund 
en nooit gemogen, dus mis ik er 
niks aan, mocht het mij oficieel 
worden verboden. 

In de serre
Daan

door  

daan Van der waals, 

gramsbergen 

salarisverhoging bij a.s.r.
Zo gauw financiële instellingen 
onder overheidstoezicht van-
daan zijn, worden de oude ritu-
elen hersteld: de top gaat weer 
meer verdienen, zo blijkt uit een 
bericht op de site van reclameblad 
Adformatie. 

De top van verzekeraar ASR 

krijgt de komende jaren een 
forse salarisverhoging. De raad 
van commissarissen heeft dat 
besloten omdat de salarissen van 
de bestuurders achterop raakten 
bij die van de concurrentie, zo 
maakte het bedrijf bekend. De 
afgelopen zeven jaar was ASR 
eigendom van de Staat en mocht 
het bedrijf de topsalarissen niet 
aanpassen. Sinds september is de 
verzekeraar weer volledig gepri-
vatiseerd.

uitstrekken naar wat  
komen kan
In Tijding, het ledenblad van de 
IZB, mijmert operationeel directeur 
Jurjen de Groot over kerkgroei.

‘Elke vrijdagavond komen hier 
zo’n 75 jongeren, van wie de 
meesten van huis uit niets met 
de kerk hebben’, zei de vicar 
in de Anglicaanse kerk na de 
dienst op de laatste dag van 
het afgelopen jaar. We verble-
ven voor vakantie in Hastings, 
een stad ten zuid-oosten van 
Londen, ongeveer ter grootte 
van Alkmaar en we waren aan-
genaam verrast over de spran-

kelende geloofsgemeenschap 
die we er aantroffen. 'Bedenk 
wel', zei de geestelijke, 'er is pas 
weer sinds 2014 een gemeente. 
Daarvoor was er tientallen jaren 
nobody...’ Onder de 200 kerk-
gangers, waren heel veel nieuwe 
gelovigen, benadrukte hij. 

Via internet vind ik later de 
gegevens terug. Vanuit Holy 
Trinity Brompton in Londen, de 
bakermat van de Alpha-cursus, 
is aan het begin van deze eeuw 
een gemeentestichtingsproject 
ontwikkeld. Zo ontstond een 
nieuwe geloofsgemeenschap in 
Brighton. En vanuit Brighton 
kwamen pioniers naar Hastings. 
Ook elders ontstonden zo pio-
niersgemeenten, Bournemouth, 
Norwich... 

In 1983 noemde 40% van 
Engelsen zich nog Anglicaan, zes 
jaar geleden was dat nog slechts 
20%. Maar dwars tegen die 
trend in, ontstonden her en der 
nieuwe gemeenten. De vraag is 
nu: waar focussen we op? Staren 
we ons blind op de krimp? Of 
verruimen we onze blik en kijken 

we naar wat er ook gebeurt? 

Onwillekeurig dacht ik aan lZB-
collega Niels de Jong, missionair 
predikant van ’Noorderlicht' en zijn 
'lege-kruiken' plan: pionierswerk 
vanuit oude, in onbruik geraakte 
kerkgebouwen van Rotterdam. 

Soms kan het me aangrijpen dat 
zoveel Nederlanders straal voor-
bij leven aan het evangelie. Maar 
liever dan te blijven hangen in 
de rouw over wat er was, strek 
ik me in gebed uit naar wat er 
(weer) komen kan. 

gezond leiderschap
Begin maart kwamen zo’n 150 
kerkleiders in Veenendaal bij-
een voor een conferentie met als 
thema ‘Au!-thentiek Leiderschap’, 
georganiseerd door Verenigde 
Pinkster- en Evangeliegemeenten, 
het Evangelisch Werkverband, 
Opwekking en Friends for Ministries 
in Fellowship. Voorafgaand daaraan 
sprak het Nederlands Dagblad 
meet een van de organisatoren, 
Machiel Jonker.

‘We willen dat het binnen onze 

kerken normaal wordt dat lei-
ders verantwoording afleggen 
aan anderen. We streven naar 
een gezonde cultuur waarin 
je aanspreekbaar bent op je 
gedrag, wij noemen dat een 
cultuur van accountability. Het 
moet niet meer dan normaal 
zijn dat elke leider mensen om 
zich heen heeft tegen wie hij 
volledig open en transparant is. 
We gaan dat niet in een bepaald 
systeem persen, zoiets moet 
niet wettisch worden. Elke lei-
der moet gewoon weten dat 
verantwoording afleggen bij 
een gezond leiderschap hoort.’ 
[…] Wat is uw eigen valkuil als 
leider? ‘Vroeger was ik jaloers, 
doordat ik onzeker was. Als 
iemand ergens beter in was dan 
ik, werd ik bang. Ik herinner 
mij dat de gemeente waarvan 
ik voorganger was niet groeide, 
terwijl een buurgemeente dat 
wel deed. Ik dacht dat ik iets 
niet goed deed. Gelukkig heb ik 
daar nu geen last meer van. Ik 
ben ermee met God aan de slag 
gegaan. Als iemand anders nu 
ergens beter in is dan ik, vind ik 
dat bevrijdend.’

Op donderdag 22 maart is pro-
fessor Peter Paul Verbeek te gast 
in de Henricuskapel te Rijssen. 
Hij zal spreken over de relatie 
tussen mens en technologie. 

Verandering van de mens
Het thema van de lezing is: ‘Mens, 
wat ben je veranderd!’ De ver-
andering van de mens heeft alles 
te maken met de technologie die 
de mens ontwikkeld heeft en nog 
steeds ontwikkelt. Er zijn men-
sen die menen dat hét kenmerk 
van de mens is dat hij/zij een 
technologisch wezen is. Zonder 
technologie zou de mens niet de 
positie in de natuur verworven 
hebben en hebben kunnen vast-
houden die hij nu heeft. De mens 
probeert de wereld en de natuur 
naar zijn hand te zetten door 
middel van technologie. 

overheerst door  
technologie?
In zijn lezing zal professor Peter 
Paul Verbeek, hoogleraar Filo-
sofie van Mens en Techniek aan 
de Universiteit van Twente, het 
vooral hebben over de relatie 
tussen de mens zelf en de tech-
nologie. Daarbij komen vragen 
aan de orde als ‘Moeten wij 
bang zijn voor een toekomst 
overheerst door technologie? ’, 
‘Moet de ethiek geen grenzen 
stellen aan de techniek? ’ Dat 
dit niet de goede benadering is, 
leerde Verbeek van de Franse 
denker Michel Foucault: ‘In 
plaats van de macht over de 
mens buiten de deur te willen 
houden, moeten we er juist 
beter mee leren omgaan. Ethiek 
gaat uiteindelijk over het ont-
werpen van de mens ook met 
behulp van techniek.’

omgaan met technologie
In veel mensen zit al techniek 
ingebouwd, denk bijvoorbeeld 
aan een nieuwe kunststof oog-

lens na een staaroperatie, aan 
een kunstheup, aan een pacema-
ker, aan een stent in een hart-
slagader en aan een implantaat 
in iemands hersenen om de 
gevolgen van de ziekte van Par-
kinson tegen te gaan. 
Technologie speelt ook een 
belangrijke rol in ons samenle-
ven. De social media, de smart-
phone en de computer zijn niet 
meer weg te denken zijn uit ons 
dagelijks leven. 
Dat hoeft niet te leiden tot een 
fatalistische opvatting dat we 

“er toch niets aan kunnen doen, 
omdat de technologie machtiger 
is dan wij”. Maar het roept ons 
op om de vraag onder ogen te 
zien hoe wij om willen gaan met 
de technologie die wij creëren. 
 
Welkom in de Henricuskapel  
te Rijssen, ingang Oosterhofweg 
tussen huisnummers 48 – 152. 
Entree €7,50 inclusief koffie of 
thee. Aanvang 20.00 uur.  
Meer info: tel. 0548-616447 of: 
secr.aanderegge@gmail.com

-
-

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.

Mens, wat ben je veranderd!
Voorjaarslezing professor Verbeek 
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Zondag 18 mrt. 10.00u ds 
C.Aalbersberg (Emmeloord) 
Grote kerk Blokzijl. Organist: 
Jaco Floor. Collecten: 1e kerk in 
actie-40 dagen tijd, 2e eigen kerk, 
3e beamer en kerk-tv. 
Komende zondag zijn we samen 
in de grote kerk om 10.00uur. 
Voorganger hoopt dan te zijn ds 
Conny Aalbersberg uit Emme-
loord. En organist is dan Jaco 
Floor. Het is dan de 5e zondag 
van de 40-dagentijd, de zondag 
voorafgaand aan palmzondag. Dat 
het een gezegende dienst mag 
zijn! Ook dan is er na afloop kof-
fiedrinken en mogelijkheid tot 
ontmoeten. Welkom! Komt u/
jij ook? 
pastoraat. In gedachten en 
gebeden zijn we bij hen ,waarvan 
hieronder de namen genoemd 
worden, die in zorg en onze-
kerheid verkeren vanwege hun 
gezondheid: Roelien de Lange, 
Wetering-oost 52 Wetering; Jan-
nie Timmerman, Wetering-west 
39 Wetering; Johna ter Meer, 
ir.c.a.kloosterhuisstr. 31, 8338SB 
Willemsoord. Hij is nu weer 
thuis, maar zal nog veel tijd en 
zorg nodig hebben om wat beter 
te worden. Dit na zo’n heftige 
hersenvliesontsteking. Hij is het 
zoontje van Jarnold en Thea ter 
Meer en zijn ook verbonden aan 
onze gemeente.
Ab Steenbergen, Breestraat 1, 
Blokzijl is de afgelopen week 
weer naar huis gekomen en er 
zal nu bekeken worden hoe het 
nu verder gaan kan. Jannie Kolk-
man, Marjolein 339 nw.clarenberg 
in Vollenhove. Tineke de Lange, 
Rietweg 1 Nederland.
Laten we hen en allen, die we ook 
kennen door hun zorgen zowel 
van gezondheid als ook door ver-
driet, in gebed voor God brengen 
en Hem om kracht, om zegen en 
om zijn machtige nabijheid vragen. 
Henk van Dalen.
‘Beveel gerust uw wegen, al wat u 
’t harte deert, der trouwe hoede en 
zegen van Hem die ’t al regeert. Die 
wolken lucht en winden wijst spoor 
en loop en baan, zal ook wel wegen 
vinden waarlangs uw voet kan gaan’
lied 904.
Facebook. Word vriend op face-
book van de kerk Blokzijl-Scheer-
wolde en we delen met u/jou de 
bijzondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk!
agenda. Zondag 18 mrt. 10.00u 
ds C.Aalbersberg (Emmeloord). 
Grote kerk Blokzijl. 
Woensdag 22 maart: 20.00 uur 
kerkenraad. Zondag 25 maart: 
10.00uur dienst in de Grote kerk. 
bezoekdienstkalender. Jarig 
op12 mrt dhr. W.H.J.van der Veer, 
82 jaar, Boffersweidje 20, op 
16mrt 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, Mark-
nesserweg 7. Allen te Blokzijl. 
U, allen van harte gefeliciteerd 
en een hele fijne verjaardag toe-

gewenst. Voor de bezoekdienst 
zijn er twee giften ontvangen van 
tien euro. Hiervoor heel hartelijk 
dank. Namens de bezoekdienst 
Marie Dijkman-van der Sluis.
Nogmaals vermeld: Jarig op 21 
mrt Dhr W.Lok, 75 jaar, Veldhuis-
weg 5. Van harte gefeliciteerd. 
Voor de bezoekdienst is er een 
gift van €10.00 en één van €7.00 
ontvangen. Hiervoor heel har-
telijk dank. Namens de bezoek-
dienst Marie Dijkman-van der 
Sluis.
kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag, 18 maart gaat ds. 
H.D. Zeefat uit Wijhe voor. De 
organist is dhr S. Huismans en de 
ouderling van dienst is mevrouw 
M. Petter. De uitgangscollecte is 
bestemd voor de bestrijding van 
kinderarbeid. Tijdens de dienst 
zal er oppas aanwezig zijn voor de 
kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spit-
zen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag, 11 maart: de collecte in de 
gezamenlijke dienst bedroeg 
€107,05 en zal ten goede komen 
aan Kindereiland en de kankerbe-
strijding. De uitgangscollecte was 
€52,70 en zal via Kerk in Actie 
naar de supermarkt in Almere 
gaan, waar minderbedeelden hun 
boodschappen kunnen doen. De 
bloemengroet ging naar mevrouw 
E.R. Ket.
Campagne 40dagentijd. 
Onvoorwaardelijke liefde. Zondag 
18 maart is de collecte bestemd 
voor: geen kinderarbeid in de tex-
tielindustrie in India. In Tirupur, een 
industriestad in Zuid-India, werkt 
maar liefst één miljoen mensen in 
de textielindustrie. De textielarbei-
ders zijn afkomstig uit andere delen 
van India. Wanneer het hele gezin 
in Tirupur aankomt, moeten hun 
kinderen bijdragen aan het gezins-
inkomen waardoor ze niet naar 
school kunnen. Kinderarbeid is ver-
boden in India, maar desondanks 
werken duizenden kinderen onder 
slechte omstandigheden in de 
fabrieken. De organisatie SAVE zet 
zich in voor de kinderen en lichten 
de autoriteiten in als ze bemerken 
dat een kind in de fabriek werkt. 
Het kind wordt weggehaald en 
tegen de eigenaar ondernemen 
ze juridische stappen. Save gaat in 
gesprek met instanties, de textiel-
industrie en de kledingmerken om 
kinderarbeid te bestrijden. Samen 
met de gezinnen werkt SAVE aan 
oplossingen: onderwijs voor kin-
deren en het versterken van hun 
ouders. Save heeft inmiddels al 
twee kinderarbeidvrije zones opge-
zet, waar niemand het accepteert 

als een kind niet op school zit. 
Deze collecte wordt van harte bij u 
aanbevolen.
schrijfavond amnesty inter-
national. Donderdagavond 15 
maart hebben we weer onze 
maandelijkse schrijfavond gehou-
den. We begonnen om 20.00 uur 
in het Protestants Centrum aan 
de Beulakerweg. We schreven 
deze keer één brief (we lopen 
wat voor op de beschikbare voor-
beeldbrieven), en deze ging naar 
de autoriteiten van de Indiase 
deelstaat Odisha. Judhishtira Jena 
en Babula Samal verzetten zich op 
vreedzame manier tegen de acti-
viteiten van een staalbedrijf in de 
deelstaat, zij werden in december 
2017 opgepakt en kunnen levens-
lang krijgen. Beiden demonstreer-
den toen met duizend andere 
leden van de inheemse Adivasi 
gemeenschap tegen de komst 
van een staalfabriek op hun land 
De politie gebruikte traangas en 
wapenstokken om hen uiteen te 
slaan. Sommigen gooiden stenen 
naar de politie. Jena en Samal wor-
den nu onder meer beschuldigd 
van onrust stoken en poging tot 
moord. Naar alle waarschijnlijk-
heid zijn de aanklachten politiek 
gemotiveerd. In maart 2017 kon-
digde de staalfabrikant namelijk 
aan de fabriek te willen sluiten en 
het land te willen teruggeven aan 
de autoriteiten van de deelstaat, 
maar kort daarna kondigde een 
andere fabrikant aan de fabriek te 
herstarten. Wij vroegen de auto-
riteiten van de deelstaat Jena en 
Samal onmiddellijk vrij te laten. 
De eerstvolgende schrijfavond is 
gepland op donderdag 19 april. 
Wicher Prins 0521 362000
snertactie 2018. Dankzij de inzet 
van een hele hoop vrijwilligers is de 
snertactie dit jaar weer een groot 
succes geworden! Met de verkoop 
van soep en worst is er maar liefst 
1207,70 euro opgehaald. Via deze 
weg willen we alle vrijwilligers 
bedanken voor hun hulp! De activi-
teitencommissie 
wel en wee. Hulp? Hulp in de 
kerk: we zijn allemaal hulpbehoe-
vend. Hulp vragen is niet makkelijk. 
Je voelt je dan kwetsbaar en zwak. 
Dus doen we ons vaak sterker 
voor dan dat we zijn. Wat mooi is 
dat we dat in de kerk niet hoeven 
doen. Ik vind het daarom bijzonder 
dat we in onze kerken vrijwel elke 
kerkdienst beginnen met de woor-
den: “Onze Hulp is in de naam van 
de Heer”. En we zingen in liederen 
dat we zonder God en zonder 
Jezus Christus
nergens zouden zijn en in ons 
gebed leggen we onze nood bij 
God neer. Dus lieve mensen bij 
hulp vragen aan elkaar en omzien 
naar elkaar is het leven goed met 
alle Hulp van onze Heer.

Veertig dagen nog tot pasen 

Veertig dagen nog tot Pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.

Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen,
volheid is en nieuw begin.

Veertig jaren van leven
zijn naar mensen maat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen,

daardoor worden mensen vrij.

Veertig dagen nog tot Pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.

Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws verandering
met vreugd en moeite samen ging.

Overgenomen uit kerkblad Costa 
del Sol

Een groet van Minie Kruider

a.s. 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. We lezen Johannes 
12:20-33, waar Jezus het beeld 
van een graankorrel gebruikt om 
over zijn weg te vertellen. 
Volgende week zondag 25 
maart is het Palmzondag. Er zijn 
dan diensten in beide dorpen. De 
vroege dienst van 9.30 uur is in 
Blankenham, de late dienst van 
11.00 uur in Kuinre. Voorganger is 
Ds.C.P.Meijer uit Zwolle.
Op Witte Donderdag 29 maart, 
Goede Vrijdag 30 maart en Stille 
Zaterdag 31 maart zijn er Stille 
Week-vieringen in de protestant-
se kerk te Kuinre. De vieringen 
beginnen om 19.30 uur. Op Witte 
Donderdag gedenken we Jezus’ 
laatste Pesachmaal, dat Hij vierde 
met zijn vrienden vlak voor zijn 
lijden en sterven. Hij zei: ‘Neem, 
eet, dit is mijn lichaam voor u’. 
Niemand heeft grotere liefde dan 
Hij die zijn leven geeft voor zijn 
vrienden. Op Goede Vrijdag den-
ken we aan Jezus’ lijden en ster-
ven. We lezen het lijdensverhaal. 
Alles wat zwaar op ons drukt, 
schuld en onvermogen, Hij heeft 
het weggedragen aan het kruis. 
Tijdens de dienst is er gelegen-
heid om een steen bij het kruis 
te brengen als teken dat we onze 
lasten bij Christus brengen om 
lichter geworden weer verder te 
gaan. Op Stille Zaterdag zien we 
in het donker uit naar het door-
breken van het licht, de opstan-
ding van Christus. De brandende 
paaskaars verwijst ons naar de 
kracht van Gods liefde, het licht 
van Paasmorgen. Eerste Paasdag 
1 april is er een gezinsdienst om 
10.00 uur in Kuinre. Samen met 
de kinderen vieren we de opstan-
ding van de Heer: ‘Christus, onze 

Heer, verrees!’ 
40-dagentijd. Thema van de 
40-dagentijd is dit jaar: ‘Onvoor-
waardelijke 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 ver-
telt van Gods grote liefde voor 
elk mens. Elk bloemblaadje is een 
Bijbelverhaal, dat we deze zonda-
gen lezen; zo laat elk stukje van 
Jezus’ reis naar Jeruzalem iets van 
Gods grote liefde voor mensen 
zien. 
40-dagenwandeling. Elke dins-
dag tot en met 27 maart is er een 
40-dagenwandeling. We beginnen 
om 10.00 uur op de eerste Par-
keerplaats 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 pra-
tend voort. Mocht de wandeling 
vanwege slecht weer geen door-
gang vinden, dan vindt u op de 
facebook-pagina van onze protes-
tantse Kerk Kuinre en Blanken-
ham informatie hierover.
bijbelkring. We lezen verder in 
het boekje ‘De Hoop die in ons 
leeft, Jezus volgen in een verwar-
rende 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. 
de kerkenraad Kuinre verga-
dert op donderdag 22 maart om 
20.00 uur in de consistorie van 
de kerk.
Zieken. In onze gebeden denken 
we aan de zieken, aan hen die in 
het ziekenhuis zijn en aan de zie-
ken thuis en in een verpleeghuis. 
Ook bidden we voor hun familie 
en naasten.

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

kerkdiensten zondag 18 
maart. Deze zondag is er een 
centrale dienst in Oldemarkt. 
Voorganger is ds. E.H. Jans. Tij-
dens deze dienst worden de 
heren L. Buijert en G. Huisman 
bevestigd als ouderling. Col-
lecten: 1e Diaconie, 2e College 
van Kerkrentmeesters, uitgang: 
instandhouding gebouwen. Kin-
deroppas: Deborah Harteveld en 
Linde de Graaf. Beamer: Jelmer 
Trox.
pastoraat. Mevrouw M. Muis-
Verbeek, Hoofdstraat 29 Olde-
markt, heeft onderzoeken 

 giethoorn

Predikant Ds.A.C.J. van  
Waard-Pieterse, De Elzen 20, 8355 
CX Giethoorn, 0521-362555  
astridvanwaard@hotmail.com Scriba:  
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 
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Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 
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 Blokzijl  PROT. GEM.

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

Kuinre / Blankenham

Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre:  
scriba-kuinre@live.com
Scriba Blankenham: Mevr. C.A. 
Appelo-de Ruiter, 
Kerkbuurt 10, 8373 EG 
Blankenham, 
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente 
Blankenham: 
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham: 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham
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Voorganger: ds. E.H. Jans,
Marktplein 6, 8375 AZ Oldemarkt, 
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ondergaan i.v.m. haar hart en, als 
het goed is, is inmiddels bekend 
wat nodig is om de problemen 
te verhelpen. Jaco Beugelink, 
Hoofdstraat 54E Ossenzijl, is 
afgelopen donderdag geopereerd 
aan zijn rug. De uitslag wordt 
volgende week bekend. Norah 
Otten, Harm Nijholtstraat 14 is 
6 maart jl. aan haar lipje geope-
reerd, maar gelukkig mocht ze 7 
maart alweer naar huis en alles 
is prima verlopen. Wij wensen 
deze gemeenteleden en ook 
hen die hier niet staat genoemd, 
Gods nabijheid toe.
in memoriam:  
karst tietema
Hoewel zijn gezondheid de laatste 
jaren steeds verder achteruitging, 
had niemand verwacht dat Karst 
Tietema toch nog plotseling zou 
overlijden. 25 februari – een zon-
dag die begon als vele andere, ein-
digde in groot verdriet. Medicatie 
thuis en in het ziekenhuis konden 
hem niet meer helpen. Karst Tie-
tema zou hier op aarde niet meer 
wakker worden, maar wél in het 
hemels Vaderhuis. Een lege plek 
blijft er over in de familie waar de 
banden zeer nauw zijn. Een intens 
groot verdriet en gemis voor zijn 
vrouw met wie hij ruim 60 jaar 
getrouwd was. En ook door de 
kinderen, klein- en achterklein-
kinderen zal vader en opa zeker 
gemist worden. Op vrijdag 2 
maart hebben we Karst Tietema 
na zijn laatste rustplaats gebracht. 
Vooraf hebben we in de dank-
dienst voor zijn leven stilgestaan 
bij de woorden die voor hem 
belangrijk waren: ‘De Here is mijn 
herder…’ Zijn leven lang heeft hij 
dat steeds weer mogen ervaren – 
in al die mooie momenten die er 
waren, maar ook in situaties die 
niet altijd gemakkelijk waren. ‘Het 
komt wel goed…’, wetend dat 
de Goede Herder Karst Tietema 
en allen die bij hem horen steeds 
weer zal leiden naar de grazige 
weiden en de stille wateren, en 
hen telkens weer rust zal geven – 
zelfs door de donkere dalen heen. 
‘Het komt wel goed…’ – zeker! 
Karst Tietema mag nu verblijven 
in het huis van de Here tot in 
lengte van dagen.
ophaallijst. Voor vervoer naar 
de kerk graag uiterlijk drie dagen 
van tevoren bellen als u van deze 
dienst gebruik wilt maken. 18 mrt 
Kees Weemstra 0561 – 451898; 
25 mrt Tineke Jansons 0521 – 
522090.
Collecte opbrengsten. De col-
lecteopbrengsten van zondag 4 
maart waren als volgt: Paasloo: 
€91.85; €82.90; €80.02.
bloemen. De bloemen uit de 
dienst van 4 maart zijn gebracht 
bij mevr. Muis aan de Hoofdstraat 
te Oldemarkt. 
giften. Mevrouw A. Elzenaar 
ontving €10,- voor de diaconie. 
Fam. Wicherson mocht €20,- 
in ontvangst nemen voor de 
begraafplaats in Paasloo en via 
mevrouw J. Oosterveld kwam 
een bedrag van €10,- voor het 
bloemenfonds. Hartelijk dank 
hiervoor.
paasgroetenactie 2018. Van-
uit heel de Protestantse Kerk in 
Nederland sturen gemeenteleden 
ook dit jaar weer een Paasgroet 
aan gevangenen in binnen- en 
buitenland en aan mensen en 
organisaties van de groetenlijst 
van Amnesty International. De 

Paasgroet sluit aan bij het veertig-
dagentijdthema: Onvoorwaarde-
lijke liefde. Ds. Anne van Voorst 
ging hierover in gesprek met 
vrouwelijke gedetineerden: “Daar 
kwam naar voren, dat onvoor-
waardelijke liefde veel kleuren 
heeft. Deze liefde is uitgebeeld in 
een hart met veel kleuren. Maar 
onvoorwaardelijke liefde kan ook 
niet zonder offers. Daarom is in 
het midden van het hart het kruis 
opgenomen. De vrouwen zien 
dit als een symbool van Gods 
liefde voor ons.” Ook wij doen 
weer mee aan de Paasgroeten-
actie en hebben dit jaar gekozen 
voor dubbele kaarten welke naar 
gedetineerden in Nederlandse 
gevangenissen gaan. Voor gede-
tineerden is het bemoedigend, 
als ze kaarten krijgen, zeker als 
daar ook nog iets persoonlijks 
op staat. Ook al weet u niet pre-
cies, wie deze kaart ontvangt, 
vanwege de privacy, toch mag u 
ervan overtuigd zijn, dat het feit, 
dat er om hen gedacht wordt, 
gedetineerden erg goed doet. 
Het is een feestelijke gebeurte-
nis als de kaarten in de kerk-
dienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld. Van u worden twee 
postzegels gevraagd: één voor 
op de enveloppe en één voor op 
de onderste kaart. Op de boven-
ste kaart kunt u een gedicht of 
groet aan de gevangene schrij-
ven, én uw naam. Zonder naam 
is het geen hartelijke groet en 
wordt de kaart zelfs aan de kant 
gelegd! Adres en/of woonplaats 
mag u niet vermelden. Kaarten 
met adres of woonplaats en ook 
kaarten zonder naam worden 
niet doorgegeven. De onderste 
kaart kan de gedetineerde zelf 
versturen, dus daar moet niets op 
geschreven worden, maar het is 
fijn als u daar wel een postzegel 
op plakt. Dit is een gewone kaart, 
geen paasgroet, zodat gedeti-
neerden deze op elk moment van 
het jaar kunnen versturen. De 
gevangenispredikanten wijzen ons 
steeds op het belang hiervan, zo 
kunnen de gedetineerden toch 
ook wat contact houden met hun 
gezin en familie. Dat betekent 
veel voor hen.
gemeenteavond. Op dins-
dagavond 20 maart bent u om 
20.00 uur van harte welkom op 
de gemeenteavond, die gehouden 
wordt in de Ontmoeting. Thema 
zal zijn “Kenmerken van gezonde 
gemeenteontwikkeling”.
studieseminar door ds. henk 
poot in oldemarkt over “Jezus 
en Israël, de boodschap van het 
evangelie van Johannes”. Op dins-
dag 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 Isra-
el. De andere data zijn: dinsdag 3 
en 10 april. Het onderwerp waar-
over hij spreekt is: Jezus en Israël, 
de boodschap van het evangelie 
van Johannes. De bijeenkomsten 
vinden plaats in gebouw de Ont-
moeting, Marktplein 9 in Olde-
markt. 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 Chris-
tus is gekomen, dan is dat geen 
tegenstelling, maar een intensive-
ring. Als Johannes schrijft dat het 
Woord vlees geworden is, bete-
kent dat ook niet dat het Woord 
uit de Heilige Schrift is wegge-
trokken 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 ver-
der: 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.
rooseveld-Vakantieweek 
voor alleenstaande met een 
lichamelijke beperking. De 
vakantieweek wordt gehouden 
van 8 tot en met 15 september 
2018 (week 37). De vakantieweek 
is dit jaar voor de derde maal in 
het Nieuw Hydepark te Doorn. 
Het vakantiehuis staat op het 
schitterende landgoed Hydepark. 
De gasten kunnen genieten van 
de groene omgeving en rust. De 
wandelpaden zijn goed begaan-
baar en toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers. De kamers zijn 
toegankelijk voor een rolstoel en 
beschikken over een wastafel. De 
meeste kamers zijn voorzien van 
hoog-laagbedden en op iedere 
vleugel zijn meerdere ruime 
badkamers met uitgebreide sani-
taire voorzieningen. Het vakan-
tiecentrum beschikt over alle 
benodigde aangepaste faciliteiten 
voor mensen met een lichame-
lijke beperking. De vakantieweek 
wordt mogelijk gemaakt door de 
ondersteuning van heel veel vrij-
willigers. In het Nieuw Hydepark 
staat gastvrijheid en persoonlijke 
aandacht voorop. Er is ook altijd 
een predikant of geestelijke ver-
zorger aanwezig. Heeft u na het 
lezen van dit bericht zin gekregen 
om een weekje mee te gaan, of 
weet u mensen waarvan u denkt 
dat zij in aanmerking komen voor 
dat weekje meld u dan bij Gerda 
Koning tel. 0561450901 en zij ver-
strekt u verder inlichtingen over 
de prijs, een aanmeldingsformu-
lier enz. Ook niet kerkelijke men-
sen zijn van harte welkom. De 
aanmeldingsformulieren moeten 
wel voor 13 juni binnen zijn.
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 ont-
dekkingsreis 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 wilder-
nis van Judea, vier de Sabbat met 
Joodse vrienden, luister naar de 

verhalen van de overlevenden van 
terreur en laat je verwennen in 
een parfumfabriek, schoonheids-
salon 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 Jeruza-
lem. 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 / groeps-
reizen / CVI / Vrouwenreis 18002
Heeft u nog vragen neem dan 
gerust contact met mij op. Sonja 
Karssen (0521-360190 ) 
world servants. In de zomer 
van 2018 staat er weer een super 
toffe uitdaging te wachten! Nya-
rushishi, Rwanda! Samen met de 
lokale bevolking van Nyarushishi 
gaan we bouwen aan een kleu-
terschool en gaan we een aantal 
moestuinen aanleggen. We doen 
dit voor de gezinnen met jonge 
kinderen in het dorp zodat ze 
naar school kunnen gaan. Dit 
project is een onderdeel van het 
programma van Stichting Red een 
Kind en een de lokale partner-
organisatie AEE om armoede te 
verminderen en dorpen sterker 
te maken. Het unieke van dit 
project is dat er gewerkt wordt 
in een dorpsbrede aanpak. De 
dorpsgemeenschap wordt op veel 
fronten ondersteund en iedereen 
in het dorp is daarbij betrokken. 
AEE leert de inwoners van Rusizi 
hoe ze door samen te werken 
zichzelf uit de armoede kunnen 
helpen, zodat extra hulp over een 
poosje niet meer nodig is. Je bent 
in dit project dus onderdeel van 
een traject van 7 jaar waarin Red 
een Kind met een dorp aan de 
slag gaat. Voor dit project is ook 
geld nodig! Wilt u mij sponsoren? 
Alle beetjes helpen! ;) Dit kan 
op: geef.ws/alike Alvast bedankt, 
Alike.
agenda. Maandag 19 maart: 
Inleveren kopij Kerkklanken. 
Maandag 19 maart: kerkenraads-
vergadering in de Ontmoeting. 
Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 
20 maart: Gemeenteavond in 
de Ontmoeting. Woensdag 21 
maart: Bidstond om 9.00 uur in 
de Ontmoeting. Woensdag 21 
maart: GGG bij Siebrand en Ina 
Bootsma, de Hare 71. Aanvang 
20.00 uur.
Catechisatie. Dinsdag 20 maart: 
Jeugd 12+ in de Ontmoeting. Aan-
vang 19.00 uur. Donderdag 22 
maart: Jeugd 14+ in de Ontmoe-
ting. Aanvang 19.00 uur. 
Tenslotte

Men zegt vaak, vroeger was alles 
beter, de wereld is ras aan het ver-
anderen. Alles gaat snel en de mens, 
een betweter,
denkt vaak steeds minder om anderen.

Vroeger was er meer saamhorigheid, 
nu is er meer geweld en terreur en 
verdwijnt vaak de gastvrijheid, men 
komt dan voor een gesloten deur.

Vroeger was het leven goed, rustig, 
kalm en men was meer tevreden. Nu 
gaat alles met veel spoed, een groot 
verschil met nu en het verleden.

Toch kan het leven nu ook goed zijn, 
in voorspoed, liefde en geluk, voor 

mensen, groot en klein, jong en oud, 
stuk voor stuk.

Ouderen denken vaak aan die goede 
oude tijd en denken graag en veel 
aan vroeger terug. Vroeger was het 
beter, meer gezelligheid, de wereld 
veranderde toen nog niet zo vlug.

Toch kunnen we het getij niet keren, 
deze moderne tijd gaat in tempo door 
We zullen het moeten accepteren er 
is geen andere mogelijkheid voor.

Als we leven met God, onze Heer 
kan het leven goed en rijk zijn en 
hoeven we niet steeds meer en 
meer, dan kunnen we rustig en 
tevreden zijn.

Dan zien we de toekomst blij tege-
moet met geloof, hoop en vertrouwen. 
Wetende dat God ons leidt en behoedt
Op Hem kunnen we ons leven bouwen.
(Fedde Nicolai)

Jelly Pen-Smit, Scriba

Zondag 18 maart. Aanvang: 
9.30 uur. Voorganger: ds. E. van 
Veen. Organist: Margreet van 
Dorsten. Ophaaldienst: dhr. P.H. 
van Buiten. Eindcollecte: Kinde-
ren in de Knel. Lezingen: Jeremia 
31:31-34 en Johannes 12:20-33.
Op deze vijfde zondag van de 
veertigdagentijd is de nood hoog. 
Hier klinkt al een beetje de 
Goede Vrijdag door: de graan-
korrel die moet sterven is een 
oud motief hiervoor. Rachel die 
ontroostbaar weent over de ver-
loren zoon … leven valt niet mee. 
Haaks hierop klinken de woorden 
van rechtvaardigheid waar God 
garant voor staat. Deze zondag 
heet dan ook Judaica, Latijn voor 
rechtvaardigheid. Bijzonder is dan 
de hoop die schuilt in de profe-
tenwoorden van Jeremia: ‘Zie, 
er komen dagen (…) dat ze niet 
langer hoeven te onderwijzen – 
ieder aan zijn naaste en ieder aan 
zijn broer – en te zeggen: ‘Ken de 
Heer!’ want iedereen ként Hem, 
van groot tot klein.

Open onze handen, God
Leer ons om los te laten.
Jezus heeft ons geleerd
Om te vertrouwen dat geen mens ooit 
dieper kan vallen
Dan in de holte van uw hand.
Wees daarom bij ons
Als wij verdrietig zijn of eenzaam.
Neem onze lege handen in uw hand
En wijs de weg naar uw toekomst.
Amen.

In deze dienst zal dhr. J.D. Zeefat, 
Oldemarktseweg 12, beves-
tigd worden in het ambt van 
Kerkrentmeester.
inzameling voor de Voed-
selbank. De Diaconie houdt 
zondag 18 maart weer een inza-
meling voor de voedselbank. De 
volgende producten zijn zeer 
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welkom: Koffiepads, Houdbare 
melk, Shampoo, Doucheschuim/gel, 
Havermout, Muesli, Brinta. De goe-
deren kunnen ingeleverd worden bij 
de ingang van de kerk.
palmpasen. In de dienst van zondag 
25 maart zal de Heilig Doop worden 
bediend aan 2 kinderen. Tevens zal 
er muzikale medewerking zijn van de 
Chr. Brassband ‘de Woldklank’.
bloemen. De bloemen uit de 
dienst van afgelopen zondag zijn, 
met een hartelijke groet en een 
bemoediging, gebracht bij mevr. H. 
van Hijum-van den Berg, Pastoor 
Muitemanstraat 34.
wij leven mee. Als u iets te 
melden heeft of door te geven 
wat betreft pastoraat, neem dan 
gerust contact op met één van de 
ouderlingen of met de predikant. 
In het verpleeghuis Zonnekamp in 
Steenwijk is tijdelijk opgenomen 
dhr. K. Klaverdijk. Mevr. M. Kuiper-
Wicherson, Tukseweg 210, is weer 
thuis. 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 
heeft €10,- ontvangen voor de voed-
selbank, en dhr. H. Nijenhuis ontving 
€20,- voor de Diaconie. Hartelijk 
bedankt voor deze giften.
40 dagen.. dromen en ontdekken
God, help ons om zo nu en dan, even 
stil te staan, zoals nu.
Om na te denken over onszelf en de 
wereld.
Geef dat we dan dromen over hoe het 
kan zijn.
Dan ontdekken we ook wat er nog 
moet veranderen.
Uit: Medemens
 
Met een hartelijke groet,  
ds. Eric van Veen

18 maart om 10:00 uur in 
de grote kerk, in deze dienst 
hoopt ds. J.B. Kamp uit Arnhem 
voor te gaan. De organist is dhr. 
A. Kroeze en het lied voor de 
dienst is Lied 575: 4,5,6. Col-
lectes: Gezamenlijk Jeugdwerk, 
instandhouding van de eredienst, 
Onderhoudsfonds. De auto-
dienst wordt verzorgd door 
Dhr. W,Groothuis, telefoon 
0613066128. Er wordt in Tilvoor-
de op de jongste kinderen van 
onze gemeente gepast door: Jetty 
Jongman en Arianda Jongman. 
Er is een tienernevendienst voor 
de kinderen van groep 7,8 en de 
brugklas.
18 maart om 14:30 uur in de 
kapel, in deze dienst hoopt Ds. 
K. de Graaf uit Kallenkote voor 
te gaan. De organist is dhr. H. 
Dunsbergen. 
18 maart om 19:00 uur in 
de mariakerk, in deze geza-
menlijke gezinsdienst hoopt ds. 
D. Wolters voor te gaan. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Dhr. W,Groothuis, telefoon 
0613066128.
agenda. 16 maart 2018 om 
20:00 uur, Preek van de leek, 
Kapel. 17 maart 2018 om 09:00 
uur, Stilte wandeling 40 dagen 
tijd, Molen Sint Jansklooster. 20 
maart 2018 om 19:45 uur, Ver-
gadering kerkenraad, toerusting, 
Tilvoorde.
21 maart 2018 om 19:15 uur, 
Vesper, Kapel. 21 maart 2018 om 
20:00 uur, Muziek met passie, 
zingen met de Bijbel, Kapel. 22 
maart 2018 om 15:00 uur, Con-
tactmiddag oudere gemeentele-
den, Paasviering met broodmaal-
tijd, Tilvoorde.
24 maart 2018 om 09:00 uur, 
Stilte wandeling 40 dagen tijd, 
Molen Sint Jansklooster. 28 maart 
2018 om 19:15 uur, Vesper, Grote 
Kerk. 28 maart 2018 om 20:00 
uur, Muziek met passie, zingen 
met de Bijbel, Kapel. 3 april 2018 
om 19:45 uur, Vergadering groot 
moderamen, Kapel. 
Jeugddienst ‘trust nobody’ 
18 maart. Afgelopen zaterdag 
keken ruim 3 miljoen Nederlan-
ders naar de finale van ‘Wie is de 
mol?’ Een paar weken lang waren 
we in de ban van dit programma. 
We probeerden te achterhalen 
wie de saboteur was binnen de 
groep. Wie doelbewust probeer-
de om alles in de soep te laten 
lopen. Je ziet de vertwijfeling bij 
de kandidaten: één van hen is niet 
te vertrouwen… en daarom ver-
trouw je maar niemand. Eigenlijk 
is het net het echte leven: als het 
er echt op aankomt vertrouwen 
we alleen onszelf. En God dan? Is 
Hij wel te vertrouwen? Kan Hij je 
misschien rust, warmte en liefde 
geven midden in een koude en 
harde wereld? Dat is wel waar we 
op hopen! We lezen het verhaal 
van Jezus in de hof van Getse-
mané. Een verhaal vol wanhoop, 
onrust, eenzaamheid en verraad. 
Maar te midden van die onrust 
zoekt Jezus zijn rust bij God. Nie-
mand is te vertrouwen, maar Hij 
stelt zijn vertrouwen op de Heer, 
zijn God. Zondagavond in de 
Mariakerk zullen we hier verder 
over nadenken. Iedereen is van 
harte welkom!
what’s up teens paasChal-
lenge 2018. Wat is de PaasChal-
lenge? Het is vlak voor Pasen, de 
klok tikt en het onvermijdelijke 
is bijna daar. Jezus en Zijn volge-
lingen genieten van het laatste 

avondmaal. Alleen Jezus weet 
op dit moment welke lood-
zware taak er op Hem wacht. 
Voor ons is dit een verhaal van 
2000 jaar geleden. Maar hoe was 
het op dat moment, voor Hem 
en Zijn volgelingen? Tijdens de 
PaasChallenge van een nacht lang 
willen we samen met jullie voe-
len en beleven wat er zich toen 
afspeelde. Pasen is een zoek-
tocht vol spanning, achterdocht, 
vermoeidheid en eenzaamheid. 
Maar Pasen is ook een verhaal 
van troost en hoop. Al die dingen 
zul jij ook ondervinden tijdens 
de PaasChallenge. De PaasChal-
lenge is niet alleen een spel het 
is een uitdaging! Na ons eigen 
‘laatste avondmaal’ raakt de 
nacht in een stroomversnelling, 
die niet meer te stoppen is. Via 
coördinaten ga je op zoek naar 
verschillende locaties in en rond 
Vollenhove. Tijd en bedachtzaam-
heid zijn hierbij van groot belang. 
Onderweg loert er gevaar wat je 
ontwijken moet, terwijl je toch 
op tijd op de volgende locatie 
moet zijn. Op de verschillende 
locaties ontdek je via opdrachten, 
raadsels en puzzels het mysterie 
achter Pasen. Om het mysterie te 
ontrafelen moet je dus niet alleen 
snel maar ook slim zijn. Voor 
de volgelingen van Jezus staat er 
ook veel op het spel. Tijdens het 
avondmaal verteld Jezus dat één 
van zijn beste vrienden Hem zal 
verraden, en dat een ander zal 
ontkennen dat hij Jezus kent. Nie-
mand van de volgelingen weet dan 
nog wie die verader zal zijn. De 
volgelingen raken achterdochtig 
en weten niet meer wie ze kun-
nen vertrouwen. In deze nacht 
zal jij dit ook ervaren. Want wie 
van je vrienden kun je vertrou-
wen? En wie is de verader? Bij 
elk spel is het de vraag, wie is de 
mol? Dan is er ook nog je eigen 
rol tijdens het Paasverhaal. Wil je 
vechten? Wil je vluchten? Of kies 
je een ander pad? Wie ben jij? 
Petrus, Johannes of Judas?
Als de zon weer opkomt zul je 
meer dan anders weten welke 
hoop er achter Pasen schuilt. 
En heb je alle personages uit het 
verhaal beter leren kennen. Je 
krijgt een brief van Jezus, waarin 
je leest wat Hij jou te vertellen 
heeft, en waarin Hij vraagt wat 
jij Hem vertellen wilt. Bij een 
aantal gemeenteleden thuis hoor 
je meer over Kajafas, Pilatus en 
Herodes. Hoe het voor de vol-
gelingen van Jezus was, ontdek je 
door er zelf een nacht lang één 
te zijn. 
Voor wie is de PaasChallenge? 
Alle tieners tussen +/- 12 en 
17 jaar van de Gereformeerde 
kerk Vollenhove, de Hervormde 
gemeente Vollenhove stad en 
ambt en alle ander tieners die 
betrokken zijn bij het jeugdwerk. 
De PaasChallenge begint om 
21:45 uur in de Tilvoorde. En 
eindigt rond 09:00 uur met een 
gezamenlijk Paasontbijt voor alle 
gemeente leden. Deze activiteit is 
voor iedereen gratis! Wil je ook 
meedoen aan de PaasChallenge 
(en vinden je ouders het oké) 
geef je dan op voor 23 maart. 
Via de mail. stuurhetnaarhenk@
gmail.com of via de app 0618-
949012. Allebei Henk Rook.
Vrijwilligers. De PaasChallenge 
is niet alleen een uitdaging voor 
de tieners, maar ook voor ons als 
gemeente. Zonder uw hulp wordt 
het lastig om van de PaasChal-

lenge het succes te maken wat 
we voor ogen hebben. In de eer-
ste plaats zoeken we aan aantal 
gemeente leden die bereid zijn 
tussen 02:45 en 04:00 (de nacht 
van 31 maart op 1 april) hun huis, 
schuur of garage te openen om 
het verhaal van Kajafas, Pilatus 
of Herodes te vertellen. Dit zal 
in kleine groepjes zijn waar altijd 
een leider bij aanwezig is. Vooraf 
nemen we contact met u op voor 
het gespreksonderwerp. Daar-
naast zijn er gesprekskaarten om 
het gesprek op gang te helpen, en 
zal ook de leider u bijstaan. De 
gesprekjes duren niet langer dan 
20 min. We begrijpen dat we mid-
den in de nacht gast zijn en zullen 
geluidsoverlast tot het minimale 
beperken. 
Wilt u zich aanmelden als vrij-
williger of nog wat extra infor-
matie kan dat ook via hierboven 
genoemde mailadres en telefoon-
nummer.
giften. De Diaconie ontving via 
Tina van Dijk €10 voor het bloe-
menfonds. Hartelijk dank voor 
deze gift.
bloemengroet. De bloemen uit 
de diensten van 11 maart zijn als 
teken van medeleven en als groet 
van de gemeente gegaan naar 
Mw. Inge Winter, Cartouwe 64, 
Fam. Raggers-Lok Koriander 245 
en naar Mw. ten Napel Oppen 
Swolle 3.
wekelijkse Vesper. Elke 
woensdagavond zal om 19.15 uur 
één van de kerken opengesteld 
zijn voor een vesper. Dit is een 
kort liturgisch moment van maxi-
maal een half uur volgens een 
vaste liturgie, met aandacht voor 
verstilling en gebed. De volgende 
vesper is op woensdag 21 maart 
in de Kapel in Sint Jansklooster.
Contactmiddag oudere 
gemeenteleden. Er is voor 
de oudere gemeenteleden D.V 
donderdagmiddag 22 maart een 
Paasviering in Tilvoorde van 15.00 
tot 17. 30 uur . We gedenken dan 
het lijden en sterven van de Here 
Jezus. We gaan luisteren naar 
wat er verteld wordt en gaan 
er samen over zingen o.l.v. Cor-
rie van de Berg. We sluiten dze 
middag af met een gezamenlijke 
broodmaaltijd dat altijd als heel 
gezellig wordt ervaren. Voor ver-
voer kan u bellen naar B. Kasse, 
tel. 243269. Tot ziens in Tilvoor-
de. De contactcommissie
preek van de leek. Op vrijdag 
16 maart beklimt Dhr. Marten 
Heetebrij als leek de preekstoel 
van de Kapel in St. Janskloos-
ter. Hij is in St. Jansklooster een 
bekend gezicht. Hij heeft verschil-
lende 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 Bijbel-
tekst 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 ont-
moeten en gaan we in gesprek 
over de gehouden preek. De vori-
ge keer in de Maria kerk was de 
opkomst boven verwachting. Ook 
nu hopen we weer op een goede 
bezetting. Mogen we op u reke-
nen? Aanvang: 20.00 uur.
Vrijdag 24 maart Familie-
bingo what’s up kids. Vrijdag 

24 maart is er om 20.00u een 
gezellige bingoavond voor alle 
kinderen van What’s Up! Je mag 
iedereen meenemen: je ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, 
tantes en ooms, vriendjes en 
vriendinnetjes. We gaan er een 
leuke avond van maken! Wan-
neer: 24 maart aanvang 20.00u 
(zaal open 19.30u). Waar: Vakan-
tiepark ‘t Akkertien op de Voorst 
(Noordwal 3, Vollenhove). Wie: 
Voor alle What’sup kids, je mag 
iedereen meenemen! Bingokaar-
ten: 6 rondes met mooie prijzen. 
Deelname kost €5,00 per boekje. 
De opbrengst is bestemd voor 
What’s Up Kids.
roosevelt-Vakantieweek 2018 
voor alleenstaanden met een 
lichamelijke beperking. 
Jaarlijks organiseert het Diaco-
naal Streekverband Noordwest 
– Overijssel en een enthousiaste 
groep vrijwilligers een vakantie-
week voor alleenstaanden, die 
dagelijks thuis verzorgd worden 
of door lichamelijke beperkingen 
hulp of verpleging nodig hebben. 
Het Nieuw Hydepark beschikt 
over alle benodigde aangepaste 
faciliteiten voor mensen met een 
lichamelijke beperking en er zijn 
vrijwilligers, die deskundige en 
liefdevolle verzorging geven. Het 
is een week om met elkaar te 
praten, te lachen en te genieten 
in een prachtige, rustige bosrijke 
omgeving op het schitterende 
landgoed Hydepark te Doorn. 
De wandelpaden zijn goed 
begaanbaar en toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Tijdens de 
vakantieweek is er ook altijd een 
predikant of geestelijk verzor-
ger aanwezig. Zo’n vakantieweek 
betekent: Samen op vakantie zijn! 
Deze week wordt gehouden van 
8 september tot en met 15 sep-
tember 2018 (week 37) in het 
Nieuw Hydepark te Doorn. De 
aanmeldingen dienen zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk 13 juni 
binnen te zijn. Omdat wij als dia-
conie uw aanmelding verzorgen 
en graag alle formulieren op tijd 
willen verzenden, vragen wij u om 
voor 1 mei te reageren. Alvast 
onze hartelijke dank. Voor meer 
informatie of voor aanmeldingen 
kunt u contact opnemen met 
diaken Jannemarie Spans (tel.nr.: 
0527-243934)of met diaken José 
de Boer (tel.nr.: 0527-241868).

geboren. Op 5 maart is sef 
elias geboren. Sef is de zoon van 
Jarno en Alieke Vruggink, Canne-
veltstraat 23. Kort maar krachtig 
zetten zij deze tekst op de kaart: 
‘Geboren om altijd van te hou-
den.’ Via deze weg wensen we jul-
lie inderdaad een leven vol liefde 
toe. Laat God de bron zijn waar 
jullie als gezin uit putten! Van 
harte gefeliciteerd!
Ten slotte, komende zondag tij-
dens de jeugddienst lezen we het 
verhaal over de strijd van Jezus 
in de hof van Gestémane. Ik vind 
dit één van de meest indrukwek-
kende verhalen uit de Bijbel. Het 
heeft vele dichters geïnspireerd. 
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Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

Scriba: Dhr. 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

Ds. D. Wolters, Steiger 27,  
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail: 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

 Vollenhove  STAD
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Graag deel ik met u een lied van 
Sela:

De Vader die de Zoon een beker reikt,
tot aan de rand gevuld met bitterheid, 
die Hem benauwt, tot wanhoop drijft. 
Het water dat Hem aan de lippen 
staat, 
een zee van zonden die Hem angstig 
maakt.
Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door 
het lijden heen.
Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons 
strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe 
nood en angst verdrinkt?

De schaduw van de dood valt in de hof, 
waar Jezus worstelt met de wil van 
God: 
de beker gaat Hem niet voorbij. 
De diepte van zijn lijden, angst en pijn,
is dieper dan ons lijden ooit zal zijn.
Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door 
het lijden heen.
Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons 
strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe 
nood en angst verdrinkt?

De Zoon die ons het brood,  
de beker reikt; 
ons in zijn liefde en gemeenschap 
leidt, 
gedenken wij in brood en wijn. 
Wij drinken door zijn dood het  
leven in: 
een zee van liefde schept een nieuw 
begin. 
Nooit meer alleen, met Jezus één, tot-
dat Hij komt.
Al wie dorst, wordt getroost in het 
brood, de beker wijn. 
Neem het brood, proef van de wijn; 
gedenk dat wij vergeven zijn.

De Vader die zijn kind een beker reikt, 
die overstroomt van goedertierenheid:
de wijnstok bloeit, de beker vloeit in 
eeuwigheid.

Met een hartelijke groet,  
Dick Wolters

meeleven met. Velen zijn de 
afgelopen weken getroffen door 
de griep die heftig kon zijn. Zelf 
heb ik ook een tikje van de griep-
molen moeten ontvangen. Met 
name ouderen hebben last van 
kou en griep gehad. Soms ging het 
over tot longontsteking. Licha-
melijk en geestelijk krijg je klap-
pen. We wensen u allen Gods 
zegen toe en wijsheid om met 
de lasten om te gaan. Dhr . Joh. 
Boes, Zuiderzeeweg 7 8356VV 
Blokzijl is van de in de Zonne-
kamp te Steenwijk verhuisd naar 
Nieuw Clarenberg. Dhr. W. van 
Dalen, Moespot 25 Vollenhove 
is van de Isalakliniek in Zwolle 
overgebracht naar de Schakel in 
Emmeloord. Dhr. P. Bruintjes, 
Molenstraat 50 Sint Jansklooster 
is vanuit de Isalakliniek in Zwolle 
weer thuis gekomen. Wilt u de 
zieken gedenken in uw voorbe-
den. Houd …vast aan het woord 
dat leven brengt ! Fil 2;16a
elsbeth lassche in herinne-
ring
Onverwacht is overleden Els-
beth Lassche dochter van Geesje 
Lassche – de Olde (Leeuwte 52 
in Sint Jansklooster). Elsbeth is 
overleden op 2 maart i de leef-
tijd van 52 jaar. Enkele weken 
na het overlijden van haar vader 
Harm Lassche. Op de rouwkaart 
lezen we: ‘Wij zijn verdoofd en 
leeg van binnen, maar vervuld 
met lieve herinneringen aan mijn 
lieve dochter, onze zus, tante en 
oud tante. Elsbeth was betrok-
ken bij onze gemeente en op 
donderdag 8 maart hebben we 
van haar afscheid moeten nemen 
in de Kapel. We hebben nage-
dacht over woorden uit Psalm 
139. Uit de herinnering aan Els-
beth van zus Wilma geven we 
iets door. Elsbeth was een zelf-
standige, ondernemende, ener-
gieke, maar vooral talentvolle 
zus. Zelfstandig was ze al op 
jonge leeftijd nadat ze afgestu-
deerd was aan de PABO. Elsbeth 
kreeg een baan in het onderwijs 
en ging in Hellevoetsluis wonen. 
Met haar lelijke eendje kwam ze 
in de weekenden terug naar ‘t 
Klooster om bij de familie te zijn. 
De familie was belangrijk voor 
Elsbeth. Ze sloeg geen enkele 
verjaardag over.  
Elsbeth woonde de laatste jaren 
in Coevorden. Als orthopeda-
goog begeleidde ze vol overgave 
kinderen met gedragsproblemen. 
Elsbeth vertelde daar met veel 

liefde over. Naast haar baan in 
het onderwijs en freelancer bij 
Herbalife had ze energie over en 
zag ze mogelijkheden tot reis-
leidster. De reizen naar Grieken-
land hadden haar grote liefde.
Zus Anneke las tijdens de dienst 
een gedicht.
Als het leven soms pijn doet en de 
storm gaat te keer, in een tijd van 
moeite en verdriet. Alsof de zon niet 
meer opkomt en het altijd donker 
blijft en de ochtend het daglicht nooit 
meer ziet. Juist op die momenten, als 
het echt niet meer gaat, laat ons mer-
ken, laat ons voelen dat U werkelijk 
bestaat. Dat Uw armen om ons heen 
zijn en Uw liefde ons omgeeft. Dat we 
zullen zien als we terugkijken, dat U 
ons gedragen heeft. Als we komen met 
al onze vragen, met onze twijfels en 
onze pijn, met onze angst en onveilig-
heid, lijkt de hemel soms van koper. 
Geen gebed komt er doorheen en we 
verstikt zijn in onzekerheid. Heer wilt 
U ons helpen als we moe zijn of ver-
ward, dat het geloof in ons verstand 
ook zal leven in ons hart! En dat Uw 
armen om ons heen zijn en uw liefde 
ons omgeeft. Dat we zullen zien als we 
terug kijken, dat U ons gedragen heeft.
We wensen heel de familie die 
zo verslagen is, kracht toe van 
God. Laten we hen opdragen in 
ons gebed. 
In een volgende editie van de 
kerkbode hopen we het in memo-
riam te kunnen plaatsen van Trijn-
tje Fokkema- Grijpstra.

Ten slotte, Ontvangt allen een 
vriendelijke groet vanuit de pasto-
rie aan de Leeuwte.
De ooievaars zitten al weer een 
week op het nest en kleppe-
ren dat het een lieve lust is. Het 
wordt lente. Ds. H.J.H. Pap

diensten 18 maart. Belt-
Schutsloot 11.00 uur. Voorganger: 
ds. G. van Zanden, Urk. Wanne-
perveen 09.30 uur. Voorganger: 
dhr. W. Voogd, Wanneperveen – 
Jeugddienst.
dienst 25 maart – palmpa-
sen. Belt-Schutsloot 09.30 uur. 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld. 
Dit is een dienst voor de hele 
gemeente waarin een 10-tal men-
sen openbare belijdenis van hun 
geloof zullen doen. De diaconie-
collecte in deze dienst is voor 
Kerk in actie. Zie hieronder.
Zondag 25 maart diconiecol-
lecte - Steun voor kwetsbare 
gezinnen in Noord-Oeganda. 
Armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken het leven van moe-
ders in Oeganda zwaar. Mothers’ 
Union, het vrouwennetwerk van 
de Orthodoxe Kerk, wil hier 
verandering in brengen. Mede-
werkers bezoeken vrouwen in 
gebieden waar door de jaren-
lange burgeroorlog veel geweld 
is geweest. Het leven van vele 
gezinnen is hierdoor totaal ont-
wricht. Veel mannen drinken te 
veel en zijn gewelddadig. Vrouwen 
worden dagelijks geconfronteerd 
met huiselijk geweld. Zij kunnen 
bij de medewerkers van Mothers’ 
Union samen met hun man rela-
tiecursussen volgen, waarin ze 
leren elkaar te respecteren in hun 
eigen rol in het gezin. Ook geeft 
Mothers’ Union voorlichting over 
hiv/aids, traint ze vrouwen in het 
omgaan met conflicten en ver-
sterkt ze de positie van vrouwen 
in de kerk. Hierdoor voelen vrou-
wen zich gesterkt om een actieve-
re rol te spelen in hun gezin, kerk 
en dorp. Met deze collecte steunt 
u het werelddiaconale werk van 
Kerk in Actie zoals Mothers’ 
Union in Oeganda. Van harte aan-
bevolen! Helpt u mee om deze 
collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank!
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
rooster bloemendienst 
w’veen. 18/3 – Jeugddienstcom-
missie. 25/3 – Fam. H. Slot, Vene-
weg 271.
bloemen. De bloemen uit de 
dienst van afgelopen zondag 
gingen in BS naar de heer en 
mevrouw Klaver-Stam aan de 
Noorderweg. Het liturgische 
bloemstuk is gebracht bij mw. 
G. Halfmouw-de Jonge in Mep-
pel. In Wanneperveen gingen de 

bloemen naar mw. R. Vos-Knol, 
Reestoord te Meppel, zij heeft 
haar heup gebroken en naar 
de heer H. Waninge, hij is jarig 
geweest.
paasgroetenactie 2018. Vanuit 
de Protestantse Kerk in Neder-
land sturen gemeenteleden ook 
dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in binnen- en buiten-
land en aan mensen en organisa-
ties van de groetenlijst van Amne-
sty International. De Paasgroet 
sluit aan bij het veertigdagentijd-
thema: Onvoorwaardelijke liefde. 
Ds. Anne van Voorst ging hier-
over in gesprek met vrouwelijke 
gedetineerden: “Daar kwam naar 
voren, dat onvoorwaardelijke lief-
de veel kleuren heeft. Deze liefde 
is uitgebeeld in een hart met veel 
kleuren. Maar onvoorwaardelijke 
liefde kan ook niet zonder offers. 
Daarom is in het midden van het 
hart het kruis opgenomen. De 
vrouwen zien dit als een symbool 
van Gods liefde voor ons.” Ook 
wij doen als gemeente mee aan 
de Paasgroetenactie. Op zondag 
18 maart kunt u na de dienst deze 
kaarten meenemen en onder-
tekenen. 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 pri-
vacy, toch mag u ervan overtuigd 
zijn dat het feit dat er om hen 
gedacht wordt, de gedetineerden 
erg goed doet. Het is een fees-
telijke gebeurtenis als de kaarten 
in de kerkdienst in de gevange-
nis worden uitgedeeld. Ook de 
mensen en organisaties, die zich 
inzetten voor mensenrechten 
wereldwijd, voelen zich altijd 
gesteund door kaarten en brie-
ven. Het is vaak moeilijk werk 
van lange adem, als je voortdu-
rend bedreigd wordt. Maar het 
doet goed als mensen je door 
een kaart een hart onder de riem 
steken. Wilt u meer weten over 
de actie, kijk dan op www.kerkin-
actie.nl/paasgroetenactie. We 
hopen, dat velen van u Paasgroe-
ten zullen sturen! Een hartelijke 
groet van uw Diaconie.
Verantwoording. De voorjaars-
zendingscollecte bedroeg heeft in 
BS €199,20 opgebracht.
bezoekwerk wanneperveen. 
Op dinsdag 6 maart zijn wij voor 
onze jaarlijkse vergadering van 

ons bezoekwerk namens de kerk, 
weer bij elkaar geweest om te 
evalueren hoe het afgelopen jaar 
voor een ieder is gegaan. 
Het bezoekwerk wordt gedaan 
door 6 dames en 3 heren. In 
totaal worden ongeveer 35 per-
sonen incl. enkele echtparen 
bezocht. Dit varieert van de 
leeftijd vanaf ongeveer 60 jaar en 
ouder. De bezoeken worden naar 
eigen invulling door de dames/
heren gedaan, gekeken wordt 
meestal naar gezondheid /leeftijd 
of behoefte. Er worden mensen 
bezocht uit de gemeente, zowel 
kerkelijk als niet kerkelijk. Men 
worden eerst benaderd of men 
het op prijs stelt om bezoek te 
ontvangen. De bezoeken heb-
ben niet een specifiek pastoraal 
karakter, maar meestal gewoon 
voor een gezellig gesprek en wat 
verder al zo ter sprake komt. 
Mocht u ook iemand in uw omge-
ving weten die volgens u ook wel 
een bezoekje kan ontvangen, dan 
horen wij dat graag. Dan kunt u 
contact op nemen met Annie ter 
Horst.
Tel. 0653434647 of een email stu-
ren naar annie@autobedrijfter-
horst.nl
Vanuit de pastorie. Afgelopen 
week was het biddag voor gewas 
en arbeid. Deze dag valt mid-
den in de lijdenstijd. Het voelt 
bijna ongepast om in deze weken 
waarin we ons bezinnen op het 
lijden dat onze Here Jezus voor 
ons onderging zelf bezig te zijn 
met bidden voor onze dagelijkse 
dingen. Toch heeft het ook met 
elkaar te maken. Ook voor ons 
dagelijks werk en brood zijn wij 
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Ds.W.J. Menkveld, Veneweg 33  
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108  
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl 
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,  
Noorderweg 57, 8066 PW  
Belt-Schutsloot, 038-3867486  
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
Protestantse kerk Wanneperveen, 
06-51038124 
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63 
t.n.v. het college van kerkrentmees-
ters van de Protestantse Gemeente 
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot  
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneperveen /
Belt-schutsloot
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 vollenhove  AMBT

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

door ds. a. hekman, assen

Vreemdelingen en priesters. 
Christelijke missie in een 
postchristelijke omgeving. ste-
fan paas. Uitg. Boekencentrum 
Zoetermeer 2015 Prijs € 19,90

De auteur is hoogleraar missiologie 
aan de Theologische Universiteit 
Kampen en hoogleraar missiologie 
en interculturele theologie aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam 
In dit boek gaat hij na hoe de kerk 
missionair kan zijn in een cultuur, 
die steeds minder plek biedt aan 
het christelijk geloof. Wat bete-
kent het om missionair te zijn in 
een omgeving die niet of nauwelijks 

vraagt naar God? In zijn zoektocht 
naar een aansprekende missio-
naire visie voor kleine christelijke 
gemeenschappen in een seculiere 
omgeving komt hij uit bij de ‘pries-
terkerk’, en wel aan de hand van 
de eerste brief van Petrus. Hij gaat 
in op de diaspora-identiteit van de 
christelijke minderheid in Europa. 
De lofprijzing van God is het doel 
van de kerk, niet een volle kerk. 
Zou het om dat laatste gaan, dan 
worden we doodmoe van onze 
inspanningen of wanhopig bij al 
onze mislukkingen. Dit boek is ver-
helderend, begrijpelijk geschreven. 
Zeer aan te bevelen.

het duitse wonder. een klei-
ne geschiedenis van de bonds-
republiek. edmond hofland. 
Uitg. Prometheus-Bert Bakker 
Amsterdam 2015. Prijs € 19,95

Een zeer informatief en lezens-
waardig boek over de geschie-
denis van de Duitse Bondsrepu-
bliek vanaf het ontstaan in 1949. 
De schrijver schetst de ontwik-
keling tot zomer 2015, geeft 
beoordelingen over politici en 
de gevolgde politiek.

keizer wilhelm ii een bio-
grafie. John C. g. röhl. Uitg. 
Ambo/Anthos Amsterdam 2015 
Prijs € 20,-

De auteur is emeritus hoogle-
raar Duitse geschiedenis aan de 
universiteit van Sussex. Dit boek 
is een compacte uitgave van zijn 
drie delen tellende biografie van 
de keizer en zijn rijk. Wereld-
wijd beschouwd als hét stan-
daardwerk over Duitslands laat-
ste monarch. De auteur geeft 

een nieuw beeld van keizer Wil-
helms jeugd, zijn rol in sociale 
en politieke schandalen en zijn 
groeiende honger naar roem en 
macht. Het beeld van de keizer 
dat naar voren komt is niet flo-
rissant. Wilhelm was autoritair, 
dictatoriaal, een machtswellus-
teling, nationalist en militarist. 
Hij wilde van Duitsland een 
supermacht vormen, met hege-
monie over Europa. Hij ontke-
tende de Eerste Wereldoorlog. 
De keizer was antisemiet, wilde 
de Joden uitroeien als para-
sieten, hij achtte gas het beste 
middel. Evenals zijn tweede 
vrouw Hermine sympathiseerde 
hij met Hitler en het nationaal 
socialisme. Een vlot geschreven 
en goed te lezen biografie.

boekbesprekingen
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ons bezoekwerk namens de kerk, 
weer bij elkaar geweest om te 
evalueren hoe het afgelopen jaar 
voor een ieder is gegaan. 
Het bezoekwerk wordt gedaan 
door 6 dames en 3 heren. In 
totaal worden ongeveer 35 per-
sonen incl. enkele echtparen 
bezocht. Dit varieert van de 
leeftijd vanaf ongeveer 60 jaar en 
ouder. De bezoeken worden naar 
eigen invulling door de dames/
heren gedaan, gekeken wordt 
meestal naar gezondheid /leeftijd 
of behoefte. Er worden mensen 
bezocht uit de gemeente, zowel 
kerkelijk als niet kerkelijk. Men 
worden eerst benaderd of men 
het op prijs stelt om bezoek te 
ontvangen. De bezoeken heb-
ben niet een specifiek pastoraal 
karakter, maar meestal gewoon 
voor een gezellig gesprek en wat 
verder al zo ter sprake komt. 
Mocht u ook iemand in uw omge-
ving weten die volgens u ook wel 
een bezoekje kan ontvangen, dan 
horen wij dat graag. Dan kunt u 
contact op nemen met Annie ter 
Horst.
Tel. 0653434647 of een email stu-
ren naar annie@autobedrijfter-
horst.nl
Vanuit de pastorie. Afgelopen 
week was het biddag voor gewas 
en arbeid. Deze dag valt mid-
den in de lijdenstijd. Het voelt 
bijna ongepast om in deze weken 
waarin we ons bezinnen op het 
lijden dat onze Here Jezus voor 
ons onderging zelf bezig te zijn 
met bidden voor onze dagelijkse 
dingen. Toch heeft het ook met 
elkaar te maken. Ook voor ons 
dagelijks werk en brood zijn wij 

afhankelijk van het verzoenings-
werk van Jezus. Zonder Jezus zou 
de dood onverbiddelijk een eind 
aan deze wereld gemaakt hebben. 
‘Want in Hem leven wij, bewe-
gen wij en zijn wij’ Handelingen 
17:28. Niet alleen onze eeuwige 
toekomst maar ook elke dag nu 
is er dankzij Hem. Elke dag dat 
we ons werk kunnen doen, elke 
dag dat het gewas kan groeien 
en opbrengst leveren. Alleen ‘in 
Hem’. 

Hartelijke groeten, 
Ds. Menkveld.

Zondag 18 maart 9.30 uur. 
In deze dienst hoopt onze eigen 
predikant ds. Gerrit van den 
Dool voor te gaan. Ouderling 
van dienst is Feikje Klooster-
man. Organist is Benia Lenstra. 
De uitgangscollecte is voor het 
orgelfonds. De ontvangst is door 
Ad Baars en de bloemen worden 
weggebracht door de fam. Ter 
Meer. De zorg voor de kinderen 
is in handen van Cathi Herijgers. 

De ophaaldienst wordt verzorgd 
door David Raggers (0521-
589515) en de opname van de 
dienst wordt rondgebracht door 
Hilbert Duursma. Het lied voor 
de dienst is Evangelische liedbun-
del 843.
bij de diensten. We kijken 
terug op een mooie dienst in 
streektalen met ds. Klaas van 
der Kamp. Met de nodige humor 
wist hij ons de boodschap van het 
evangelie mee te geven. Komende 
zondag mogen we ook in heel 
verstaanbare taal luisteren naar 
onze eigen predikant. We hopen 
u allen weer te ontmoeten.
Collecten. Zondag 11 maart 
Diaconie: €35,85 Kerkrentmees-
ters: €44,90 de deurcollecte voor 
het plaatselijk pastoraat bedroeg 
€60,55. Voor de kerk is een gift 
van €10,- binnengekomen. Allen 
hartelijk dank voor uw gaven.
bloemen. De bloemen zijn als 
groet en bemoediging bezorgd bij 
de familie Ter Meer aan de Kloos-
terhuisstraat.
Verjaardagen en huwelijks-
jubilea. Op 20 maart viert mw. 
D. de Boer-Langman, Marke-
weg 123 in Blesdijke, haar 82ste 
verjaardag. Een dag later op 21 
maart viert mw. A. Berghuis van 
Woortman-Engelen, Kon. Wilhel-
minalaan 32, haar 80ste verjaar-
dag. Een hartelijke felicitatie voor 
beide dames en we wensen ze 
een gezegend nieuw levensjaar.
agenda. Op 21 maart komt 
vrouwenvereniging Martha bijeen 
om 14.00 uur in het lokaal voor 
hun Paasbijeenkomst.
kopij regenboog. U kunt uw 
kopij inleveren tot 2 april bij de 
redactie.
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: De Turkmeense overheid 
heeft het drukken en importeren 
van christelijke boeken aan ban-
den gelegd. Bid dat gelovigen in 
Turkmenistan toegang hebben tot 
opbouwende christelijke lectuur.
kopij gZ. De kopij voor het vol-
gende zondagsblad kunt u inleve-
ren tot uiterlijk zondag 18 maart 
12.00 uur bij de scriba. Het kan 
natuurlijk ook via kerk.willems-
oord.nl
in het 40 dagen boekje van 
de Heilige Christoffel Parochie 
las ik onderstaande woorden die 
ik graag aan u doorgeef: Ik ken 
een plaats van stilte , van vrede en 
geluk. Een plaats waar ik mij bevrijd 
voel van lasten en druk. Een plaats 
waar ’t nooit aan liefde en zorg-
zaamheden schort. Een plaats waar 
al het donker door ’t licht verdreven 
wordt. Een plaats waar ‘k ieder tijd-
stip – is ’t dag of is het nacht- ver-
trouwd mag geloven dat iemand op 
mij wacht.. Ik ken een plaats van 
stilte en voorspoed en hoop. Het is 
niet ver, ’t is daar, waar ik in Jezus’ 
schaduw loop.
(Jolanda Vlastuin-van Deelen)
Namens de kerkenraad een har-
telijke groet, Henry Bos ouderling 
scriba
Van de predikant. Wat betreft 

de pastoralia kan ik melden dat het 
met dhr. Thijs Verbeek gelukkig 
beter gaat. Hij verblijft nog altijd in 
De Menning te Wilhelminaoord, 
waar hij nu een mooie, ruimere 
kamer heeft. Ook met dhr. Johan 
de Boer en onze Blesdijkse koste-
res mevr. Willy Scholten-Pit gaat 
het na resp. een hernia- en knie-
operatie gaandeweg vooruit. Zo 
ook met dhr. Gerrit Hop.
Aanstaande zondag hoop ik zelf 
weer voor te gaan. Als evange-
lielezing staat op het rooster 
Johannes 12: 20-33, het laatste 
publieke optreden van Jezus in dit 
evangelie, met daarin het bekende 
woord over de graankorrel die 
op zichzelf blijft als die niet in de 
grond gaat en sterft, maar die 
vrucht draagt als dat wel gebeurt.
Over twee weken, met Pasen, 
hopen twee van onze geloofsleer-
lingen belijdenis te doen: Charita 
Baars en Femke Sijbesma. In de 
belijdenis komt de kinderdoop 
tot zijn bestemming. Kort gezegd: 
als je als zuigeling gedoopt wordt, 
zegt God ‘ja’ tegen jou; als je 
belijdenis doet, beaam je je doop 
en zeg je ‘ja’ tegen God. Kinder-
doop vraagt om zo’n ‘ja’ voor 
God en de gemeente. Daarmee 
neem je tegelijk ook verantwoor-
ding op je voor het leven en wel-
zijn van de gemeente.

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. 

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

Willemsoord /
peperga / Blesdijke
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Jammer, weer geen Elfste-
dentocht dit jaar. Maar niet 
getreurd. Voor wie een reis 
door Friesland wil maken, 
zit er in ieder geval wel een 
Elfkerkentocht in. Hij of zij 
neme daartoe als gids mee 
het boek De Friese Elfker-
kentocht. 

Een drietalige uit-
gave maar liefst, de 

tekst is niet alleen in het Neder-
lands maar ook in het Engels en 
het Duits beschikbaar – met het 
oog op de te verwachten buiten-
landse toeristen, al dan niet in 
het kader van Culturele Hoofd-
stad van Europa Leeuwarden-
Fryslân 2018 en/of Europees Jaar 
van het Cultureel Erfgoed. 

auteur
Auteur van het boek is prof.dr. 
Justin Kroesen. Hij is gespecia-
liseerd in de kunstgeschiedenis 
van het christendom, met name 
tijdens de middeleeuwen en de 
vroegmoderne tijd. Hij werkte 
vijftien jaar aan de theologische 
faculteit van de Universiteit 
Groningen, sinds 2016 is hij als 
cultuurhistoricus verbonden 
aan de Universiteit van Bergen 
(Noorwegen).

protestants
Voor de Elfkerkentocht heeft 
Kroesen de kerken van Aldtsjerk 
/ Oudkerk, Buitenpost, Easterlit-
tens / Oosterlittens, Hegebein-
tum / Hogebeintum, Huizum, 
Kimswerd, Mantgum, Marsum / 
Marssum, Sexbierum, Weidum en 
Wommels geselecteerd. Het gaat 
om gebouwen met een vrijwel 
compleet bewaarde protestantse 
inrichting. Men kan betreuren dat 
de auteur deze of 
gene andere kerk 
die in aanmerking 
zou komen, niet 
gekozen heeft. 
Feit is en blijft dat 
de kerken van de 
genoemde plaat-
sen niet alleen tot de beste van 
de provincie, maar zelfs tot de 
top van heel Nederland behoren. 
Als zodanig vertegenwoordi-
gen ze een culturele erfenis van 
Europese betekenis. Daarmee is 
de keuze van Kroesen zeker te 
rechtvaardigen.

exterieur en interieur
Kroesen, als geen ander des-
kundig, geeft van elke kerk een 
beschrijving, zowel van het exte-
rieur als van het interieur met 
de diverse onderdelen daarvan. 
De rondgang langs de elf kerken 
levert zo een prachtige ontdek-
kingstocht op door de Friese 

kerkelijke bouwgeschiedenis en 
kunsthistorie. Aan de beschrij-
vingen gaat een beknopte inlei-
ding vooraf, verdeeld over ‘Van 
kerstening tot Reformatie’, ‘De 
protestantse periode’ en ‘Sinds 
1795’. Het boek wordt gecom-
pleteerd met een beknopte lite-
ratuurlijst. Vrucht van de arbeid 
van Kroesen en (mijn oud-cate-
chisant) drs. Albert Reinstra, van 
de Rijksdienst voor het Cultu-

reel Erfgoed, die 
de concepttekst 
van commentaar 
voorzien heeft.

De Friese Elf-
kerkentocht is 
verluchtigd met 

schitterende foto’s uit het archief 
van de voorganger van Kroesen 
aan de Universiteit Groningen, 
dr. Regnerus Steensma. Het is 
goed om zijn naam hier met 
ere in herinnering te roepen. Ik 
noem er nog één, die van Sytse 
ten Hoeve, die ook van grote 
betekenis geweest is voor de 
kennis van en het behoud van de 
Friese kerken.

Voorwoord
Vermeld zij nog dat in De Frie-
se Elfkerkentocht een viertalig 
‘Voorwoord’ (inclusief Friestalig 
‘Foaropwurd’) van de hand van 
gedeputeerde Erfgoed Johan-

nes Kramer en een bijdrage van 
voorzitter Jan Kersbergen van de 
Stichting Alde Fryske Tsjerken 
opgenomen is.  
De provincie steunt het werk van 
de stichting, die initiatiefnemer 
tot de uitgave was, al vele jaren. 

Op kerkenpad naar Friesland 
dus! Dan doet zich de vraag voor 
of de kerken dan wel open zijn. 
In het buitenland is dat vaak wel 
het geval, in Nederland niet. 
Maar Friesland kent het feno-
meen Tsjerkepaad. Gedurende 
de zaterdagen in de zomermaan-
den kan men in die provincie 

meer dan 250 kerken van binnen 
bezichtigen.

Kroesen, Uitgeverij Wijdemeer 
en de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken kunnen trots zijn op  
De Friese Elfkerkentocht! 

Justin Kroesen, De Friese 

Elfkerkentocht / The 

Frisian Eleven Churches 

Tour / Die friesische Elf-

kirchentour; Wijdemeer & 

Stichting Alde Fryske Tsjer-

ken, Leeuwarden 2018; 112 

p.; ISBN 9789492052407; 

prijs: € 14,95.

De Friese Elfkerkentocht

feit is en Blijft dat de elf 
kerken tot de top van Heel 

nederland BeHoren. als 
Zodanig vertegenwoordigen 
Ze een culturele erfenis van 

europese Betekenis. 
Marsum / Marssum

door ds. a. hekman, 

assen
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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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