
Bekende lijdens- en opstandings-
liederen en ook de negro-spiritual 
‘They crucified my Lord’ worden 
ten gehore gebracht op zaterdag 
31 maart. Op deze stille zaterdag 
houdt het Chr. Mannenkoor Hol-
landscheveld haar jaarlijkse Paascon-
cert. Plaats van handeling is de Ned. 
Hervormde Kerk aan de Hendrik 
Raakweg. Aanvang: 20.30 uur. Het 
hele concert staat onder leiding van 
dirigent Frank Kaman, Henry Huisjes 
zorgt voor begeleiding op de piano 
en Joost Klein bespeelt het orgel.

Op 1 april vindt de jaarlijkse Paas-
zangdienst plaats in de Hoogeveense 
Hoofdstraatkerk. Thema is: ‘Het 
feest van Pasen’. Vanaf 18.45 uur 
staat de deur open en om 19.00 uur 
begint het programma. Christelijk 
Mannenkoor Emmeloord, onder 
leiding van Johan Bredewout, werkt 
mee aan de paaszangdienst. Dit koor 
bestaat al 55 jaar. In die tijd heeft ze 
meegewerkt aan radio- en televisie-
opnames en buitenlandse concert- 
reizen. Het koor trad zelfs een keer 
op voor Beatrix en haar familie.

Een week voor Pasen, op zondag 
25 maart verzorgt Chr. Muziek-
vereniging Wilhelmina een Paas-
zangdienst. Dit jaarlijkse zang-
festijn vindt plaats in de Grote 
Kerk van Hoogeveen. Niet alleen 
treedt het koor op, maar ook 
zullen er diverse bekende paaslie-
deren worden gezongen. Tevens 
doet het Christelijk Vocaal Man-
nenensemble Cantabile uit Kla-
zienaveen een duit in het zakje. 
Welkom! De Paaszangdienst 
begint om 19.00 uur.

Paasconcert in  
Hollandscheveld

Feest van Pasen  
in Hoogeveen

Paaszangdienst in 
Hoogeveen
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2 5 6 9 10Dan breekt 
het licht 
door als de 
dageraad

“Waarom 
vloek je? 
Snap je wat 
je zegt?”

Durfal “We dreigen 
onze ziel te 
verliezen”

Veertig dagen 
voor beter 
milieu in 
Colmschate

Onlangs las ik Heilige strijd 
van Beatrice de Graaf. Zij 
is historica, expert op het 
gebied van terrorisme en 
hoogleraar Geschiedenis van 
de Internationale Betrekkin-
gen in Utrecht en schreef het 
boek op verzoek van de gene-
rale synode. Het bepaalde 
mij bij Palmzondag 2017. 

De Graaf herinnert 
aan wat vorig jaar op Palmzondag 
gebeurde: toen gingen door ISIS 
geplaatste bommen af in twee tot 
de nok toe gevulde kerken van 
Koptische christenen in Alexandrië 
en Tanta in Egypte. 

Processie
Bij die aanslagen kwamen 45 
kerkgangers om, meer dan hon-
derd raakten gewond. De Kop-
tische christenen reageerden 
opmerkelijk. Net als na aanslagen 
in december 2016, 
toen ze tot ver-
giffenis voor de 
daders hadden 
opgeroepen. Nu 
– in de lijdens-
week, waarin in 
hun kring geen 
begrafenissen gehouden mogen 
worden – hielden ze een proces-
sie voor hun omgekomen zusters 
en broeders. Daarbij noemden ze 
hun namen. Tevens droegen ze in 
hun optocht een kruis.

Liturgie van de hoop
Later legden ze in de media uit 
waar het aan de beveiliging had 
geschort en hoe de autoritei-
ten tekortgeschoten waren. Ze 

spaarden de Egyptische regering 
niet. Ze pleitten voor goede en 
effectieve veiligheid. Maar daar 
bleef het niet bij. Ze beleden 
ook openlijk hun geloof, zonder 
vrees, waarbij ze verklaarden 

christenen te zul-
len blijven tot 
de dag van het 
laatste oordeel. 
Zo vierden ze 
een liturgie van 
de hoop en niet 
van de angst. De 

Graaf: ‘Ze richtten daadwerkelijk 
tekenen op, hét teken zelfs, met 
hun houten kruis, van hoop op 
het Koninkrijk dat zal komen.’

Beslissend gevecht
Welnu: in dat verband spreekt 
De Graaf over de heilige strijd, in 
afgeleide zin. Want primair gaat 
het bij heilige strijd om de liefde-
volle en heelmakende strijd van 
de Here God tegen het kwaad. 

De Graaf: ‘Uiteindelijk kon alleen 
God zelf, met zijn Zoon Jezus, die 
strijd beslechten door Hem op 
te offeren aan het kwaad. Dat is 
het verhaal van Goede Vrijdag en 
de Opstanding. Dat offer was de 
laatste, heilige strijd. Want daar-
mee werd de ban van kwaad en 
dood voorgoed verbroken.’

Volgens De Graaf kan onze strijd 
nooit op die manier heilig zijn. 
Die kan slechts een verlengstuk 
zijn van het beslissende gevecht 
dat Christus heeft geleverd. Toen 
ik dat las, moest ik denken aan 
een gedeelte uit de eerste brief 
van Petrus, waar zowel het een-
malige als het voorbeeldige van 
Jezus’ lijden wordt verwoord. 
Petrus schrijft over het verdragen 
van wat je moet lijden voor je 
goede daden:

Dat is uw roeping: ook Christus 
heeft geleden, om uwentwil, en 

u daarmee een voorbeeld gege-
ven. Treed dus in de voetsporen 
van hem die geen enkele zonde 
beging en over wiens lippen geen 
leugen kwam. Hij werd gehoond 
en hoonde zelf niet, hij leed en 
dreigde niet, hij liet het oordeel 
over aan hem die rechtvaardig 
oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam 
onze zonden het kruishout op 
gedragen, opdat wij, dood voor 
de zonde, rechtvaardig zouden 
leven. Door zijn striemen bent u 
genezen.’ (1 Petrus 2: 21-24)

Vermoedelijk gaat het hier om 
een oud Christus-lied, dat de 
auteur in zijn epistel opgenomen 
heeft. Wat mij betreft een pen-
nenvrucht om in de Stille Week 
te overdenken.

N.a.v. Beatrice de Graaf, Heilige strijd. Het verlangen 

naar veiligheid en het einde van het kwaad; Uitgeverij 

Boekencentrum, Utrecht, 2017; gebonden, 142 p.; ISBN 

9789023950592; prijs: € 12,99.

Heilige 
strijd

De Koptische christenen beleDen 
openlijK hun geloof, zonDer 

vrees. ze verKlaarDen christenen 
te blijven tot De laatste Dag. zo 

vierDen ze een liturgie van De 
hoop en niet van De angst.

door dr. J.d.th. 

Wassenaar, 

heLLendoorn
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Nog geen abonnee?

Uiterlijk  
vertoon
door e. de vegt, vries

Zelfs onder zeventienjarigen komen 
al veel burn-outs voor

Leraren basisonderwijs staken voor 
meer geld en minder werkdruk

Huisarts stevent af op burn-out 

Zomaar wat koppen uit 
nieuwsberichten van afgelopen 
week. Berichten die niet vrolijk 
stemmen. Het lijkt bijna een trend 
om overwerkt te zijn. Sommige 
mensen vinden dat je je niet zo 
moet aanstellen, of bagatelliseren 
het. Terwijl anderen het juist heel 
serieus nemen. Het is wel degelijk 
een groot probleem, veel - met 
name jonge - mensen komen thuis 
te zitten, omdat ze teveel hooi op 
hun vork nemen. 
Er wordt ook nogal wat van 
(jonge) mensen verwacht in deze 
maatschappij. Gelukkig zijn is het 
hoogste doel en daarbij moeten er 
behoorlijk wat ballen in de lucht 
gehouden worden. We moeten 
carrière maken, een leuke relatie 
of gezin hebben, sporten om fit te 
blijven en onze sociale contacten 
onderhouden. Op social media 
tonen we elkaar alleen de leuke en 
geslaagde momenten in ons leven. 

Ik vraag me af: mogen we nog 
ongelukkig zijn? Is het ideaal van 
geluk niet te hoog gegrepen? Hoe 
erg is het als het even niet lukt om 
gelukkig te zijn? Ik denk dat we in 
deze maatschappij soms te snel 
voorbij gaan aan het feit dat het 
leven niet altijd op rolletjes loopt. 
En dat we teveel waarde hechten 
aan uiterlijk vertoon. Ik zou willen 
dat we daar het taboe van konden 
doorbreken. En dat we ook eerlijk 
tegen elkaar zijn. Van een beetje 
idealisme ben ik niet vies, maar 
dan wel samen met realisme.

Commentaar

Zuidwoldiger 
Zangavond
Op zondag 25 maart verzorgen 
koor Vocation en organist Harm 
Hoeve een Zuidwoldiger Zangavond. 
Vocation, met dirigent Arjan Ver-
hart en Karin Heeling op de piano, 
bestaat uit zo’n dertig enthousiaste 
zangers en zangeressen en zingt een 
breed scala een Nederlandstalige en 
Engelstalige liederen over de grote 
en kleine wonderen van alledag. 
Thema van de zangavond is ‘Jezus 
verhoogd’. Hervormde Kerk Zuid-
wolde, 19.00 uur, toegang gratis,  
collecte voor de onkosten.

Modern fresco van Palmzondag door K. Veniadis (1987) 
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De laatste tijd 
spreek ik voor-

namelijk mensen van 65 jaar en 
ouder. Mensen, die of een paar 
weken de zon zoeken, of over-
winteren in het zuiden van Por-
tugal. Wat mij opvalt is, dat er 
meestal maar één vraag nodig is 
om een heel verhaal te mogen 
aanhoren. De uitdrukking, dat 
ieder huis zijn kruis draagt, wordt 
ook hier bevestigd. Het meest 
pijnlijk zijn de verhalen over kin-
deren die het contact met hun 
ouders hebben verbroken. Ver-
halen van grootouders, die nooit 
hun kleinkinderen zien en kunnen 
knuffelen. Het zijn verhalen als 
zwaarden die door je ziel gaan. 
Vooral wanneer je zelf een goede 

band hebt met je kinderen en je 
kleinkinderen (momenteel ver 
weg) via beeldtelefoon hoort zeg-
gen dat ze van je houden.

Een tweede - en vaker voorko-
mend - verhaal is dat van kinde-
ren die de weg naar de kerk niet 
meer kunnen vinden, die wel 
zouden willen geloven misschien, 
maar het lukt niet. Soms leidt dat 
tot een negatieve, haast agres-
sieve houding naar wat voor de 
ouders van zo groot belang is. 
Soms klinkt er hoopvol in de oren 
van de ouders dat hun kinderen 
het vertrouwen van het geloof, 
de geborgenheid missen. Dat het 
hen verdriet doet dat ze het ‘oud 
vertrouwen’ niet meer kennen. 
Zeker in dat geval is het voor de 
ouders een troost dat God niet 
loslaat met wie Hij ooit begon.

‘Maar waarom spreekt de kerk 
zoveel jongeren niet aan?’ vroeg 
iemand. Zelf gaf hij het antwoord 
dat het zou kunnen liggen aan het 
feit dat zij opgroeien in een totaal 
seculiere samenleving. Maar zou 
dat het enige zijn? 
Een kerk, die sterk gericht is op 
een zorgvuldige liturgie bijvoor-
beeld, hoeft niet onverstaanbaar 
te zijn voor jongeren en jonge 
gezinnen. Evenmin een kerk waar 
al honderden jaren dezelfde 
orde van dienst wordt gebruikt. 
Natuurlijk is de vorm, de presen-
tatie van belang. Daar wordt op 
veel plaatsen ook veel aan gedaan. 
Maar zaligmakend is ook dat niet. 
Wat dan wel?

In de eerste plaats denk ik dat het 
zal gaan over de vraag of ‘de hoor-
ders’ merken dat de boodschap 
over hen gaat. Over hun leven en 
over de plaats die God daarin heeft.
Maar wie heeft God nodig? Als 
Hij inderdaad liefde is, zal Hij 

toch niemand afwijzen? En schuld 
die vergeven moet worden? We 
zijn toch prinsessen en prinsen 
en we zijn allemaal even aardig. 
Wat zou er met ons mis kunnen 
zijn? Bovendien zijn we netjes en 
braaf, zeker ook waar het een 
eventuele kerkelijke betrokken-
heid betreft. Wat zou ons moe-
ten worden vergeven? Waarom 
zouden wij nog met God moeten 
worden verzoend?
Zondebesef is mijns inziens een 
lastig woord geworden. Onher-
kenbaar voor de doorsnee mens 
en misschien (waarschijnlijk?) 
voor nogal wat kerkgangers.
Toch, wanneer op een verstaan-
bare manier duidelijk kan wor-
den gemaakt wat de betekenis is 
van het verzoenend sterven van 
Jezus, waarom dat ook voor ons 
nodig was, zou het best eens kun-
nen zijn dat mensen, jong en oud, 
geraakt worden. Vergeving, ver-
zoening, met God en met elkaar, 
kan zoveel heel maken. 

Zie je me zitten? 
Naar aanleiding van Jesaja 58:6-10 
kan ik mij voorstellen dat men die 
vraag stelt. Er zijn blijkbaar nog te 
veel hongerigen en zwervelingen 
die aan hun lot worden overgela-
ten. De profeet geselt mensen die 
zich strikt houden aan de vasten-
dagen. Nadat eerst breedvoerig 
uitgemeten is met welke verkeer-
de dingen mensen zich in de vas-
tentijd bezighouden, wordt gezegd 
wat ze beter kunnen doen: honge-
rigen brood geven, arme zwerve-
lingen onderdak verschaffen. 

tranendal
Het trieste is dat een paar dui-
zend jaar later de woorden van 
Jesaja nog steeds herhaald moeten 
worden. Kijk maar om je heen. 
Denkt niet dat dit ver weg is. Ook 
heel dichtbij leven talloze mensen 
voor wie het bestaan één groot 
tranendal is. Alle goedbedoelde 
pogingen tot verandering ten spijt, 
blijkt ook bij ons het licht nog niet 
als de dageraad doorgebroken te 
zijn. Maar die belofte komt wel 
van Gods kant en wordt gereali-
seerd wanneer wij het door hem 
gevraagde in praktijk brengen. 

Bezinningstijd
Daarom is een vastentijd als 
bezinningstijd van het hoogste 
belang voor alle mensen. Wan-
neer je ervan uitgaat, dat ieder 
mens verlangt naar vrede en vei-
ligheid, geluk en welzijn, dan moet 
toch geregeld kunnen worden 
dat veel ellende uit deze wereld 
verdwijnt. Voor weldenkende 
mensen moet het toch mogelijk 
zijn ook hier op deze aarde het 
paradijs al een stukje dichter bij te 
laten komen? 

Zelfverloochening
Natuurlijk weet ik wel van de 
zwakheid van ons vlees. Maar 

ons zondigen kunnen we toch 
niet altijd als een excuus gebrui-
ken? Profeten laten ons van 
Godswege weten 
dat wanneer wij 
rechtvaardig met 
elkaar omgaan 
ons licht zal 
doorbreken als de dageraad  
en onze wond zich spoedig  
zal sluiten. 
Bij vasten en bezinning komt 
het komt erop aan dat wij de 
medemens in nood zien zitten. 
Dat wij gerechtigheid betrach-
ten. Want voor God zijn wij 
allemaal gelijk en kostbaar in 
Zijn ogen Jesaja vraagt evenals 
Jezus zelfverloochening van ons. 

Jezus vraagt ons het kruis op 
ons te nemen en Hem te volgen. 
En ook nu vandaag mag ik niet 

nalaten dat aan 
u door te geven 
en ik zou het wel 
willen uitschreeu-
wen in deze 

wereld. We hebben daar alle-
maal onze eigen verantwoorde-
lijkheid voor gekregen. Daarom: 
Behandel medemensen zoals je 
zelf ook graag behandeld wilt 
worden. Dan zal in de duisternis 
uw licht opgaan en uw donker-
heid zal zijn als de middag. Uw 
heil zal voor u uitgaan en de 
heerlijkheid van de Heer zal uw 
achterhoede zijn.

Leven en hoop
Wat zou je je nog meer kunnen 
wensen? Jij ziet de mensen zitten 
en de mensen zien jou zitten. Het 
betrachten van gerechtigheid geeft 
anderen leven en hoop. Dan zijn we 
er in ieder geval van verzekerd dat 
God ons altijd ziet zitten en ons tot 
ons recht zal laten komen. Ons zal 
brengen waar Hij uiteindelijk met 
ons naar toe wil. Zijn we daarvan 
doordrongen, dan kunnen wij op 
aarde desondanks nog veel tegen-
slagen te verwerken krijgen. Maar 
dan weten we ons wel opgenomen 
in Gods eeuwige bescherming. God 
heeft ons dat beloofd in het sturen 
van Zijn Zoon naar deze aarde als 
mens onder de mensen.

Ieder huis z’n kruis

Is dit niet het vasten dat ik 
verkies? n.a.v. Jesaja 58:6-10

bij vasten en bezinning Komt 
het Komt erop aan Dat wij De 

meDemens in nooD zien zitten.

even bomen 

Jong en oud zingt 
buiten in Steenwijk
Op Eerste Paasdag, zondag  
1 april, organiseren verschil-
lende plaatselijke kerken op de 
Markt in Steenwijk de jaarlijkse 
Paaszang. Een vrolijk gebeuren 
met een laagdrempelig karakter. 
Iedereen is dan ook van harte 
welkom. Er worden bekende 
Paasliederen gezongen o.l.v. 
Christelijke muziekvereniging 
Crescendo. Ds. Sander van ‘t 
Zand houdt enkele korte medi-
taties. Ook de kinderen mogen 
meedoen met kleurplaten en 
muziekinstrumenten. Mocht het 
onverhoopt toch slecht weer 
worden, dan wordt de Paaszang 
verplaatst naar de Grote kerk. 
Aanvang: 12.00 uur.

Passie Concert 
Hardenbergs 
Christelijk 
Mannenkoor
 
Het is bijna tijd voor het Passie 
Concert in de Höftekerk. Op 
woensdag 28 maart treedt het 
Hardenbergs Christelijk Man-
nenkoor op samen met Vocal 
Spirit uit Stadskanaal. Dirigent Jan 
Quintus Zwart leidt de musici van 
dienst, onder wie: Chloë Elsenaar 
(viool), Jan Lenselink (vleugel), 
Ronald IJmker (orgel). Jet Spor-
tel is deze avond de voice-over. 
Eenieder is welkom om 20.00 uur 
aan de Lage Doelen 3 te Harden-
berg. Kaarten kunnen aan de kerk 
gekocht worden à € 5. Kinderen 
t/m 12 jaar kunnen gratis naar 
binnen. Meer info: www.hcmk.nl 

Passie-Paas Orato-
rium in Enschede
Donderdag 29 maart is het Pas-
sie-Paas Oratorium ‘Van liefde 
ongekend’ in de Noorderkerk 
te Enschede. Uitgevoerd door 
Gereformeerd zangkoor Laus 
Deo & De Lofstem Oosterbeek. 
Een stroom aan musici komt 
voorbij: Johan Bredewout (vleu-
gel), Ronald IJmker (orgel), Hen-
drie Westra (percussie), Evelyn 
Heuvelmans (hobo), Lianne Lau-
rens (fluit), Inge Boersma (trom-
pet), Mariëlle Streun (trompet) 
en Ars Muscia (strijkers). Dit 
alles onder leiding van dirigent 
Jorrit Woudt. Adres: Lasonder-
singel 18. Aanvang: 20.00 uur, 
deur open: 19.30 uur. Entree: 
voorverkoop € 12,50, aan de 
kerk € 15 en kinderen t/m 15 
jaar gratis.

Dan breekt het licht door als de dageraad

door ds. P. Boomsma, 

niJverdaL

drenthe

Welkomdienst over  
nieuwsgierigheid
‘Bent u ook zo nieuwsgierig? ’. 
Niet zomaar een vraag, maar 
het thema van de welkomdienst 
op zondag 25 maart in de Jozef-
kerk in Assen. Voorganger is 
ds. S. Stadens uit Rolde. Vocale 
medewerking wordt verleend 
door het Elspeets Mannen 
Ensemble o.l.v. Dick van Asselt. 
Het orgel wordt bespeeld door 
Gerwin van der Plaats uit Kam-
pen. De dienst begint om 19.00 
uur. Maar wie zin heeft in zin-
gen, komt al een kwartiertje 
eerder voor de samenzang. 

Er zijn nog te veel hongerigen en zwervelingen die aan 
hun lot worden overgelaten. Kijk maar om je heen.

door 

ds. W.J. moLenaar,

mePPeL
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aaLden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 25 maart: gK 
aalden 11.00 ds. B. Breunesse. 
Palmpasenbrunch, begin zomertijd, 
jeugddienst en catechese. orga-
nist: Irma Zuur. Collecten: KiA en 
kerk, 40-dagentijdcollecte en kerk. 
Knd. en oppas.
Kerkdienst 29 maart: gK aal-
den 19.30 ds. W. Hordijk-van der 
Zwaag, Aalden. H.A. organist: Erik 
Nijzink. M.m.v. de cantorij o.l.v. Tinie 
v/d Stelt. Collecte: Avondmaalscol-
lecte.
Kerkdienst 30 maart: gK aal-
den 19.30 eigen leden, liturgiecie. 
organist: Mans Kuipers.

BovensmiLde
Kerkdienst 25 maart: 10.00 ds. 
G. van der Werff. organist: Johan-
na Vos. Paaskaars aansteken: 
Mirthe Maat. Collecten: 1. Kerkin-
Actie-Totale Werk. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: beheer. oppas: aanwezig. 
Knd.: Hieke Herben.
Kerkdienst 29 maart: 19.30 
ds. S. Kits en ds. G. van der Werff. 
organist: Johanna Vos. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerk.
Kerkdienst 30 maart: 19.30 
ds. S. Kits en ds. G. van der Werff. 
organist: Nico Meilof. M.m.v.: 
Beam Geelkerken met viool.
Palm- en Passiezondag. ‘Ik kom 
naar je toe’. Als gebruikelijk opent 
deze dienst met de feestelijke 
intocht met Palmpasenstokken. De 
kinderen worden daarvoor vóór de 
dienst in het zaaltje achter de kerk 
verwacht. Daar liggen de stokken 
klaar, ook voor kinderen die zelf 
niet een stok gemaakt hebben. Wil-
len de ouders in de kerk een plek 
voor hun kinderen vrijhouden? Zo 
vieren we deze gezinsdienst, met 
bijdrage van kinderen in de dienst.
‘Ik kom naar je toe’ is het thema 
vanuit het project. Hoe komt Jezus 
naar ons toe? Op een ezeltje, het 
lastdier van de vrede. Het gedenken 
van de intocht van Jezus te Jeru-
zalem heeft daarom een dubbele 
betekenis; Jezus wordt ingehaald 
als een koning, maar de mensen die 
hem begroetten hebben een andere 
koning voor ogen dan wie de Mes-
sias werkelijk is. Zo is Palmpasen de 
opmaat naar de Stille Week, waarin 
we de weg van de Man van Smarten 
verder volgen. Ds. Gert Wybe van 
der Werff.
‘Waarom vieren we eigenlijk 
zo uitgebreid Pasen?’ Soms stel-
len mensen ons die vraag. Als het 
een louter informatieve vraag is, 
dan kan volstaan worden met een 
verwijzing naar de toelichting in het 
dienstboek. Maar als er een ver-
borgen irritatie achter deze vraag 
klinkt, dan is het belangrijk om met 
elkaar in gesprek te komen. Maar 
misschien is de vraag ‘waarom vie-
ren we zo uitgebreid Pasen?’ wel 
een vraag naar beleving en zo werd 
dat in de voorbereidingsgroep door 
iedereen zo ook ervaren. Pasen vie-
ren is meegaan op een meerdaagse 
reis, waar verschillende gebeurte-
nissen een plaats hebben en gevierd 
worden. Pasen is teveel voor één 
dag.

Witte donderdag. Het eerste 
wat opvalt als we de kerk binnen-
komen is het witte kleed. Na het 
paars van de afgelopen zondagen 
is wit een teken van de feestelijke 
inzet van de 3 dagen van Pasen. Er 
komen doorgaans weinig mensen in 
de kerk, donderdag is geen erkende 
kerkelijke dag, de voorbereidingen 
voor een lang paasweekend zijn 
in volle gang. Intussen is de kern 
van de vierende gemeente bijeen 
in de kerk, alsof we met Jezus in 
een kleine bovenkamer aan tafel 
zitten om de paasmaaltijd te eten. 
De lezing uit Exodus 12 verwijst 
naar de instelling van het Pascha, 
als een ‘altoosdurende inzetting’. 
In de liturgische schikking is het 
brood van de uittocht aanwezig in 
de vorm van matzes. Ongezuurd 
brood, er is haast, de uittocht is 
aanstaande. Maak u gereed om uit 
te trekken uit de slavernij van nood 
en dood naar een land van belofte. 
Maar wat gebeurt er aan tafel? Wat 
doet Jezus als hij dit Pascha betrekt 
op zichzelf? Waar liggen de weer-
standen tegen zijn boodschap van 
het Koninkrijk van God? Zit de ver-
rader aan tafel? De avondmaalsvie-
ring is indrukwekkend, een menge-
ling van bevrijding en beklemming. 
Na de lofzang gezongen te hebben, 
vertrokken zij naar de Olijfberg. 
Tussen de slavernij en de bevrijding 
ligt een donkere woestijn, van lij-
den en dood. Aan het begin van de 
viering wensen we elkaar de vrede 
van Christus. Na lezingen en korte 
overdenking en collecte gaan we 
aan tafel om te gedenken. De tafel 
staat vandaag ook echt centraal en 
wij, wij willen een (staande) kring 
eromheen vormen of zittend, voor 
wie staan moeilijk is. In de kring 
willen we het brood breken en er 
een stukje afnemen en het doorge-
ven. Zo geven we ook de wijn en 
het druivensap aan elkaar door. Als 
de lofzang heeft geklonken dekken 
we de tafel weer toe en kijken we 
vooruit naar wat komen gaat.
goede vrijdag. Het is stil in de 
kerk. Het orgel zwijgt, de mensen 
gaan stil zitten. Een groot donker 
kruis staat opgericht. De tafel waar 
gisteren nog de maaltijd van bevrij-
ding werd gevierd is aan de kant 
gezet. We zingen met ingehouden 
stem lied 942: ‘Ik sta voor U in 
leegte en gemis’. Er is geen preek. 
Terecht, want onze woorden zijn 
alleen maar teveel, de lezing van het 
hele lijdensverhaal naar het evange-
lie van Marcus doet ons verstom-
men. Als teken dat de twaalf leerlin-
gen van Jezus hem in de steek laten 
staan er twaalf kaarsen waarvan 
er telkens eentje dooft. Tenslotte 
sterft Jezus, de Paaskaars dooft ook, 
vioolklanken vullen de ruimte. De 
wreedheid van heel de geschiedenis 
komt boven. Het is alsof alle slacht-
offers van menselijke wreedheid 
hier samenkomen in de kerk. God 
zelf lijkt mij aan te klagen: ‘Mensen, 
wat moet ik toch met jullie die mijn 
roep negeerden? Wat heb ik jul-
lie misdaan?’ De klacht snijdt door 
mijn ziel. Het is ondragelijk en tege-
lijk is het een opluchting: hier is een 
plaats waar het lijden ter sprake 
wordt gebracht. Het zou ondrage-
lijk zijn als dit leed verzwegen zou 
worden. Het is bekend, daarmee 

is het nog niet dragelijk geworden, 
maar het is gedragen door Jezus 
Christus in wie wij ‘God met ons’ 
vermoeden en hebben gezien. Zo 
mogen ook wij wat te erg voor 
woorden is, te gruwelijk of te ver-
drietig, neerleggen aan de voet van 
het Kruis, bij Hem. Een waxine-
lichtje, als teken van lijden en troost 
tegelijk. Over al dat lijden bidden 
we: Heer, ontferm U. En toch: in lied 
578 (O kostbaar kruis, o wonder 
Gods) schuilt een geheim: dat Kruis 
is huiveringwekkend en wonder-
lijk schoon tegelijk./ Jezus wordt in 
doeken gewikkeld en begraven. Nu 
valt de nacht, het is volbracht. We 
verlaten zwijgend de kerk. Buiten 
lijkt de natuur te verstillen. Waar-
om? Deze vraag blijft ons bij.

Coevorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 25 maart: gK 10.00 
ds. H. Nagelhout. Gez. dienst. 
organist: Harold Gossen. oppas: 
Roelinda Kruit en fam. Kooiker. 
Bloemendienst: mw. K. Vrielink. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
Deurcollecte: jeugd.

emmer-ComPasCUUm
Kerkdienst 25 maart: 9.30 ds. R. 
Wentink. Na de dienst is er koffie-
drinken. o.v.d.: mw. G. Smit en mw. 
A. Aukes diakenen: mw. C. Leen-
man en mw. A. Leffers. organist: 
Anne Unij. oppas: Rennie Roffel. 
Beamer: Joran. gastdames: mw. J. 
Bos en mw. A. Buter. autodienst: 
mw. Roffel: mw. Huizing; dhr. J. Bak-
ker: dhr. de Groot en fam. Potze. 
Collecten: 1. A.K.A. 2. Spaarcol-
lecte. 3. Kerk.
Kerkdienst 29 maart: 19.30 
ds. R. Wentink. H.A. o.v.d.: mw. 
B. Tuit en dhr. P. Neinders. diake-
nen: mw. G. Westerdijk en mw. E. 
Rendering. organist: Nelleke v/d 
Leest. gastdame/-heer: 2 diake-
nen. autodienst: dhr. B. Baptist: 
mw. Huizing en fam. Potze; dhr. B. 
Wiebing: dhr. de Groot. Collecten: 
H.A.-collecte is voor Woonzorglo-
catie de Heidehiem te Emmen.
Kerkdienst 30 maart: 19.30 ves-
per o.l.v. werkgroep vieren. Daarin 
zal het lijdends verhaal worden 
verteld, en aan het einde van de 
Vesper zal de Paaskaars gedoofd 
zijn en uit de kerk gedragen wor-
den. organist: Nelleke v/d Leest. 
autodienst: dhr. H. Buursema: mw. 
Huizing en dhr. de Groot; mw. R 
Roffel: fam. Potze.
Kerkdienst 31 maart: 20.30 
vesper o.l.v. werkgroep vieren. 
Langzaam gaan we naar Pasen toe 
in deze Vesper zullen we zien dat 
het licht (nieuwe Paaskaars) wordt 
binnen gebracht. organist: Nel-
leke v/d Leest. autodienst: dhr. T. 
Buter: mw. Huizing; dhr. D. Pruim: 
dhr. de Groot en fam. Potze

eriCa
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, 
De Welhaak 34, 7887 HK Erica
Kerkdienst 25 maart: 9.30 ds. H. 
Klaassens. Collecten: 1. Pastoraat.  
2. 40-dagentijd, Oeganda. Uitgangscol-
lecte: pastoraat. Er is oppas en knd.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-Sik-
ken, Dorpsstraat 10 7863 PC Gees, 

tel. 0524-581992
Kerkdienst 25 maart: 10.00 ds. 
S. Boukes, Damwoude. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Lukas Aasman. 
o.v.d.: Henk Stevens. organist: 
Hendrikus Vugteveen. oppas: 
Femmique Klaster en Anika Pijp-
stra. Collecten: 1. Kerk. 2. KiA. 3. 
Onderhoud. Bloemengroet: fam. 
S. Barendregt. Na de dienst is er 
koffiedrinken.
Kerkdienst 29 maart: 19.30 ds. 
B. Breunesse. H.A. o.v.d.: Harry 
Euving. organist: Irma Zuur. Bloe-
mengroet: fam. P. Braker.
Kerkdienst 30 maart: 19.30 ds. 
B. Breunesse. o.v.d.: Simon Henk 
Luimstra. organist: Jan Klok.
Jarig. 31 maart: mw. A. Louissen-
Bouwman, Verl. Hoogeveense Vaart 
84, 7864 TC Zwinderen: 81 jaar. 
Van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen toegewenst voor het nieuwe 
levensjaar.

KLaZienaveen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 25 maart: 9.30 ds. H. 
Nobel. M.m.v. het kinderkoor The 
Little Pearls. o.v.d.: mw. M. Ellen-
Wessels. organist: M. Bruinewoud. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: geluidsinstallatie. Wel-
komstcie.: fam. R. Rotmensen.
Tijdens de knd. mogen de kinde-
ren een ‘haantje op een stokkie’ 
maken en na de preek komen ze in 
optocht weer in de kerk.

KLaZienaveen-noord
Kerkdienst 25 maart: 10.00 dhr. 
Frits Koops, Veele. organist: Wes-
sel Voorn. o.v.d.: Ali/Albert. Wel-
kom: cie. Bijzondere Diensten.
Kerkdienst 30 maart: 19.00 ds. 
Evert Akkerman en Mia de Bruin. 
organist: Wessel Voorn. o.v.d.: 
Albert.

nieUW-amsterdam/
veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, mw. 
G. Visser-Rigtering, Aletta Jacobs-
str. 70, 7844PB Veenoord, tel 0591-
553482
Kerkdienst 25 maart: 10.00 
da. W. Hordijk-v/d Zwaag, Aalden. 
o.v.d.: mw. G. Visser-Rigtering. 
organist: dhr. K. Salomons. Kos-
ter: dhr. A. Engberts. Collecten: 
1. Binnenlands diaconaat. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: gebouwen. oppas: 
Theresia Seip en Corenna Men-
nik. Knd.: o.l.v. Liesan Masselink. 
Kaars aansteken: Wianne Mas-
selink. Bediening beamer: Peter 
Vermaas. ontvangst: fam. Baan. 
Bloemendienst: fam. Kreukniet. 
autodienst: A. Stevens/B. Pals.
Kerkdienst 29 maart: 19.30 ds. 
J. van Breevoort. H.A. o.v.d.: mw. 
Linda Pals. organist: mw. Jantina 
Setz. Inzameling van gaven: 40-dagen 
project – kerk.
Kerkdienst 30 maart: 19.30 ds. J. 
van Breevoort. o.v.d.: mw. Gé Vis-
ser. organist: dhr. Koos Salomons.
Kerkdienst 31 maart: 19.30 ds. 
J. van Breevoort. o.v.d.: mw. Liesan 
Masselink. organist: mw. Jantina 
Setz. Deze diensten vieren we in de 
lokalen achter de kerk.

nieUW-amsterdam/
veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. A. 
Meijering, Middenweg 78, 7844 KX 
Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 25 maart: 10.00 ds. 
E. Wisselink. organist: mw. W. Mis-
ker. Collecten: 1. Diaconie. 2. Eigen 

gemeente. Uitgangscollecte: onder-
houd gebouwen. autodienst: mw. 
M. Meijer en mw. J. Jacobs: dhr. C. 
Flokstra; mw. G. Horstman en mw. 
M. v/d Veen: fam. J. Lanjouw. Lector: 
Tom van Sloten. o.v.d.: Lineke Hil-
berts. oppas: Tim en Ruben Wes-
seling. Bloemen: mw. Lubberink. 
Koster: D. Gommer. Koffie: Mini 
Meijer en Jantje Ellen. ontvangst 
en nieuwsbrief: Jenne en Hilly 
Lanjouw.
oldersheem 29 maart: 14.30 
H. Avondmaal. organisatie: Zui-
derkerk.
Kerkdienst 29 maart: 19.00 ds. 
E. Wisselink. H.A. organist: mw. 
W. Misker. Collecten: diaconie. Bij 
de uitgang: Project. autodienst: 
mw. M. Meijer en mw. J. Jacobs: fam. 
A. Meijering; mw. G. Horstman en 
mw. M. v/d Veen: dhr. J. Sonneveld. 
o.v.d.: Fre Kuper/ Aly Winkel. Kos-
ter: R. Kiers.
Kerkdienst 30 maart: 19.30 ds. 
E. Wisselink. organist: mw. W. Mis-
ker. autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. J. Jacobs: fam. G. Schuiling; mw. 
G. Horstman en mw. M. v/d Veen: 
fam. R. Kiers. o.v.d.: Albert Meije-
ring. Koster: F. Kuper.
Kerkdienst 31 maart: 21.00 ds. 
E. Wisselink. organist: mw. W. Mis-
ker. autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. J. Jacobs: fam. H. Lensink; mw. G. 
Horstman en mw. M. v/d Veen: dhr. 
E. Bobbink. o.v.d.: Dorina Veneman. 
Koster: B. Misker.
the Crucifixion is een meditatie 
over het lijden van Jezus. Dit pas-
sieoratorium is een indrukwekkend 
en diep doorvoeld werk. Een ver-
haal 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 uitgevoerd door de Canto-
rij v/d Zuiderkerk Nieuw-A’dam/
Veenoord en Vocaal ensemble 
Cant’Amici. Solisten: Peter ven Dijk-
Veldkamp (bas) en Martin Sprenger 
(tenor). Het orgel heeft een orkes-
trale rol en wordt bespeeld door 
Anton Stulp met Martine Stulp als 
registrant. Het geheel staat o.l.v. 
van dirigent Willy Misker. De uit-
voering duurt ongeveer 5 kwar-
tier. Het concert is op 25 maart 
in de Zuiderkerk, Vaart ZZ. 86, 
Nieuw-A’dam. Aanvang: 16.00 uur. 
Toegangsprijs: € 10. Kaarten ver-
krijgbaar aan de kerk of per email: 
jannie.meijerink@home.nl of tel: 
0591-552900.

sChoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schippers-
Elzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoon-
oord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 25 maart: de Wijn-
gaard 9.30 ds. Douma, Beilen. 
Collecten: 1. KerkinActie. 2. Kerk. 
In de hal van de kerk hangt 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: J. Scholts. 
oppas: Anouk Zwiers en Evelien 
Vos. Bloemengroet: fam. H. Eising.
Paascyclus. Ook dit jaar wordt 
er weer een paascyclus gehouden. 
Er is op witte donderdag, 29 maart, 
goede vrijdag, 30 maart en stille 
zaterdag, 31 maart al deze avonden 
een dienst.
Op Witte donderdag gaat ds. Hek-
man uit Assen voor in de dienst. 
Er is dan ook viering van het H. 
Avondmaal. Alle diensten begin-
nen om 19.30 uur. Collecte Witte 
donderdag: kerk. Autodienst Goede 
Vrijdag: J. Reinink.

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

drenthe

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JeUgddienst?
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ZWartemeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Kla-
zienaveen
Kerkdienst 25 maart: 9.30 ds. 
Visscher, Dedemsvaart. H.A. o.v.d.: 
mw. M. Lutje-Stuiver. diaken: mw. 
G. Vos-Middeljans. organist: dhr. 
J. Kroon. Koster: fam. H. Hospers. 
Collecten: 1. Avondmaalscollecte. 
2. Kerk. Bij de uitgang: onderhoud 
kerkgebouw.

daarLe
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, 
scriba, Watertorenweg 15, 7688 PX 
Daarle
Kerkdienst 25 maart: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. hK 19.00 ds. B. 
Heusinkveld. Gez. dienst. organis-
ten: dhr. G. Diepeveen. Knd.: Lian 
Kamphuis (1, 2) en Gijsbert Immink 
(5, 6). oppas: Francisca Willems, 
Ina Immink en Anniek Reefhuis. 
Collecten: KiA/40-dagentijd en 
diaconie. Bloemen bezorgen: 
Jenny Plaggenmars.
Kerkdienst 28 maart: gK 19.30 
ds. B. Heusinkveld. Vesperdienst.
Kerkdienst 30 maart: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. hK 19.00 ds. E. 
Prins. Gez. dienst. organisten: 
dhr. A. Kristiaans. oppas: Vanessa 
Dubbink en Marieke Immink. Col-
lecten: kerk en NBG. Bloemen 
bezorgen: Bertine Wassink.

dedemsvaart
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 25 maart: van 
dedemkerk 9.30 prop. mw. T. 
Prins. o.v.d.: Maaike Hiemstra. 
organist: Jan Ferdinand Hooikam-
mer. Lector: Rolien Menzo. Kos-
ter: Henk Zomer. 19.00 ds. K. van 
Staveren. o.v.d.: Fokko Batterink. 
organist: dhr. J. Plender. Koster: 
Henk Zomer. De werkgroep Open-
deur- en Zangdiensten heeft, samen 
met ds. K. van Staveren een zang-
dienst voorbereid. thema: ‘Op 
weg naar Jeruzalem’. M.m.v. ‘Sound 
of Church’, Balkbrug, verleent o.l.v. 
Gea Gijsbertsen muzikale mede-
werking.
Kerkdienst 26 maart: 19.30 
Samenwerkende Kerken. o.v.d.: 
Ellen Kok.
Kerkdienst 27 maart: imma-
nuelkerk 19.30 Samenwerkende 
Kerken. o.v.d.: Marcel en Karin 
van Dijk.
Kerkdienst 28 maart: 19.30 
Samenwerkende Kerken. o.v.d.: 
Margareth Joosten.
Kerkdienst 29 maart: 19.30 ds. 
K. van Staveren. H.A. o.v.d.: Gerda 
Hofman.
Kerkdienst 30 maart: 19.30 ds. 
K. van Staveren. o.v.d.: Alie van 
Laar.
Kerkdienst 31 maart: 19.30 ds. 
K. van Staveren. o.v.d.: Fokko Bat-
terink. organist: Nico Aalberts. 
Op Goede Vrijdag werkt De Can-
torij mee. Stille Week: Pasen is het 
grote feest van de kerk. Het is een 
feest waarin we vol verwondering 
stil staan bij het sterven en opstaan 
van Jezus. En hoewel dat goed 
nieuws is, is het ook tegelijkertijd 
zo groots dat het niet zomaar te 
bevatten is. Het is goed om met 
elkaar toe te leven naar Paasmor-
gen. Daarom zullen er ook dit jaar 
in de stille week avondgebeden zijn. 
Het eerste deel zal samen wor-
den vormgegeven met de andere 

kerken in Dedemsvaart. Maandag 
zal het avondgebed vallen onder 
verantwoordelijkheid van de St. 
Vitus, maar komen we samen in de 
Van Dedemkerk. Dinsdag zullen 
we in de Immanuelkerk bij elkaar 
komen. Woensdag tot en met zater-
dag komen we bij elkaar in de van 
Dedemkerk. De avonden zullen een 
meditatief karakter hebben met 
bijbellezingen, liederen en gebeden. 
Met elkaar zoeken wij de stilte om 
door God aangesproken te worden. 
Het avondgebed zal ongeveer 30 
minuten duren.
Collecten. Palmzondag: PKW. Bij 
de uitgang: KiA/totaal. kindercollec-
te: Ronald MacDonald Kinderfonds.
oppas: Hanja Bach en Irene van 
Staveren. Knd.: groep 1 t/m 7.
van dedem marke 24 maart: 
ds. K. van Staveren. organist: ds. 
W. Visscher.
Zieken. CFH Hardenberg: mw. F. 
Odink, Zwiersstr. 35, Zandpad, k. 6.
’t Vlierhuis, Haarsweg 105, 7731 HJ 
Ommen: mw. Van Faassen, De Vale-
riaan 50.
Isala, Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB 
Zwolle: mw. A. Schuurman, Lange-
wijk 65, afd. V2.3A, k. 23.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Jan 
Weitkamplaan 4a 7772SE Harden-
berg: dhr. F. Haselhoff, Moerheimstr. 
47, k. 32.
in de weken voor Pasen gaan we 
in gesprek met mogelijke predikan-
ten. Hebt u als gemeente nog een 
specifieke vraag, die we mee kun-
nen nemen, dan kunt u deze per 
mail sturen naar: beroepingsciep-
kndedemsvaart@gmail.com

den ham
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, tel. 
0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdienst 23 maart: gK 19.30 
Stil moment.
Kerkdienst 25 maart: 9.30 ds. R. 
van Hornsveld. H.A. o.v.d.: groep 
D. Knd.: peuters: Nathalie Hof-
steede en Annemiek Rosman; groep 
1 t/m 8. oppas: zaal 6: Ingrid Kolk-
man, Marja Binnenmars en Romee 
Kuiper. 19.00 ds. R. van Horns-
veld. Gez. H.A.-dienst. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Erediensten/AKA. 
Deurcollecte: Kerk.
Liefferdinck 10.00 ds. H. de Haan. 
H.A. 
Zieken. Br. P. Visscher, Daarlese-
weg 32, is bij het schrijven van 
deze kopij, al een aantal weken 
opgenomen in het ZGT te Almelo, 
vanwege nierproblemen. Hij heeft 
inmiddels verschillende onderzoe-
ken gehad.
Zr A. de Graaf-Weelink, Daarlese-
weg 3a, kampt al sinds vorig jaar 
april met klachten, zowel lichamelijk 
als geestelijk. De ene keer gaat het 
beter dan de andere keer, maar de 
zorgen blijven. 
Br H. Dubbink, Linderweg 7, die 
sinds eind januari in het hospice 
Noetsele op het terrein van Krön-
nenzommer verblijft, maakt het 
naar omstandigheden redelijk. 
Wetend dat je niet meer beter 
wordt, maakt het wel zwaar voor 
hem, zijn vrouw en gezin. De Here 
zij met deze brs. en zr. en hun fami-
lie. Hij ontferme zich over allen 
die Hem nodig hebben in hun ziek 
zijn, in hun zorgen en verdriet. Een 
hartelijke groet uit de pastorie, in 
Christus verbonden.
Paasviering. De PCOB, het oude-
rencomité en de gez. kerken van 
Den Ham nodigen u uit voor de 
paasviering op 28 maart. Aanvang: 
14.30 uur. De zaal is open om 14.00 
uur. Iedereen hartelijk welkom. 

Hebt u geen vervoer: bel dhr. Ber-
tus Ardesch, 674333 of dhr. J. Kolk-
man 671245.
in herinnering. Op 2 maart is 
overleden Gerrit van Beesten (’t 
Sumpel 22) in de leeftijd van 67 jaar. 
Gerrit kwam uit een gezin van 4 
broers en 1 zus en heeft zijn jeugd 
doorgebracht onder aan de Leme-
lerberg in Giethmen. Op zijn 15e 
is Gerrit gaan werken. Na verschil-
lende werkgevers te hebben gehad 
is hij in 1971 bij Staatsbosbeheer 
aan het werk gegaan. De bossen 
waren zijn lust en zijn leven. In zijn 
vrije tijd was Gerrit graag aan het 
klussen, thuis en bij andere mensen. 
Hij stond altijd klaar voor iedereen. 
Met woord en daad hielp hij de 
mensen waar hij kon. Op 7 maart 
1975 is hij getrouwd met Rika ten 
Brinke. Ze kregen samen 2 doch-
ters, 2 kleinzonen en 1 kleindochter. 
In 2014 ging Gerrit met pensioen, 
maar hield niet op met klussen en 
houtzagen in het bos. Af en toe 
gaf hij zijn oud-collega’s nog advies 
voor bepaalde werkzaamheden. Hij 
bleef betrokken bij Staatsbosbeheer. 
Na zijn pensioen zat hij nog vaak 
op het GerritvanBeesten-bankje bij 
de Meertjes in Eerde, turend over 
het water, het bankje dat hij bij 
zijn pensionering kreeg van Staats-
bosbeheer. In 2016 kreeg Gerrit 
te maken met prostaatkanker, hij 
onderging een zware operatie en 
ging weer vol goede moed verder. 
Tot juni 2017. Toen begon hij zich 
niet lekker te voelen. Er werd kan-
ker in de galwegen geconstateerd. 
Na een nog zwaardere operatie en 
heel veel complicaties ging het niet 
meer. Gerrit heeft zijn ziekte moe-
dig gedragen. Hij heeft gevochten 
tot hij niet meer kon en God hem 
tot zich riep. Het was de wens van 
Gerrit dat het nummer ‘the Sound 
of Silence’ zou worden gedraaid. 
Een lied waarbij we hebben aan-
gesloten in de afscheidsdienst met 
de lezing van 1 Koningen 19, waar 
God zich aan Elia openbaarde in 
het zachte ruisen van de wind. 
Stilte kan zowel heilzaam alsook 
onheilspellend zijn als het leven aan 
je voorbijflitst zoals bij Elia, die op 
het dieptepunt van zijn leven een 
bijzondere ontmoeting met God 
had en daarbij mocht zeggen wat 
hij op z’n hart had. De vraag waar 
Gerrit van Beesten mee zat was 
de waarom-vraag. In het bijzonder 
vanwege zijn ziekte. Een vraag die 
we hebben gelinkt met de waarom-
vraag van Jezus die onschuldig aan 
het kruis hing. God antwoordde 
toen metterdaad door Jezus op te 
wekken uit de dood. In Mattheüs 
27 wordt als teken van de opstan-
ding vermeld dat ook andere gra-
ven opengingen. De hoofdman van 
de soldaten die het graf van Jezus 
moesten bewaken kon daarna niet 
anders dan bevestigen: Deze was 
werkelijk Gods Zoon. Als wij die 
overtuiging ook hebben, zijn we 
kinderen van God en is er de enige 
troost in leven en sterven die we 
de achtergebleven familie en elkaar 
toewensen.

diePenheim
Kerkdienst 25 maart: Johannes-
kerk 10.00 oratorium ‘De Schep-
ping’ van Johan Bredewout uitge-
voerd door het Chr. Mannenkoor 
IJsselstreek o.l.v. Gerrit te Rietstap. 
Deze uitvoering wordt omlijst door 
enkele liturgische elementen en zal 
als zodanig de eredienst vervangen.
26 maart: 19.30 vesperdienst. 
Deze is voorbereid en wordt geleid 
door Cathinka. Bloom en Gea Touw.

27 maart: 19.30 vesperdienst 
m.m.v. een kopersectie v/d Die-
penheimse Harmonie. De kruis-
weglezingen worden gedaan door 
Diepenheimers. Voor een deel in 
het Twents. 
Kerkdienst 29 maart: 19.30 ds. 
A. Braakman. H.A.
Kerkdienst 30 maart: 19.30 in 
een sobere leesdienst vertellen 
Casper Bruinink en Harrie Alberts 
het verhaal van de kruisiging zoals 
opgetekend door de evangelist 
Mattheus. Het verhaal wordt afge-
wisseld door delen uit de Mattheus 
Passion van Johann Sebastian Bach.

gramsBergen
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes, 
Goordijk 22, 7783 BB Gramsber-
gen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 25 maart: BhK 
10.00 ds. H. Boersma. o.v.d.: mw. 
B. Horsman. Collecten: KerkinAc-
tie Totaal. Bij de uitgang: kerkbeheer. 
19.00 ds. M. de Vries, Wierden. 
o.v.d.: mw. H. Gerrits. Collecten: 
KerkinActie Totaal. Bij de uitgang: 
kerkbeheer. organisten: Margriet 
Nijenhuis, Harold Gossen. Knd.: 
Gert Gerrits. huispaaskaars aan-
steken: Thije Hop.
overleden. Op 8 maart is op de 
leeftijd van 82 jaar overleden: mw. 
Nine Slatman-Seijmonsbergen, 
Rondweg 37, Vechtanjer. Ze was 
sinds 18 juni 2017 de weduwe van 
Herman Slatman. Nine Slatman 
werd geboren op 2 aug. 1935 te 
A’dam. De kinderen en kleinkinde-
ren verwoorden het overlijden van 
hun moeder als volgt: Onze lieve en 
zorgzame moeder, schoonmoeder 
en oma is overleden. Ze was een 
sterke, optimistische en ruimhar-
tige vrouw die in haar Odyssee veel 
voor anderen heeft betekend. We 
zullen het thuiskomen op de Vecht-
anjer heel erg missen. Wij wensen 
haar kinderen en kleinkinderen, ver-
dere familie en allen die haar zullen 
missen Gods onmisbare troost en 
zegen toe.
Zieken. Dhr. Spijkers, De Schakel 
10, is opgenomen in het ziekenhuis 
te Hardenberg (Jan Weitkamplaan 
4a, 7772 SE Hardenberg)
Mw. T. Centen-Huisjes is van het 
CFH overgegaan naar het zieken-
huis in Hardenberg.
Opgenomen in het ziekenhuis te 
Zwolle: mw. A. a/h Rot, De Steeghe 
5.
Dhr. K.Luisman, Meiboomsplein 21, 
is voor revalidatie opgenomen in 
het CFH, Revalidatie unit, k. 5.
Björn Fleurke is opgenomen in het 
Radboud ziekenhuis UMC te Nij-
megen, 808, verpleegafd., k. 11.
Zijn vader Edwin mocht weer 
thuiskomen. (Anerveenseweg 9)
Mw. J. Tromp-van der Veen (Aner-
veenseweg 5) is ontslagen uit het 
ziekenhuis en is voor revalidatie 
tijdelijk in het CFH, Herstel unit 5, 
k. 1.
In het CFH is opgenomen mw. Diny 
de Ruiter, De Anerdijk 12.
Dhr. Jan Reinders, Lange Waand 5a, 
verblijft in het Hospice te Harden-
berg, Jan van Arkelstr. 15, 7772 AN, 
Hardenberg.
Dhr. G. Kiewiet, Rondweg 21, is 
voor behandeling opgenomen in 
Dimence Zwolle (adres: Eerdelaan 
45, 8043 RR in Zwolle).
Uit de pastorie. Ik heb afgelo-
pen donderdag even een bezoekje 
gebracht aan ds. Biewinga en 
beloofd om u allen de hartelijke 
groeten te doen. De afgelopen 
week was hij aan de stoel gebon-
den want de wondroos speelde 
weer op. Gelukkig doet inmiddels 

de antibiotica goed werk. Een bij-
zondere zondag mogen we beleven 
met elkaar. Ruud was er graag bij 
geweest en bij deze mag ik Harold, 
Hetty en ons allen namens hem een 
hele fijne dag wensen. Henriëtte 
Gerrits, scriba.
matteüspassie. De vorig jaar 
opgevoerde Nederlandstalige versie 
v/d Matteüspassie, 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 tij-
dens de opvoeringen wat support 
vanuit onze kerk is! Data: 25 maart 
om 19. 00 uur in de Herv. Kerk te 
Hollandscheveld en op 30 maart in 
de Prot. Kerk te Alteveer.
verjaardagsfonds. Geachte col-
lectant van het verjaardagfonds. 
Evenals vorig jaar heeft het College 
van Kerkrentmeesters een mid-
dag/avond georganiseerd om u te 
bedanken voor uw inzet van het 
afgelopen jaar. Het verjaardagfonds 
is nog steeds een belangrijke bron 
van inkomsten, aangezien hiermee 
andere kerkelijke benodigdheden/
verfraaiingen worden gefinancierd 
dan door de vrijwillige bijdrage/
kerkbalans. Bijvoorbeeld voor het 
liturgisch bloemschikken en audio/
video apparatuur. Voor het inleve-
ren van het geld en het afhalen van 
nieuwe looplijsten, kaarten, boe-
kenleggers etc. nodigen wij u uit 
op 27 maart van 16.00-20.00 uur 
in het Kerkelijk Centrum De Vlas-
wiek. Mocht bovengenoemd tijdstip 
ongelegen zijn, dan kan je contact 
opnemen met coördinator Els 
Drost, (06-20540537/0524-223327).
Jarig d.v. 25 maart: dhr. A. Snijders, 
Acaciastr. 2, 7783 AH Gramsbergen: 
79 jaar.
25 maart: dhr. J. Winter, Goudenre-
genstr. 56, 7783 AD Gramsbergen: 
86 jaar.
26 maart: mw. J. Tromp-van der 
Veen, Anerveenseweg 5, 7784 DC 
Ane: 88 jaar.
27 maart: mw. J. Olsman-Hermsen, 
Kieskamp 9, 7783 EB Gramsbergen: 
88 jaar.
28 maart: dhr. G. Marsman, Hatte-
mattestr. 11, 7783 BM Gramsber-
gen: 79 jaar.
30 maart: mw. H. Kunstman-Ophof, 
Burg. Bar. V.V.V. Lyndenstr. 3, 7783 
BC Gramsbergen: 79 jaar.
3 april: mw. A. Lenters-Alfing, Lange 
Waand 3, 7783 ET Gramsbergen: 
80 jaar.
4 april: mw. J. Beenen-van der Veen, 
Burgerkamp 2, 7778 HK Loozen, 
81 jaar.
5 april: mw. H. Snijders-Amsink, Aca-
ciastr. 10, 7783 AH Gramsbergen: 
84 jaar.

hardenBerg-heemse
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Centrum-noord. Zieken. Dhr. 
Jan Mulder (Ged. Haven) is deze 
week weer thuisgekomen. Een 
voorspoedig herstel toegewenst!
Mw. J. Hoogeveen-Aldershof, 
Havenweg 148, is weer in CFH 
(Rev. unit k 5).
Mw. G. ter Wielen-Lugies, Haven-
weg 80, verblijft daar ook nog.
Centrum-Zuid. Zieken. Mw. G. 
Segger-Kolthoff, Parkweg 101, ver-
blijft in het CFH, revalidatie unit 4.
Dhr. H. Aalderink, J. van Riemsdijkstr. 
25, verblijft eveneens in het CFH, 
revalidatie unit 4.
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Toen hij in oktober 
2017 de vacature 

onder ogen kreeg, reageerde hij bin-
nen vijf minuten. “Het voelde bijna 
impulsief, maar het was alsof allerlei 
puzzelstukjes bij elkaar kwamen. Dit 
wil ik!” Lachend: “Later heb ik het 
pas aan m’n vrouw verteld”.

Perfecte combinatie
Kees van Dijk was lang werkzaam 
in de financiële sector. Tijdens zijn 
studie aan de pedagogische acade-
mie merkte hij dat zijn hart daar 
niet lag. Hij stopte die opleiding en 
ging vervolgens naar de politie waar 
hij ongeveer twaalf jaar werkte. De 
laatste jaren overigens in Enter. 

Vervolgens maakte hij een carriè-
re-switch en vertrok hij naar het 
bedrijfsleven als verzekeringsadvi-
seur. Hij werkte een aantal jaren bij 
Univé en ging daarna aan de slag bij 
de Rabobank als manager verzeke-
ren. In die periode behaalde hij ook 
zijn masterdiploma bedrijfskunde. 
“Ik werkte nog maar net bij Rabo-
bank Randmeren in Nijkerk, toen ik 
de functie bij de Bond tegen Vloe-
ken zag. Ik had al langere tijd het 
verlangen om mijn management-
vaardigheden te combineren met 
mijn christen-zijn. Deze functie is 
de perfecte combinatie!”. 

statement
De Bond tegen Vloeken is een 
organisatie met een grote, trouwe 
achterban. “We willen graag in 
direct contact staan met onze 
donateurs. Als het nodig is, laten 
we ook in de media van ons 
horen. Bijvoorbeeld rondom de 
tv-serie De Luizenmoeder. Daar 
wordt behoorlijk in gevloekt. Voor 
ons is dat een goed moment om 
ons statement te maken. We willen 
bewustwording creëren. Waarom 

vloek je? Snap je wat je zegt? Dat 
is nog een hele uitdaging.” 

Publiek bereiken
Om een groot publiek te bereiken, 
werkt de Bond tegen vloeken met 
onder andere twee programma’s, 
KlasseTaal en TaalQuestie. “Met 
KlasseTaal komen we op allerlei 
scholen. We geven er gastlessen 
over respectvol taalgebruik, zon-
der vloeken en grove taal. Vaak 
weten jongeren helemaal niet wat 
ze zeggen. Dat willen we ze laten 
inzien. Ook in het bedrijfsleven is 
de vraag ontstaan om bewuster 
met taal om te gaan. Daar ontwik-
kelen we momenteel het program-
ma TaalQuestie voor”, vertelt Kees. 
Behalve deze twee programma’s 
gaat de Bond ‘het land in’. “We 
staan op beurzen, festivals en bij-
voorbeeld op markten. Er worden 
lezingen gegeven. Ook biedt de 
Bond een training ‘Vrijmoedig spre-
ken’ aan. Wat zeg je wanneer er in 
jouw bijzijn wordt gevloekt? Ook 
vinden we het belangrijk om goed 
contact te houden met alle vrijwil-
ligers die in het land actief zijn.” 

opheffen
De Bond tegen vloeken heeft 
sinds de oprichting in 1917 als 
doel gehad zichzelf zo snel moge-
lijk op te heffen. “Als er niemand 
meer vloekt, zijn wij niet meer 
nodig”, licht Kees toe. “Zover is 
het helaas nog lang niet. We horen 
vaak ‘waar maken jullie je druk 
om’? We zijn dan allang blij dat er 
een gesprek op gang komt. De eer 
van God is immers in het geding!” 

Kees van Dijk is naast directeur 
van de Bond, ook raadslid (en lijst-
trekker) van de Christen Unie in 
de gemeente Enter-Wierden. “Ik 
ben bewust 32 uur gaan werken, 
zodat ik ook tijd heb om politiek 
betrokken te zijn. Sinds jaar en dag 
ben ik lid van de ChristenUnie. 
Vanuit mijn geloof en maatschap-
pelijke betrokkenheid zet ik mij als 
raadslid in voor de inwoners van 
de gemeente Wierden. 

De familie Van Dijk woont al lan-
gere tijd in de gemeente Wierden. 
De vijf kinderen zijn uitgevlogen, 
maar wonen eveneens in Wierden. 
Er zijn drie kleinkinderen. Kees 

Sinds begin februari is Kees 
van Dijk (58) de nieuwe 
directeur van de Bond tegen 
vloeken. Hij werkt in Vee-
nendaal, maar woont in 
Enter Wierden en zit daar 
ook in de gemeenteraad voor 
de ChristenUnie.  

In de Waterstaatskerk te Hengelo 
is voor de vieringen van de Stille 
Week en Paasmorgen een speciaal 
lied gecomponeerd. Kerkmusi-
cus Evan Bogerd tekende voor de 
melodie, dominee Herman Koets-
veld zocht naar passende woorden. 
De vieringen van Witte Don-
derdag tot en met de Paaswake 
moeten gezien worden als één 
doorlopende viering volgens de 
voorbereidingscommissie. Litur-
gisch wordt het hele verhaal van 
de laatste dagen van Jezus ver-
beeld. Tijdens de voorbereidin-
gen ontstond het idee om met 
een eigen lied die doorlopende 

verbinding tot uitdrukking te 
brengen. In elke viering - dus 
van Palmzondag tot en met de 
laatdienst op Paasmorgen - wor-
den twee coupletten van dit lied 
gezongen. Het lied volgt het ver-
haal van Jezus op de voet. Maar 
er is in elk couplettenpaar ook 
een ‘ik’ ingevoegd, die van een 
toeschouwer steeds meer een 
betrokkene wordt. Elk couplet-
tenpaar wordt voorafgegaan en 
afgesloten met een passende pas-
sage uit de Psalmen, en wel die uit 
de Naardense Bijbel. Hierna de 
(concept)tekst van Palmzondag:
Antifoon uit Psalm 118:19

‘Opent voor mij gerechtigheid-
spoorten:
door hen wil ik binnengaan,
danken de ENE!’

Een koning op een ezel, 
verbaasd zie ik het aan, 
‘Hosanna’ roepen, zingen,  
Hij zal de stad ingaan.
Een oordeelsweek zal beginnen. 

Die rabbi kijk mij nu aan, 
die blik, hij ziet, hij zwijgt, 
hij lijdt, het gaat mij te boven 
voel zijn liefde bewogen, 
ik wil ontvangen, geloven. 
www.pkn-hengelo.nl

Kees vanDijk:  
“Als het nodig is, 

laten we ook in de 
media van ons horen.  
Bijvoorbeeld rondom 

de tv-serie  
De Luizenmoeder.”

“Waarom vloek je? 
Snap je wat je zegt?”

Kersverse directeur Bond tegen vloeken komt uit Wierden 

Speciaal lied voor Stille Week

74% van de Nederlanders vindt 
vloeken en schelden onbe-
schaafd. De Bond tegen vloe-
ken zet zich in voor respectvol 
taalgebruik. Zij wil zichtbaar 
zijn in de publieke ruimte en 
baseert zich op Bijbelse nor-
men en waarden. Gods Naam 

is voor christenen heilig en 
misbruik daarvan is kwetsend. 
Ook schelden met bijvoorbeeld 
ziekten of seksuele geaardheid 
is voor veel mensen pijnlijk. 
De stichting is op verschillende 
manieren actief. Met stations-
posters worden mensen aan het 

denken gezet. Daarnaast levert 
de Bond regelmatig een bijdrage 
aan maatschappelijke ontwik-
kelingen en discussies via de 
media. Door publicaties worden 
nuances aangebracht of onder-
werpen vanuit andere perspec-
tief belicht. 

Bond tegen vloeken

door eLLen ter avest, 

Wierden

is Nederlands Hervormd en was 
eerder als ouderling actief. “Ik ben 
dankbaar dat ik een christelijke 
opvoeding heb gehad. Het geloof 
heeft altijd een belangrijke rol 

gespeeld in mijn leven. Eigenlijk 
heeft mijn geloof zich steeds meer 
verdiept. Een tekst die mij bijzon-
der aanspreekt is Micha 6:8: ‘Er is 
jou, mens, gezegd wat goed is, Je 

weet wat de Heer van je wil:
Niets anders dan recht te doen, 
trouw te betrachten en nederig 
de weg te gaan van je God’.”
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Billy Graham werd wel de 
paus van de protestantse kerk 
genoemd. Hij was geliefd bij 
velen, maar ook verguisd.

door ds. gerhard heeringa, 

sWifterBand

Graham was een geboren evan-
gelist. Naar schatting heeft hij, 
wereldwijd, in meer dan 180 lan-
den ruim 200 miljoen mensen 
onder zijn gehoor gehad. Velen 
zijn mede door zijn prediking tot 
geloof gekomen. Ik ben sommigen 
van die mensen tegengekomen. 

Christocentrisch
In 1984 waren we in Engeland, 
via onze lokale Anglicaanse kerk, 
betrokken bij een grote evange-

lisatiecampagne. Deze campagne 
was de apotheose van een jaren-
lange voorbereiding en gedragen 
door gebed. Zo zaten we op een 
prachtige zomeravond met ruim 
30.000 mensen in Villa Park, het 
stadion van Aston Villa FC in 
Birmingham. Billy Graham sprak. 
Spectaculair was het niet: hij 
bracht een eenvoudige, kernach-
tige en vooral christocentrische 
boodschap van vergeving en ver-
zoening en vernieuwing 

Uitnodiging
Na zijn toespraak volgde de zgn. 
‘altarcall’: de uitnodiging om op te 
staan, naar voren te komen om 
jouw keuze om Jezus te volgen, te 
onderstrepen. Duizenden mensen 
liepen vanaf de tribunes naar het 

voetbalveld. Ik kan niet in de har-
ten van mensen kijken. Ongetwij-
feld speelt een massapsychologisch 
effect hierbij een niet onbelangrij-
ke rol. Maar daar is niet alles mee 
gezegd. Het was indrukwekkend!

Kritiek
Het valt me ook nu weer op dat 
in commentaren hier en daar 
nogal schamper wordt gedaan 
over Graham, soms vanuit eigen 
hoge ivoren, theologische toren. 
Hij zou het evangelie te kort 
doen: te simpel, te Amerikaans, 
te Arminiaans – dat wil zeggen 
met te veel nadruk op de vrije wil 
van de mens - te eenzijdig, ‘onge-
reformeerd’ of een ‘schoothondje 
van Amerikaanse presidenten’ 
(Graham was immers kind aan 

huis in het Witte Huis). Ik denk 
maar zo: Any fool can criticize. 

dankbaar
Elke keer dat hij in Groot-Brit-
tannië kwam werd hij wel mooi 
uitgenodigd door de koningin 
op theevisite. Wanneer was jij 
het laatst op visite in Bucking-
ham Palace? Kortom, waarom 
niet royaal over je eigen scha-
duw en vooroordelen heenstap-
pen? Waarom niet gewoon maar 
dankbaar zijn voor de vrucht van 
iemands ‘bediening’, ook al ben 
je het in veel dingen met hem 
oneens? Mag het goede beklijven!

Bevestig Gij het werk van onze 
handen (Psalm 90:17). Dat geldt 
niet alleen voor evangelisten van 
het kaliber van Billy Graham, het 
geldt voor ons allemaal, in de 
navolging van Christus.

Laatst had ik een 
kleine woordenstrijd 

met onze oudste zoon. Het ging 
over dwang. Soms moeten ouders 
hun kind dwingen, vond hij. Is dat 
zo? Ik hou niet zo van dwang, ik 
geloof meer in zachte aandrang, 
enthousiaste aansporing, vanzelf-
sprekendheid en de kracht van her-
haling. Ook in de opvoeding. 

Onze kleinzoon Christof van zeven 
is o zo stoer. Dat wil zeggen: stoer 
in de kring van zijn neven, op het 
schoolplein of samen met zijn grote 
broer. Maar o wee als hij uitgeno-
digd wordt voor een kinderfeestje 
of logeerpartijtje. Dan is deze bink 
plotseling een schuchter, angstig 
ventje. Hij durft niet naar feestjes. 
Hij durft niet te logeren. Zelfs niet 
bij ons. Ook al wil hij bitter graag. 
Maar ja, soms vraagt het leven 
om beslissingen en keuzes. Om 
doorbijten en iets gewoon doen. 
Geen mens kan een leven lang 
angstig in zijn hoekje blijven zit-
ten. Een kind moet dat leren. Van 
zijn ouders in de eerste plaats, en 
ook van zijn grootouders. Maar 
om hem nu te dwingen…

Zaterdag gingen we cadeautjes 
shoppen voor zijn verjaardag. 
“Gabriel gaat toch wel mee, hè oma?” 
vraagt hij een tikje zenuwachtig.
“Tuurlijk”, stel ik hem gerust. Bij 
het verjaardagshoppen mag de 
jarige altijd een neefje of nichtje 
meenemen. “En dan blijf je daarna 
gezellig bij ons logeren, samen 
met je neef.” Als een IJzeren Hein 
stel ik dat elke week voor. Maar: 
“Je mag zelf beslissen”. 

Meestal durft hij niet. Ook nu 
kijkt hij mij onzeker aan. 
“Ik durfde laatst voor het eerst 
naar een kinderfeestje”, aarzelt hij. 
“Dat komt omdat je groot begint 
te worden”, bevestig ik hem. “En 
nu durf je ook te logeren.” Ik laat 
daar geen twijfel over bestaan. En 
o wonder, hij knikt. 

’s Middag springen we op de fiets 
naar de speelgoedwinkel. 

’s Avonds is het lekker lang bui-
ten spelen, chips en cola en dan 
naar bed. Opa leest nog even 
voor en in drie tellen zijn de 
neven op reis naar dromenland. 
’s Ochtends na het opstaan, uit-
gebreid ontbijten, weer spelen 
en dan hup, naar de kerk, waar 
een deel van de familie al in de 
kerkbank zit. De neven worden 
met gejuich ontvangen. Dat mag 
in mijn kerk. 

Een beetje geduld, niet aflatend 
enthousiasmeren en bemoedi-
gen. Het werkt. Christof had het 
weekend van zijn leven. 

Werkt het zo niet ook in de 
kerk? Als ouders en grootouders 
ga je natuurlijk gewoon. Vanzelf-
sprekend. Daar mag geen twijfel 
over bestaan. Dat is je ‘zondags-
dienst’. En je neemt je kinderen 
mee. Blijmoedig en enthousiast. 
Zo leef je je kinderen kerkgang 
voor. En op een dag kiezen ze 
zelf. Hoop ik. Bid ik. En vooral 
hoop en bid ik dat Gods familie 
er dan zal zijn om hen met open 
armen te ontvangen. 
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gezi(e)n 

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

door WiLLemKe 

Wieringa, Wierden

Zaterdag 24 maart
eo | nPo2 | 19.10
nederland Zingt
‘Met een gevuld hart gingen we 
naar huis’, liet één van de bezoe-
kers van de opname in Vianen 
weten.

Zondag 25 maart
eo | nPo2 | 11.30
het vermoeden
In deze uitzending ontvangt Mar-
leen Stelling Ranfar Kouwijzer. Hij 
is directeur van Stem in de Stad. 
Hij wil mensen uit verschillende 
werelden met elkaar verbinden.

Zondag 25 maart
Kro-nCrv | nPo1 | 20.25
de reünie
In de aflevering van de Reünie 
staan grootse dromen centraal. 
Grootse dromen hebben ze alle-
maal de leerlingen van 5 HAVO 
van RSG ‘de Hoekse Waard’ uit 
Oud-Beijerland.

maandag 26 maart
Kro-nCrv | nPo2 | 16.55
mr. selfridge
1919. De eerste Wereldoorlog is 
voorbij en Harry Selfridge heeft 
het moeilijk. Na de dood van zijn 
geliefde Roos staat de flamboy-
ante ondernemer er alleen voor 
en hij maakt kostbare zakelijke 
missers.

dinsdag 27 maart
ntr | nPo2 | 20.25
hier zijn de van rossems
‘s-Hertogenbosch. Sis, Maarten 
en Vincent constateren bij hun 
bezoek aan -’s-Hertogenbosch -in 
de volksmond Den Bosch- dat de 
stad in allerlei opzichten een ‘bol-
werk’ is.

Woensdag 28 maart
ntr | nPo2 | 20.45
Kasboekje van nederland
Hoe we vandaag de dag met geld 
omgaan en hoe we dat vroe-
ger deden is onderwerp van de 
6-delige serie Kasboekje van 
Nederland.

donderdag 29 maart
eo-Kro-nCrv | nPo1 | 20.30
the Passion
De achtste editie van The Passion 
wordt opgevoerd in De Bijlmer. 
Dit jaar heeft The Passion als 
thema ‘Ik zie jou’.

vrijdag 30 maart
ntr | nPo2 | 18.55
matthäus-Passion
De NTR zendt op Goede Vrijdag 
voor het eerst sinds jaren vanuit 
de Grote Kerk in Naarden weer 
een integrale uitvoering van de 
Matthäus-Passion van Johann 
Sebastian Bach uit.

Afgelopen weekend organiseer-
den drie kerken in Emmer Com-
pascuum voor de derde keer 
Emmer Compassion. In 2016 
werd hiermee begonnen door 
de jongerengroep van de rooms-
katholieke kerk in het dorp. Toen 
de bapistengemeente en de pro-
testantse gemeente vervolgens 
ook enthousiast aanhaakten, was 
er een nieuw evenement geboren. 

Processie
Een groot wit kruis – dit jaar 
voor het eerst van binnenuit ver-
licht – werd door de inwoners 
van Emmer Compascuum door 
het dorp gedragen. De processie 
werd begeleid door brandende 
fakkels. Startpunt was de baptis-
tenkerk aan Kanaal NZ. Bij de 

protestantse kerk aan de Runde 
werd een tussenstop gemaakt 
en de processie eindigde bij de 
rooms-katholieke kerk aan het 
Hoofdkanaal. Op die plek werd 
het paasverhaal door middel van 
muziek en declamaties tot leven 
gebracht. Net zoals bij de ‘grote’ 
Passion, dit jaar in Amsterdam, 
zijn teksten en melodieën van 
bekende bands gebruikt. 

Positief
De voorbereidingen voor Emmer 
Compassion begonnen al in okto-
ber vorig jaar. Dat christenen uit 
allerlei kerken hieraan meewer-
ken, leidt volgens de organisato-
ren tot een positief gevoel van 
saamhorigheid, waar het hele 
dorp bij betrokken is.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BiJZondere  
PinKsterBiJeenKomst?
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Medisch Spectrum Twente (ver-
pleegunit 4, k. 94), Enschede: dhr. 
B. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, 
Brucht.
overleden. 13 maart overleed 
Gerrit Lenters (Gait), op de leef-
tijd van 78 jaar. Hij werd verzorgd 
in het hospice en woonde aan de 
Havenweg 78. Sinds 13 september 
2011 was hij weduwnaar van Hen-
nie Lenters-Stellink. Wij leven mee 
met de nabestaanden, broers, zus-
sen en andere familie en vrienden.
overleden. 13 maart overleed Aly 
Lammers-Godeke, op de leeftijd 
van 84 jaar. Ze werd liefdevol ver-
zorgd in de Schoutenhof, waar ze 
al geruime tijd woonde. Met haar 
man, die overleed op 19 april 2015, 
woonde ze vele jaren aan de Bruch-
terbeekweg 12a, Brucht. We leven 
mee met de nabestaanden, vrienden 
en kennissen.
ontmoeting. 26 maart zijn de 
gemeenteleden van de wijken 03, 
04, 07, 08 en 14 uitgenodigd voor 
een ontmoeting met elkaar. Wij wil-
len in een ontspannen sfeer met 
elkaar stilstaan rondom het jaarthe-
ma ‘Kerkproeverij’. Aanvang: 19.30 
uur en vindt plaats in kerkzaal Het 
Klokhuis in Oostloorn. We hopen u 
allemaal te mogen begroeten!
Baalderveld. Zieken. Dhr. Ols-
man, Roeterskamp 49, verblijft op 
dit moment in het ziekenhuis. Wij 
wensen hem beterschap toe.
Miny Drenthen, Roeterskamp 
20, kon de afgelopen week weer 
komen uit het ziekenhuis UMC 
Groningen.
Gerrit Veurink, Boterbloem 101 is 
na 20 weken verblijf in het UMC 
Groningen thuis in afwachting voor 
de stamceltransplantatie. Nog een 
heel traject om te gaan voor hem 
en zijn gezin. We denken aan alle 
zieken thuis, we vergeten daarbij 
ook Miranda Herbers niet.
Baalder. Zieken. Dhr. G. Kamp-
huis, Gramsbergerweg 84, is nog in 
CFH revalidatie-unit 1.
Dhr. F. Odink, Rodedijk 18, is van 
CFH naar het RZZ teruggegaan, k. 
142 Hij is heel ernstig ziek.
Mw. Cocky Jansen, Baalderesch 
87, moet binnenkort onderzoe-
ken ondergaan in het ziekenhuis in 
Enschede. Er zijn grote zorgen rond 
haar gezondheid.
Jarig. 19 maart: mw. H. Smid-
Hamhuis, J.C.J. van Speykstr. 14/151, 
7772 ZC Hardenberg: 94 jaar.
21 maart: mw. G. Entjes-ten Have, 
Reigerstr. 2, 7771 AL Hardenberg: 
84 jaar.
21 maart: mw. A. de Gier, Vecht-
voorde 52, 7772 VC Hardenberg: 
82 jaar.
22 maart: mw. G. van den Poll-
Braakman, Bisschopshof 59, 7772 
WG Hardenberg: 82 jaar.
23 maart: mw. B. Geertjes-Wate-
rink, Burg. Schuitestr. 140, 7772 BT 
Hardenberg: 91 jaar.
23 maart: dhr. B. Bredewold, Alber-
thus Risaeusstr. 20, 7772 AV Har-
denberg: 84 jaar.
23 maart: dhr. C. Vasse, Bruchter-
weg 59, 7772 BG Hardenberg: 81 
jaar.
25 maart: mw. H. Breukelman-Hei-
nen, Admiraal Helfrichstr. 57, 7772 
BZ Hardenberg: 85 jaar.
25 maart: dhr. A. Ekkelenkamp, 
Westeindigerdijk 20, 7791 RV Rade-
wijk: 82 jaar.
heemser esch. overleden. Op 
10 maart is, na een lange periode 
van steeds weer hoop op genezing 
en terugval, te midden van haar 
man en kinderen overleden Aaltje 

(Alie) Odink-Drent. Alie werd 62 
jaar en woonde aan de Kometen-
laan 2. Alie was een bescheiden en 
zachtmoedige vrouw. Ze had een 
luisterend oor en was gericht op 
het welzijn van de ander. Ondanks 
de tegenslagen in haar leven was 
ze altijd optimistisch en straalde ze 
rust uit. Alie leefde in vertrouwen. 
Haar trouwtekst ‘Ik zal je niet bege-
ven, Ik zal je niet verlaten’ (Hebr. 13 
vs 5b) was de leidraad in haar leven.
We leven mee met haar man Albert 
Jan, de kinderen Athalia en Stefan, 
Geroy en Rafaëla en de kleinkin-
deren.
Zieken. Mw. H. Meier-Schoemaker, 
Rembrandtstr. 19, is nu opgenomen 
in CFH unit 1, k. 8. We hopen dat 
de revalidatie vruchten af zal wer-
pen. Een spannende periode voor 
haar en haar kinderen.
Dhr. L. Hofsink, Rembrandtstr. 22, is 
inmiddels weer thuis. Een geplaatste 
ICD zal, als het nodig is, zijn wer-
king moeten doen. Over een aantal 
weken zal hij waarschijnlijk gedot-
terd worden.
Yannick Otten, Rembrandtstr. 15, 
verblijft in het Roessingh voor reva-
lidatie: Roesingsbleekweg 33, 7522 
AH Enschede. Yannick is 8 jaar en is 
een jongen met beperkingen.
Hartelijk dank voor de bloemen 
die zondag gebracht werden van de 
kerk. Het was echt een verrassing. 
Evert en Hendrika Veurink-Boes-
senkool.
heemse West. Zieken. In het 
Röpcke Zweers Ziekenhuis verblijft 
mw. H. Warmink-Waterink, Grote 
Esweg 13.
Daar is ook dhr. J. Mostert opgeno-
men, maar als het goed is, is hij nu 
weer thuis.
Dhr. G. Hamhuis, Ommerweg 5a, is 
geopereerd in Isala te Zwolle.
Mw. G. Overweg, Marsweg 5, ver-
blijft nu in het CFH.
Daar verblijven ook dhr. G. van der 
Haar, Palenbeltweg 1a en dhr. E. 
Vedelaar, Jachthuisweg 4.
Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 
5, verblijft in Oostloorn.
Mw. H. Kerkdijk-ter Wielen verblijft 
in de Schoutenhof 27 (woongroep 
53).
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft in 
Aleida Kramer te Coevorden.
We denken ook aan allen die zor-
gen hebben binnen hun gezin, fami-
lie of vriendenkring. Vergeten we 
de zieken niet in onze aandacht en 
gebeden!
marslanden. Zieken. We denken 
aan allen die zorgen hebben binnen 
hun gezin, familie of vriendenkring.
geboren. Op 28 febr. is geboren 
Julan Bolks, z.v. Iwan en Annemiek 
Bolks, broertje van Yaël. Zij wonen 
aan de Moonenlaan 24. Van harte 
gefeliciteerd en wensen jullie veel 
geluk en Gods zegen toe

LUtten/sLagharen
Contactpersoon: mw. G. van Dijk, 
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lutten
Kerkdienst 25 maart: Kruiskerk 
9.30 ds. A. de Lange, Hardenberg. 
o.v.d.: fam. S. de Graaf. organist: 
dhr. R. Kooiker. oppas: mw. L. 
van Noord en mw. K. Welleweerd. 
ontvangstcomité: mw. B. Ham-
berg en dhr. J. Lamberink. flame: 
mw. R. v/d Felz en mw. A. Gerritsen. 
Beamer: dhr. T. Scholten. 19.00 
ds. J. Schipper, Dalfsen. o.v.d.: fam. 
S. de Graaf. organist: dhr. J. Lam-
berink.
Kerkdienst 29 maart: Kruis-
kerk 19.30 ds. J. Post Wierden-Lut-
ten. H.A. o.v.d.: dhr. A. v/d Weerd. 
organist: dhr. H. Bruins. Beamer: 
dhr. T. Euvink.

Kerkdienst 30 maart: Kruiskerk 
19.30 mw. E. Soer-Veneman. o.v.d.: 
mw. J. Seinen-Snippe. organist: dhr. 
R. Kooiker. Beamer: dhr. J. Pot.
Jarig. Dhr. Z. Kootstra, Anerweg 
Zuid 1, 7775 AN Lutten: 19-03-
1941.
Dhr. R. de Leeuw, Meidoornstr. 25, 
7775 BC Lutten: 20-03-1946.
Dhr. G. Slot, Wolfweg 3, 7777 RK 
Schuinesloot: 21-03-1946.
Mw. H. Ballast-Diever, Goudenre-
genstr. 18, 7775 AZ Lutten: 22-03-
1929.
Mw. M. Temmink-Gritter, Lage 
Landweg 1, 7777 RN Schuinesloot: 
24-03-1940.
Dhr. G. Rijks, De Lutteresweg 27, 
7775 PN Lutten: 24-03-1924.
Dhr. A. Donker, Rheezerweg 73, 
7771 TC Hardenberg: 25-03-1937.
Zieken. Mw. Berends-Spiering, 
Anerweg Zuid 9a, 7775 AN Lutten, 
verblijft in het CFH, om hier verder 
te herstellen en weer op krachten 
te komen. (revalidatie, 1e afd., k. 14, 
Rheezerweg 73, Hardenberg).
Dhr. Jurg, Anerweg-Noord 86, 
7775AV Lutten, is opgenomen in 
het ziekenhuis te Almelo. (Zilver-
meeuw 1, 7609 PP Almelo, afd. 5 
zuid, k. 33). Dhr. Jurg heeft een 
ontsteking aan zijn voet, is hier-
aan geopereerd, maar het lijkt dat 
dit niet genoeg geholpen heeft. Er 
wordt gevreesd dat de voet geam-
puteerd moet worden.
Mw. N. Soer-Stoffers (Anerweg-
Noord 136, 7775 AW Lutten) is 
weer thuis na revalidatie in zorg-
centrum Clara Feyoena Heem. 
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27, 
7775PD Lutten) verblijft in Revali-
datiecentrum Het Roessingh, afd. 2, 
k. 11 (Roessinghsbleekweg 33, 7522 
AH Enschede).
Wij wensen alle zieken Gods kracht 
en nabijheid toe.
Uitnodiging. De kerkenraad van 
de Geref. Wijkgemeente nodigt al 
zijn leden uit voor de voorjaars-
gemeenteavond op 4 april in Pro 
Rege. Aanvang: 19.30 uur. Vooraf, 
vanaf 19.15 uur is er gelegenheid 
om een kop koffie te drinken. De 
uitnodiging/agenda wordt in de 
week voorafgaand aan de gemeen-
teavond bij u in de bus gedaan. De 
kerkenraad hoopt dat veel gemeen-
teleden gehoor geven aan deze uit-
nodiging.
Wij vieren feest! En daarom 
nodigen wij iedereen uit op 1e 
Paasdag voor een gez. Paasontbijt 
in Pro Rege. Iedereen! Dus neem 
ook je buren, vrienden, familie en 
andere belangstellenden mee. Aan-
wezig: 8.45 uur. Aanvang Paasontbijt: 
9.00-9.45 uur. Voor de kinderen t/m 
12 jaar: Paaseieren zoeken. Aanvang 
dienst: ca. 10.00 uur in de Kruiskerk 
m.m.v. 2 trompettisten.
na een aantal weken werken 
aan het orgel, staat ze er weer 
bij als nieuw. Onder leiding van 
de orgelbouwer en met hulp van 
een groep gemeenteleden is het 
hele orgel leeggehaald. Vervolgens 
hebben diverse gemeente leden 
geholpen met de opbouw van 
de steiger voor het orgel en het 
schoon maken van alle orgelpij-
pen en ander onderdelen. Na het 
terugplaatsen van de orgelpijpen 
heeft de orgelbouwer elke orgelpijp 
weer op klank en de juiste geluids-
sterkte gebracht. Met als resultaat 
een verbetering van de totaalklank. 
In deze ochtenddienst met het zin-
gen van Psalm 150 nemen wij het 
orgel dan weer in gebruik, het 1e 
vers door het Cantor orgel en het 
vers 2 door het gerenoveerde pijp-
orgel. Op de website van de kerk 

zijn foto’s van de werkzaamheden 
te zien.

mariËnBerg
Contactpersoon: mw. Jeannet Vis-
ser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 
35, 7692 AH Mariënberg, tel. 0523-
235724, e-mail j.visser.hesselink@
gmail.com
Kerkdienst 25 maart: 9.30 ds. 
L. van Rikxoort. H.A. 19.00 ds. R. 
Perk, Nijverdal. o.v.d.: dhr. F. Tim-
mer. gastheer: B. Veltink. diake-
nen: B. Mellema en I. Noeverman. 
Collecten: KRQ, voorjaarszen-
dingsweek, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 30 maart: 19.30 ds. 
L. van Rikxoort. o.v.d.: mw. R. Wil-
lems.
Meeleven. We leven mee met dhr. A. 
Ringsma en zijn familie. Hij heeft te 
horen gekregen dat er geen behan-
deling meer mogelijk is. We bidden 
u, uw vrouw, uw kinderen heel veel 
sterkte toe en we hopen dat u zich 
gedragen mag weten door de heil-
rijke handen van onze Heiland. 
tekst. de waterdrager. Een 
waterdrager in India had twee 
grote emmers; elke emmer hing 
aan één kant van een juk dat hij 
over zijn schouders droeg. Eén 
van de emmers had een barst en 
de andere emmer was in perfecte 
staat. Terwijl die 2e emmer aan het 
einde van de lange weg tussen de 
rivier en het huis van de meester 
een volle portie water afleverde 
was tegen die tijd de gebarsten 
emmer nog maar halfvol. Dat ging 
zo 2 volle jaren verder. De water-
drager leverde altijd maar ander-
halve emmer water af in het huis 
van zijn meester. Natuurlijk was de 
goede emmer bijzonder trots op 
zijn prestaties omdat hij perfect 
voldeed voor het doel waarvoor hij 
gemaakt was. Maar de arme gebar-
sten emmer was beschaamd om 
zijn gebrek en voelde zich ellendig 
omdat hij maar de helft kon preste-
ren van wat je van hem had mogen 
verwachten. Nadat hij zich zo twee 
jaar lang als een mislukking had 
beschouwd begon hij op een dag 
bij de rivier tegen de waterdrager 
te praten. ‘Ik ben beschaamd over 
mezelf en ik wil me bij jou ver-
ontschuldigen.’ ‘Waarom?’, vroeg 
de waterdrager. ‘Waarom ben je 
beschaamd?’ ‘Omdat ik de laatste 
2 jaar slechts in staat ben geweest 
om maar een halve portie water 
af te leveren. Door die barst in 
mijn zijwand verlies ik voortdu-
rend water onderweg naar het huis 
van je meester. Door mijn falen, 
moet jij zo hard werken en krijg je 
niet het volle loon voor je inspan-
ning’, antwoordde de emmer. De 
waterdrager kreeg echt medelijden 
met de oude gebarsten emmer; hij 
wilde hem troosten en zei: ‘Als we 
dadelijk teruggaan naar het huis van 
mijn meester moet je eens goed op 
die prachtige bloemen letten aan 
de kant van de weg’. En inderdaad: 
toen ze de heuvel opliepen zag 
de gebarsten emmer de prachtige 
wilde bloemen langs de kant van de 
weg en dat bracht hem toch een 
beetje troost. Maar aan het einde 
van de reis voelde hij zich toch 
weer ongelukkig omdat de helft van 
het water weer was weggelopen en 
hij verontschuldigde zich opnieuw 
bij de waterdrager omdat hij weer 
gefaald had. De waterdrager bekeek 
de emmer en zei: ‘Heb je dan niet 
gezien dat er alleen maar bloemen 
groeien langs jouw kant van de weg 
en niet langs de kant van de andere 
emmer? Dat komt omdat ik altijd 
al wist dat je een beetje lekte en ik 

heb daar mijn voordeel mee gedaan. 
Ik heb bloemzaadjes geplant aan 
jouw kant van de weg en elke keer 
als we terugkwamen van de rivier 
heb jij ze water gegeven. En zo heb 
ik twee jaar lang telkens prachtige 
bloemen kunnen plukken om de 
tafel van mijn meester mee te ver-
sieren. Als jij niet zou zijn zoals je 
nu eenmaal bent dan zou zijn huis 
er nooit zo prachtig uitzien.” En 
zo heeft ieder van ons zijn eigen 
‘lekken’. We zijn allemaal gebarsten 
emmers. Maar als wij er open voor 
staan dan zal de Heer ons falen, 
kunnen gebruiken om de tafel van 
Zijn Vader op te fleuren. In Gods 
grote plan gaat er nooit iets ver-
loren. Wanneer je dus een manier 
zoekt om elkaar te dienen en als 
God je voor een bepaalde taak 
heeft geroepen, maak je dan geen 
zorgen om je zwakke punten. Wees 
je er wel van bewust maar geef 
Hem de mogelijkheid om er Zijn 
voordeel mee te doen en zo kan 
jij ook meewerken aan schoonheid 
langs Zijn weg. Ga dapper voort en 
weet dat we in onze zwakheid Zijn 
sterkte ervaren.

ommen
Contactpersoon: Wim Westerhuis, 
Goudvinkstraat 3, 7731 XJ Ommen, 
tel.: 0529 453024
Kerkdienst 25 maart: Bouw-
straat 9.30 ds. K. van Staveren, 
Dedemsvaart. Lector: mw. L. 
Zwiers-Hoogeveen. organist: dhr. 
Kl. Schaap. Zondagskind: Sophie 
Meulenkamp. oppas: aanwezig. 
Collecten: 1. KerkinActie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: kerkelijke gebouwen 
en zending.
Witharen gebouw ‘irene’ 10.00 
ds. J. Wachtmeester, Hengelo (Ov). 
o.v.d.: mw. R. Hoekman-de Lange. 
organist: dhr. F. Bruins. Collec-
ten: 1. KerkinActie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouw ‘Irene’ en zending.

siBCULo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-Brink, 
De Vleggedijk 4, 7693 PX Sibculo
Kerkdienst 25 maart: Klooster-
kerk sibculo 9.30 ds. H. Dorgelo. 
Knd.: groep 1 t/m 8. oppas: aan-
wezig. Collecten: diaconie, solida-
riteitsfonds en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 29 maart: fredriks-
kerk Kloosterhaar 19.30 ds. W. 
v/d Griend. H.A. Collecten: diaco-
nie, kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 30 maart: Kloos-
terkerk sibculo 19.30 ds. W. v/d 
Griend. Collecten: diaconie, kerk 
en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 31 maart: fredriks-
kerk Kloosterhaar 19.30 vesper.
Zieken. Mw. G. Jasper-Klinge, 
Gemeenteweg 35, 7693 PM Sib-
culo, is 9 maart opgenomen in het 
ziekenhuis te Almelo. Zij moest 
een darmoperatie ondergaan. De 
operatie is geslaagd en zij voelt zich 
redelijk goed. Zij moet nog wel 
enkele dagen in het ziekenhuis ver-
blijven. Wij wensen haar van harte 
beterschap en hen samen Gods 
zegen toe.
We wensen alle gemeenteleden die 
ziek zijn, onderzoeken ondergaan of 
op uitslagen wachten, Gods kracht 
en zegen toe. Ook waar verdriet is 
door het overlijden van een naaste 
wensen wij Gods nabijheid toe.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

interessante LeZing?

Lees verder op pagina 15



8 zondag 25 maart 2018 kerkdiensten

Zondag 25 maart
Marcus 11:1-11

maandag 26 maart
Marcus 11:12-25(26)

dinsdag 27 maart
Psalm 7

Woensdag 28 maart
Marcus 14:1-11

donderdag 29 maart
Marcus 14:12-52

vrijdag 30 maart
Marcus 14:53–15:47

Zaterdag 31 maart
Genesis 1:1–2:4a

Wie de ander niet kent, kan hem 
niet beminnen.
Antoine Bodar

drenthe

Zondag 25 maart 2018
Palmzondag

aalden 10.00 ds. B. Breunesse
alteveer gK 10.00 dhr. G. de 
Haan
assen aK 10.00 ds. R. Bus-
schers de Bron 10.00 ds. L. v/d 
Peppel JK 10.00 ds. G. Gardenier 
19.00 welkomstdienst de slin-
geborgh 10.30 ds. J. Ridderbos 
oK 10.00 da. van Noord
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazele-
ger 19.00 
Borger gh 10.00 en 19.00 ds. 
pas. H. Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden gK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
diever gK 10.00 ds. H. de Kok 
19.00 ds. E. v/d Veen
drijber gK 10.00 ds. A. Hekman
dwingeloo 10.00 dhr. J. Smit
een 9.30 gezinsdienst
elim gK 10.00 n.b.
emmen grK 10.00 ds. Dou-
wes ichthus 10.00 ds. Kauff-
mann Kapel 10.00 ds. Wijnsma 
opgang 10.00 ds. Fischer sh 
10.00 ds. de Korte
emmer-Compascuum het 
anker 9.30 ds. R. Wentink
gasselternijveen 10.00 da. M. 
Hop
gees 10.00 da. J. Middeljans
gieten dK 10.00 n.b.
grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
hijken/hooghalen antenne 
10.00 mw. A. de Kruijff
hollandscheveld 10.00 ds. H. 
Hoogeveen 19.00 ds. W. Bakker
hoogersmilde de schakel 
10.00 ds. P. de Vries
hoogeveen gh 9.30 ds. C. ’t 
Lam grK 9.30 ds. L. Westland 
17.00 paaszangdienst hK 9.30 
ds. B. Urgert oK 9.30 mw. H. 
Haan vh 9.30 ds. W. Loosman 
17.00 vespers Bethesda 10.30 
mw. G. Mateman Weidesteyn 
10.30 mw. T. Hoogesteger
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen de ontmoe-
ting 10.00 ds. H. Harmsen
meppel oK 10.00 ds. S. Sijtse-
ma erfdeel 10.00 ds. F. Groen
nieuw-a’dam nK 10.00 da. 
W. Hordijk
nieuw-Balinge 10.00 ds. H. 
Klok
nieuweroord hK 19.00 ds. H. 
van Maanen
nieuw-Weerdinge 10.00 dhr. 
F. Verkade
nijeveen 10.00 ds. P. Eigenhuis
noordscheschut hK 10.00 ds. 
W. Bakker
Pesse KPK 10.00 ds. H. Bakhuis
rolde 10.00 ds. J. Bos
roden JK 9.30 mw. A. Mekes 
op de helte 10.00 ds. A. Elbert
ruinerwold/Koekange Bh 
10.00 ds. J. Muis
schoonoord de Wijngaard 
9.30 ds. Douma
sleen dK 10.00 dr. J. Borst
smilde KK 9.30 ds. L. v/d Veer

tiendeveen 10.00 en  
15.00 ds. J. Boer
valthe BK 10.00 ds. H. Thon
vries dK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork vh 10.00 ds. M. 
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. 
Slob 19.00 ds. J. van Slooten hK 
10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde gK 9.30 ds. B. Gras 
hg 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer gK  
9.30 ds. Visscher

donderdag 29 maart 2018
Witte donderdag

aalden gK 19.30 da. W. Hor-
dijk. H.A.
alteveer gK 19.00 ds. H. Hoo-
geveen. H.A.
assen de Bron 20.00 ds. H. 
Harmsen. H.A. oK 19.30 ds. H. 
van Noord. H.A.
Beilen PK 19.30 ds. R. Veldman
Bovensmilde WK 19.30 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden gK 19.30 ds. H. 
Nagelhout. H.A.
een 19.30 ds. H. Greive. H.A.
emmer-Compascuum het 
anker 19.30 ds. R. Wentink. 
H.A.
gasselternijveen 19.30 ds. F. 
de Boer. H.A.
gees 19.30 ds. B. Breunesse. H.A.
gieten dK 19.30 ds. J. Middel-
jans
grollo 19.00 dhr. G. ter Beek
hijken/hooghalen Kompas 
19.30 ds. P. de Vries. H.A.
hoogersmilde de schakel 
19.30 ds. F. Karelse. H.A.
hoogeveen grK 19.00 vespers 
hK 19.30 ds. C. ’t Lam. H.A. 
oK 19.30 ds. G. Ros. H.A. vh 
19.30 ds. W. Loosman. H.A.
meppel mK 19.30 ds. S. Sijtse-
ma erfdeel 19.30 ds. F. Groen. 
H.A.
nieuw-a’dam nK 10.00 ds. J. 
van Breevoort. H.A.
nieuw-Weerdinge 19.30 ds. 
van Elten
nijeveen 19.00 ds. J. v/d Mark. 
H.A.
Pesse KPK 19.30 ds. J. Droog-
endijk. H.A.
rolde 19.30 ds. J. Bos. H.A.
roden CK 19.30 ds. A. Elbert. 
H.A.
ruinerwold/Koekange Bh 
19.30 ds. J. Muis
schoonoord de Wijngaard 
9.30 ds. A. Hekman
sleen dK 19.30 dr. J. Borst. H.A.
smilde KK 19.30 ds. J. Ridderbos
valthermond hs  
19.30 ds. H. Thon
vries dK 19.30 ds. B. Altena. H.A.
Westerbork sK 19.30 ds. M. 
Leffers. H.A.
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten. H.A. hK 10.00 ds. R. 
ten Have. H.A.
Zuidwolde gK 19.30 ds. B. 
Gras

vrijdag 30 maart 2018
goede vrijdag

aalden gK 19.30 lit. cie.
alteveer gK 19.00 ds. H. Hoo-
geveen
assen de Bron 20.00 ds. L. 
v/d Peppel JK 19.30 ds. R. Koop-
mans. H.A. de slingeborgh 
19.00 ds. J. Ridderbos oK 19.30 
ds. H. van Noord
Beilen PK 19.00 ds. R. Veldman. 
H.A. 20.30 ds. M. Hazeleger
Borger gh 19.00 ds. Past. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 19.30 ds. G. 

v/d Werff
Coevorden gK 19.30 ds. H. 
Nagelhout
diever gK 19.30 ds. G. Obe-
rink. H.A.
drijber gK 19.30 ds. H. Scho-
ling. H.A.
dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
een 19.00 n.b.
elim hK 19.30 ds. Heiner
emmer-Compascuum het 
anker 19.30 n.b.
gasselternijveen 19.30 ds. F. 
de Boer
gees 19.30 ds. B. Breunesse
gieten dK 19.30 ds. J. Middeljans
grollo 19.30 dhr. G. ter Beek
hijken/hooghalen Kompas 
19.30 ds. P. de Vries
hollandscheveld 19.30 ds. L. 
Kramer
hoogersmilde de schakel 
19.30 cie. bijz. diensten
hoogeveen gh 19.30 ds. L. 
Pleijsant. H.A. grK 9.30 ds. J. 
Geerts. H.A. 19.30 ds. J. Snater-
se. H.A. hK 19.30 ds. C. ‘t Lam 
oK 19.30 mw. H. van Dijk vh 
19.30 ds. W. Loosman Weide-
steyn 10.30 mw. T. Hoogesteger
meppel mK 19.30 ds. C. Huis-
man erfdeel 19.30 ds. K. Stroop
nieuw-a’dam nK 10.00 ds. J. 
van Breevoort
nieuw-Balinge 19.30 ds. P. 
Vermeer
nieuw-Weerdinge rW 19.30 
ds. van Elten
nijeveen 19.00 ds. V. Top
Pesse KPK 19.30 ds. J. Droog-
endijk
rolde 19.30 ds. J. Bos
roden CK 19.30 mw. A. Mekes
ruinerwold/Koekange Bh 
19.30 ds. J. Muis
schoonoord de Wijngaard 
9.30 n.b.
sleen dK 19.30 mw. E. v/d Laan
smilde KK 19.30 ds. A. Donker
tiendeveen 19.30 prop. R. v/d 
Kruijff
valthe BK 19.30 ds. J. Mellema
vries dK 19.30 ds. B. Altena
Westerbork sK 19.30 ds. M. 
Leffers vh 19.00 n.b.
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
Zuidwolde gK 19.30 ds. B. 
Gras hg 19.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer gK 9.30 ds. R. 
Wentink

Flevoland

Zondag 25 maart 2018
Palmzondag

ens gK 9.30 ds. G. Timmer 
19.00 avonddienst anders
Kraggenburg 10.00 past. M. 
Schilder. Oec. dienst
marknesse 9.30 ds. M. Wester-
mann
nagele 9.30 morgengebed
swifterbant 10.00 dhr H. Feijen
Urk BK 10.00 ds. G. van Zan-
den 17.00 prop. H. Kramer PK 
10.00 ds. J. Tadema 17.00 ds. G. 
van Zanden de Poort 10.00 ds. 
E. de Groot 17.00 ds. J. Tadema
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

donderdag 29 maart 2018
Witte donderdag

ens gK 19.30 n.b.
Kraggenburg 19.00 ds. H. 
Torenbeek. H.A.
marknesse 19.30 ds. M. Wes-
termann. H.a.
nagele 9.30 ds. van Rheenen
swifterbant 19.00 ds. Heeringa. 
H.A.
Urk BK 20.00 ds. G. van Zan-

den PK 20.00 ds. J. Tadema de 
Poort 10.00 ds. G. van Zanden 
20.00 ds. E. Terpstra Kompas 
14.30 ds. G. van Zanden
Zeewolde 19.30 ds. H. Jaspers 
Focks. H.A.

vrijdag 30 maart 2018
goede vrijdag

ens gK 19.30 n.b.
Kraggenburg 19.00 da. C. Aal-
bersberg
marknesse 19.30 n.b.
nagele 9.30 ds. van Rheenen
swifterbant 19.00 dhr. H. 
Feijen
Zeewolde 19.30 ds. L. Boot. H.A.

overijssel

Zondag 25 maart 2018
Palmzondag

almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz de ontmoeting 10.00 
ds. R. Visser 19.00 zangdienst 
grK 10.00 ds. P. Endedijk PK 
10.00 ds. R. van Dijk noach 
10.00 ds. D. van Bart eugeria 
10.30 da. J. Vedders twente-
borg 10.30 RK
Beerzerveld 9.30 ds. J. Adriaanse
Belt-schutsloot 11.00 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim oK 9.30 da. G. 
Rohaan 19.00 mw. D. Prins
Berkum hh 9.30 ds. P. 
Wolthaus
Blankenham 9.30 ds. C. Meijer
Blokzijl/scheerwolde grK 
10.00 ds. R. Vissinga
Borne oK 10.00 ds. G. Veening 
dijkhuis 10.00 ds. C. Borgers
Bruchterveld 10.00 ds. R. van 
Doorn
daarle 9.30 en 19.00 ds. B. 
Heusinkveld
daarlerveen 9.30 en 19.00 da. 
M. Bos. Voorber. H.A.
dalfsen grK 10.00 ds. T. Dan-
kers 19.00 7 kruiswoorden oud-
leusen 10.00 ds. H. Schipper
dedemsvaart vdK 9.30 mw. 
T. Prins 19.00 ds. K. van Stave-
ren. Zangd.
de Krim PK 10.00 ds. G. 
Rohaan
delden oB 10.00 mw. Lam-
bers-Heerspink
den ham gK 9.30 en 19.00 
ds. R. van Hornsveld. H.A. Lief-
ferdinck 10.00 ds. H. de Haan. 
H.A. dK 10.00 ds. G. de Goeijen
diepenheim 10.00 ds. A. 
Braakman
enschede oK 10.00 ds. J. 
Zuurmond Lonneker 10.00 ds. 
J. Bouwmeester Usselo 10.00 
ds. A. Fuhrmann BK 10.00 ds. 
J. Zondag aZ 18.00 drs. A. 
Peijnenburg hZ 10.00 gemeente-
ledendienst
enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten. H.A.
genemuiden gK 9.30 en 
15.00 ds. I. Postma grK 9.30 en 
19.00 ds. W. Hulsman. H.A. en 
dankz. hC 9.30 en 15.30 ds. J. 
Olie. H.A. en dankz.
giethoorn Pg  
10.00 dhr. K. de Lange
hardenberg Baalder 10.00 
ds. W. v/d Wel hK 10.00 mw. 
N. Jonker de matrix 9.30 ds. J. 
Woltinge radewijk 10.00 ds. J. 
Dijkstra sK 19.00 ds. L. van Rik-
xoort höK 10.00 ds. P. Noord-
mans Cfh 10.30 dhr. W. Meijer
hasselt de Baak 10.00 ds. H. 
van Veldhuizen

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 Lees verder op pagina 15
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Toen stichtte de 
Angelsaksische 

missionaris Lebuïnus in Wilp bij 
Deventer een houten kerkje. 
Hij stak de IJssel over en deed 
in Deventer hetzelfde in een 
poging de Saksen tot het Chris-
tendom te bekeren. De kerk 
stond ongeveer op de plek waar 
nu de middeleeuwse Lebuïnus-
kerk het stadsbeeld beheerst.  

activiteiten
Ter gelegenheid van het jubi-
leumjaar worden allerlei acti-
viteiten georganiseerd. Pater 
drs. Wil Boerkamp uit Deven-
ter vindt dat prima, maar “We 
moeten het niet alleen laten bij 
economie of cultuur. De oor-
sprong van Deventer is geeste-
lijk. Er zijn slechtere aanleidin-
gen om een jubileum te vieren.” 
Er vinden ook enkele kerkelijke 
jubileumactiviteiten plaats. 
Bijvoorbeeld een overzichts-
tentoonstelling in de Broede-
renkerk, de vroegere kerk van 
Geert Grote, gebedsdiensten in 
onder andere de 
Lebuinuskerk en 
een uitvoering in 
de schouwburg 
door de Samen-
werkingsgemeen-
te 3g Deventer. 
Ook leven er 
ideeën om de overtocht uit 768 
nog eens te maken, maar dan 
met vertegenwoordigers van 
verschillende kerken. 

Boekje
De 74-jarige Boerkamp heeft 
voor het 1250-jarig bestaan 
een boekje uitgegeven in eigen 
beheer. Hat lag tien jaar geleden 
al klaar, maar de jubileumviering 
was een goede aanleiding er nu 
mee naar buiten te komen. De 
titel is ‘1250 jaar Deventer en 
haar geschiedenis met spiritua-
liteit’. Het werkje bevat onder 
meer psalmvertalingen van 
Huub Oosterhuis, een histo-
risch overzicht van de Moderne 
Devotie en enkele gedichten van 
Titus Brandsma, de naamgever 
van het Titus Brandsmahuis in 
Deventer waar Boerkamp ook 
vele voetstappen heeft gezet. 

Brandsma, priester en journa-
list, is in de ogen van Boerkamp 
een goed voorbeeld van iemand 
die de verbinding met God 
zocht. Hij stierf in 1942 in con-
centratiekamp Dachau. Brands-
ma werd later zalig verklaard en 
was evenals Boerkamp lid van 

de beschouwelijk 
ingestelde Kar-
melietenorde. 

Binnenkant en 
buitenkant 
Boerkamp bena-
drukt het rijke 

geestelijke verleden van Deven-
ter. “De Moderne Devotie is 
rond 1400 ontstaan door het 
optreden van de Deventenaar 
Geert Groote. De beweging 
had invloed in grote delen van 
Europa. Groote vond dat de 
rooms-katholieke kerk teveel 
een zaak van de buitenkant was 
geworden en pleitte voor inkeer 
en evenwicht tussen binnen- en 
buitenkant. Wat je doet, moet 
in overeenstemming zijn met 
wat je zegt. Ook de Reformatie 
legde hier de nadruk op.”

Bidden
Boerkamp denkt dat veel chris-
tenen het zijn verleerd om te 
bidden. “Terwijl bidden een 
oefening is in geloof. Tegen-
woordig hoor je zo vaak zeggen 
dat je in je eigen kracht moet 
staan. Maar als mensen alles 

uit zichzelf halen, worden ze zo 
moe. Dat zie je ook aan het aan-
tal overspannen mensen, vooral 
ook jongeren. Het is belangrijk 
dat je in de kracht van de Drie-
eenheid gaat staan in plaats van 
zelf alles op te willen lossen. 
Laat je inspireren door God de 
Vader. Alleen via Jezus kom je 
tot Hem. De relatie met God 
is zó belangrijk, maar veel men-
sen raken die kwijt. God is met 
mij verweven, Hij is er altijd en 
overal. Ik ontmoet Hem ook in 
andere mensen. Elke dag weer.” 

Ziel
“Onlangs gaf ik tijdens een open 
dag een gastcollege op Saxion. 
Van alle ongeveer tachtig rich-
tingen was er niet één geeste-
lijk. Alles is gericht op psycho-
logie, economie of iets anders. 
Wij dreigen onze ziel kwijt te 
raken. De verbinding met God 
is weg. Het zou goed zijn als 
Saxion een studierichting spi-
ritualiteit zou beginnen. Mede-
werkers van bijvoorbeeld 
verpleeghuizen zouden 
er hun voordeel mee 
kunnen doen.”  
Boerkamp heeft tij-
dens zijn priesterloop-
baan in onder meer 
Oldenzaal en Deven-
ter veel doopgesprek-
ken gehouden en 
pastorale begeleiding 
verzorgd. “Daar is 

tegenwoordig vrijwel niets van 
over. Mensen gaan niet meer 
naar de kerk voor dergelijke 
gesprekken, maar naar de psy-
choloog. Ze zoeken hun zielen-
rust niet meer bij God.” 

in gesprek
Boerkamp: “Op verjaardagen 
gaat het altijd alleen maar over 
huis, auto en hypotheek. ‘Wie 
praot nit over de karke’, hoor 
ik dan. Neven en nichten zeg-
gen soms keihard dat God niet 
bestaat. Jammer. We zouden 
juist met elkaar in gesprek moe-
ten over diepere dingen, anders 
raken we onze ziel kwijt. Laatst 
zat ik in de trein tegenover een 
paar jongeren en het enige dat 
ze deden, was op hun smart-
phone kijken. Ik zei tegen hen: 
‘Weet je wel dat je een ziel 
hebt, en dat God in jou wil wer-
ken? ’ In een restaurant sprak 
ik een gezin aan, waarvan ook 
iedereen op zijn smartphone zat 
te turen. ‘Gaan jullie niet met 

elkaar in gesprek? ’ vroeg ik. 
‘Jullie zijn toch een avondje 
uit? ’ Eerst keken ze me 
raar aan, maar later kre-
gen ze door wat ik wilde 
zeggen: als het zo door-
gaat, zijn we straks alleen 
nog verlengstukken van 
machines.” 

Meer info: www.bewustchristen.nl

den PK 20.00 ds. J. Tadema de 
Poort 10.00 ds. G. van Zanden 
20.00 ds. E. Terpstra Kompas 
14.30 ds. G. van Zanden
Zeewolde 19.30 ds. H. Jaspers 
Focks. H.A.

vrijdag 30 maart 2018
goede vrijdag

ens gK 19.30 n.b.
Kraggenburg 19.00 da. C. Aal-
bersberg
marknesse 19.30 n.b.
nagele 9.30 ds. van Rheenen
swifterbant 19.00 dhr. H. 
Feijen
Zeewolde 19.30 ds. L. Boot. H.A.

overijssel

Zondag 25 maart 2018
Palmzondag

almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz de ontmoeting 10.00 
ds. R. Visser 19.00 zangdienst 
grK 10.00 ds. P. Endedijk PK 
10.00 ds. R. van Dijk noach 
10.00 ds. D. van Bart eugeria 
10.30 da. J. Vedders twente-
borg 10.30 RK
Beerzerveld 9.30 ds. J. Adriaanse
Belt-schutsloot 11.00 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim oK 9.30 da. G. 
Rohaan 19.00 mw. D. Prins
Berkum hh 9.30 ds. P. 
Wolthaus
Blankenham 9.30 ds. C. Meijer
Blokzijl/scheerwolde grK 
10.00 ds. R. Vissinga
Borne oK 10.00 ds. G. Veening 
dijkhuis 10.00 ds. C. Borgers
Bruchterveld 10.00 ds. R. van 
Doorn
daarle 9.30 en 19.00 ds. B. 
Heusinkveld
daarlerveen 9.30 en 19.00 da. 
M. Bos. Voorber. H.A.
dalfsen grK 10.00 ds. T. Dan-
kers 19.00 7 kruiswoorden oud-
leusen 10.00 ds. H. Schipper
dedemsvaart vdK 9.30 mw. 
T. Prins 19.00 ds. K. van Stave-
ren. Zangd.
de Krim PK 10.00 ds. G. 
Rohaan
delden oB 10.00 mw. Lam-
bers-Heerspink
den ham gK 9.30 en 19.00 
ds. R. van Hornsveld. H.A. Lief-
ferdinck 10.00 ds. H. de Haan. 
H.A. dK 10.00 ds. G. de Goeijen
diepenheim 10.00 ds. A. 
Braakman
enschede oK 10.00 ds. J. 
Zuurmond Lonneker 10.00 ds. 
J. Bouwmeester Usselo 10.00 
ds. A. Fuhrmann BK 10.00 ds. 
J. Zondag aZ 18.00 drs. A. 
Peijnenburg hZ 10.00 gemeente-
ledendienst
enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten. H.A.
genemuiden gK 9.30 en 
15.00 ds. I. Postma grK 9.30 en 
19.00 ds. W. Hulsman. H.A. en 
dankz. hC 9.30 en 15.30 ds. J. 
Olie. H.A. en dankz.
giethoorn Pg  
10.00 dhr. K. de Lange
hardenberg Baalder 10.00 
ds. W. v/d Wel hK 10.00 mw. 
N. Jonker de matrix 9.30 ds. J. 
Woltinge radewijk 10.00 ds. J. 
Dijkstra sK 19.00 ds. L. van Rik-
xoort höK 10.00 ds. P. Noord-
mans Cfh 10.30 dhr. W. Meijer
hasselt de Baak 10.00 ds. H. 
van Veldhuizen

agenda

25 maart Palmzondag 
Choral Evensong m.m.v. Capella 
Arnhem
19.30 uur (kom tijdig, wordt vol!)
Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 
6, Diepenveen, www.nieuwsion.nl

1 april:
Gospelgroep Living Lord Singers 
in paasdienst, De Schutse  
te Hoogeveen, 10.00 uur.

1 april:
Paaszangdienst met Christelijk 
Mannenkoor Assen, Jozefkerk, 
Collardslaan 2 te Assen, 19.00 uur.

7 april:
‘Lente met viool & orgel’ door 
André van Vliet en Chloë Else-
naar, Willem Hendrik Zwarthal te 
Lemelerveld, 20.00 uur, € 14.

7 april
Rondje Kerkelijk Jaar, concert 
van zangers Elise Mannah en 
Vocals Choir WorX, Kruiskerk, 
Kruisstraat 1a in Diever,  
19.30 uur, € 12,50.

28 april:
Oranje concert met Ronald 
IJmker, Jorrit Woudt en Krista 
van den Esker, Willem Hendrik 
Zwarthal te Lemelerveld,  
20.00 uur, € 15.

25 maart 
Instapwandeling “sporen van het 
Joods verleden”. Maak kennis met 
de wijk rondom de synagoge in 
Enschede, 12.30 uur. 

25 maart - 2 april
“Culinaire Matzemarkt” met vele 
matzegerechten als kippensoep 
met matzeballen, matzetaart en 
pesachmatzes. Prinsestraat 16, 
Enschede.  

27 maart 
Bijeenkomst leerhuis in Deventer, 
Etty Hillesum Centrum, Rog-
gestraat 3, Deventer, 19.30 uur. 
www.ettyhillesumcentrum.nl 

27 maart:
Lezing Karin Koornstra over 
geloofsopvoeding, Kruiskerk, 
Kruisstraat 1a te Diever, 19.30 
uur, toegang vrij.
 
29 maart
Studieavond met ds. Henk Poot 
over het onderwerp “Jezus, Israël 
en de Kerk”. Ook is er een stand 
met Israëlproducten. De Crom-
hoff, Bleekhofstraat 300, Ensche-
de, 19.30 uur.
 
30 maart goede vrijdag 
Kruisweg, 15.00 uur (biddend, 
zingend, mediterend langs op zol-
der teruggevonden kruisweg)
Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 
6, Diepenveen, www.nieuwsion.nl

30 maart 
Sederavond bij Messiaanse sjoel 
in Borne. Synagoge-dienst voor 
Joden en niet-Joden. Gebouw De 
Fontein, Twijnerstraat 6, Borne, 
18.00 uur. 

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Pater Boerkamp over 1250 jaar Deventer: 

Deventer bestaat dit jaar 
1250 jaar en dat wordt uit-
gebreid gevierd. Hoewel his-
torici steggelen over het offi-
ciële stichtingsjaar, wordt in 
het algemeen uitgegaan van 
het jaar 768.

“het zou goeD zijn als saxion 
een stuDierichting spiritualiteit 
zou beginnen. meDewerKers van 

bijvoorbeelD verpleeghuizen 
zouDen er hun voorDeel mee 

Kunnen Doen.”

Pater Wil Boerkamp: “we moeten de geestelijke achtergrond van Deventer niet vergeten.” Foto: Auke Pluim

“We dreigen onze ziel te verliezen”

door L. PoLhUys, 

deventer
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Bij ons in Grams-
bergen was het afgelopen zondag 
feest. Dominee Hetty Boersma, 
tot voor een week predikant van 
de Oosterkerk in Hoogeveen, 
deed intrede.
Het is een zin die minstens één 
vraag oproept: is het dominee 
of domina Boersma? Ik geef toe 
dat er prangender vragen in de 
wereld zijn, maar toch dit onder-
werp maar eens bij de kop gevat. 
We moeten dan te biecht bij het 
Latijn, waaruit veel van onze ker-
kelijke termen afkomstig zijn.

‘Dominee’ is afgeleid van ‘domi-
nus’, dat ‘heer, meester’ betekent. 
We zien dit Latijnse woord terug 
in de afkorting ‘ds’, zijnde de eer-

ste en de laatste letter daarvan. 
In meer dan één opzicht is het 
een echt mannelijk woord. Ik kan 
daarom begrijpen dat men, om 
een vrouwelijke predikant aan 
te duiden, op zoek gaat naar een 
vrouwelijk equivalent. Dat wordt 
dan ‘domina’. In preekroosters 
en dergelijke kom 
je het regelmatig 
tegen. Kijk er het 
Gezamenlijk Zon-
dagsblad maar op 
na: diverse dames 
figureren erin als 
‘da’. Meesteres, 
vertaalt het woordenboek, dat 
ook netjes de betekenis ‘vrouwe-
lijke dominee’ geeft. Maar ook: 
‘vrouwe’ en ‘gebiedster’. Leuk om 
er wat mee te stoeien. Ik stel me 
zo voor dat ik dominee of domina 
Hetty op mijn dagelijkse wande-
ling in het centrum van Grams-

bergen ontmoet. ‘Goede morgen 
vrouwe!’, zeg ik dan, of ‘hallo 
gebiedster!’ Mooie binnenkomer 
voor een gesprek.
Maar nu de inhoud. Niet zo lang 
geleden hoorde ik een dominee 
zijn treurnis uitspreken over de 
uitstraling van het woord ‘domi-

nee’. Gelijk had-
ie. En dat heeft 
met mannelijk of 
vrouwelijk weinig 
van doen. Het is 
zo erg een term 
uit de tijd dat een 
dominee op een 

voetstuk stond. Iemand die uit-
torent boven het gewone volk. 
Een man - meestal een man - met 
gezag. Het woord creëert afstand. 
We zijn ons doorgaans van de 
etymologische kant van de zaak 
niet bewust, maar de plechtsta-
tige uitstraling is onmiskenbaar. Ik 

hoor het mijn hospita in Almelo 
nog zeggen: ‘De dominee hier is 
een heel aardige man. Helemaal 
geen dominee!’…
Denk ook aan uitdrukkingen als 
‘een blikken dominee’ en ‘er gaat 
een dominee voorbij’. Al is het 
waar dat onder gemeenteleden 
met een zekere warmte en zelfs 
dierbaar over dominee die-en-die 
kan worden gesproken, het alge-
mene beeld is niet positief. 

Vreemd toch op welke wegen 
de etymologie ons brengt! 
Dominees hebben in de huidige 
samenleving niet veel te vertel-
len, maar toch dragen zij in hun 
titulatuur het beeld van plecht-
statigheid en onaantastbaarheid 
uit. Vergelijk dat eens met het 
woord ‘minister’. Ministers heb-
ben juist veel in de melk te brok-
ken, maar dat zou je niet zeggen 
afgaande op de herkomst van het 
woord. ‘Minister’ is ook Latijn 
en betekent ‘dienaar’. Dat komt 
bescheiden over, nietwaar? Ja, ik 

weet wel, ministers dienen niet 
ons, gewone burgers, maar de 
overheid en concreter de Kroon. 
En wat de kerk betreft, ook daar 
zijn ministers niet onbekend. 
Een dominee heet ook wel ‘verbi 
divini minister’, dienaar van het 
goddelijke woord. Sommige pre-
dikanten zetten achter hun naam 
‘vdm’, er zijn er zelfs die er hun 
emailadres mee opsieren. 

Summa summarum: liever zou ik 
van de dominees en domina’s af 
zijn en er pastores van maken, 
mijns inziens een begrijpelijke en 
kernachtige aanduiding van waar 
het in hun ambt om gaat. Toch 
eindig ik met de wijze woorden 
van dominee/domina Hetty, die 
zij sprak op de gemeenteavond 
waar haar komst enthousiast 
werd begroet. ‘Hoe moet u mij 
noemen? Dominee is goed, domi-
nee Hetty of dominee Boersma 
ook, of eenvoudig Hetty.’ Daar 
kan ik mee leven. Voor mij is het 
nu al Hetty.

De Ichtuskerk in Colmschate zet 
zich met de actie 40 40 40 in voor 
een beter milieu. Het centrale 
thema is: Word je bewust van 
je gedrag als consument. Welke 
gevolgen hebben jouw aankopen 
voor het milieu of voor arbeidsom-
standigheden elders in de wereld? 

Met de actie 40 40 40 haakt de 
Protestantse gemeente Colmschate 
Schalkhaar in op het landelijke 
thema van Kerk in Actie voor de 
veertig dagen tijd. Daarin wordt de 
liefde van een moeder voor haar 
kind benadrukt. ‘Een moeder zal 
haar kind altijd beschermen. Of ze 
nu in Syrië de verschrikkelijke bur-
geroorlog probeert te overleven, 

in een dorp in Oeganda voor een 
veilig thuis zorgt of in Nederland 
de eindjes aan elkaar knoopt. Als 
moeder wil je maar één ding voor 
je kind: een veilige plek om op te 
groeien en te spelen. Hoop op een 
goede toekomst. En wat er ook 
gebeurt, je geeft niet op’, aldus de 
site van Kerk in Actie. 

Jan Vroonland van de werkgroep 
duurzaamheid over de actie in 
Colmschate: “We hebben het lan-
delijke thema vertaald naar onze 
situatie en leggen het accent op de 
liefde voor Gods Schepping.” Via 
praktische, concrete opdrachten 
zoals ‘fotografeer je aankopen van 
vandaag’ komen veertig huishou-

dens veertig dagen lang in actie om 
hun afvalstroom met veertig pro-
cent te verminderen. De slotbijeen-
komst vindt plaats op 17 april. Dan 
worden de resultaten van de actie 
bekendgemaakt. Daarover kunt u 
meer lezen in ons kerkblad. 

Helemaal geen dominee!
Daan

door  

daan van der WaaLs, 

gramsBergen 

iK stel me zo voor Dat iK Dominee 
of Domina hetty op mijn DagelijKse 

wanDeling in het centrum van 
gramsbergen ontmoet. ‘goeDe 
morgen vrouwe!’, zeg iK Dan, of 

‘hallo gebieDster!’

Veertig dagen voor beter 
milieu in Colmschate

Complottheorieën tegen israël
Van tijd tot tijd trekt columnist 
Leon de Winter in de Telegraaf 
ten strijde tegen het gevaar van de 
islam. In het onderstaande frag-
ment legt hij uit waarom Israël 
volgens de islam moet worden 
vernietigd.

Het piepkleine Israël verkrijgt elk 
jaar meer patenten dan alle isla-
mitische landen bij elkaar. Sinds 
het ontstaan van het Arabisch 

als geschreven taal in de acht-
ste eeuw zijn er minder boeken 
naar het Arabisch vertaald dan 
Spanje elk jaar naar het Spaans 
vertaalt. Ofwel: in de moderne 
wereld bieden de islamitische 
tradities slechts ballast. Maar in 
het perspectief van de gelovige 
is het gebrek aan wereldlijke 
macht het gevolg van complot-
ten door duistere krachten, met 
name door de Joden. Volgens 
de profeet spanden de Joden 
tegen hem samen; hij heeft ze, 
toen hij macht had, massaal laten 
onthoofden. En nog steeds, zo 
denkt de gelovige, zijn Joden 
bezig de islam te ondermijnen: 
moslims hebben geen wereldrijk 
omdat sluwe Joden dat frustre-
ren, de Joden zijn zo schaam-
teloos sluw dat ze de wereld 
misleiden met IS, dat eigenlijk 
een Joodse samenzwering is, en, 
o ja, op 9/11 bleven alle Joden 
in New York thuis. Het bestaan 
van Israël is in de ogen van de 
gelovige, en dus ook voor Denk 
en Nida, een radicale provocatie 
van een van de kernopdrachten 
van de profeet: land dat ooit 
islamitisch was, mag nooit aan 
een andere religie toevallen. lsra-
el wordt bestreden omdat het 
bestaat, niet om wat het doet 

(moslims doen elkaar onderling 
veel ergere dingen aan). Israël 
moet dus verdwijnen, ongeacht 
de prijs. Geweldsuitoefening 
is daarbij een plicht en geen 
aberratie. Geweld hoort erbij. 
Migranten uit islamitische stre-
ken hebben deze tradities 
meegenomen naar Europa. En 
daarmee hebben ze ook de pro-
blematiek van de landen van 
herkomst geïmporteerd. Ze 
mochten ’integreren met behoud 
van eigen identiteit’, zoals onze 
politieke en culturele leiders dat 
noemden. Maar die identiteit 
ging vergezeld van talloze pro-
blematische aspecten. Met als 
gevolg dat in Europa de traditie 
werd bestendigd die in het land 
van herkomst tot dramatische 
culturele en wetenschappelijke 
armoede heeft geleid. We moe-
ten de uitwassen van die traditie 
bestrijden, met name door conti-
nue islamkritiek en het bescher-
men van hervormers en afvalli-
gen. Het verwijt van islamofobie 
moeten we rustig van ons af 
laten glijden als we onze kinde-
ren niet willen blootstellen aan 
religieuze achterlijkheid, en aan 
de inhumane werelden die daar-
uit voortvloeien. Het is tijd dat 
ook linkse leiders dat inzien. 

gelovig tegen beter weten in
In het weekendmagazine van dag-
blad Tubantia komt schrijfster 
Esther Gerritsen aan het woord. Ze 
schreef onder andere het boeken-
weekgeschenk in 2016 en is colum-
niste van de VPRO Gids. In haar 
nieuwste boek ‘De Trooster’ snijdt 
ze voor het eerst religie aan.

“Het is inderdaad een serieus 
boek geworden. Na Dorst, Roxy 
en Broer dacht ik: dat is een 
periode die ik afsluit, nu begin ik 
opnieuw. Vroeger zou ik dit niet 
hebben gedurfd, schrijven over 
religie en dan ook nog zonder 
dat het heel grappig is. Maar dit 
is ook een kant van mij, en het 
past bij wat er bij mij van bin-
nen gebeurt. Geloven is een heel 
persoonlijk onderwerp om over 
te praten, maar niet op een anek-
dotische manier. ‘Hoe is de rela-
tie met je moeder?’ klinkt toch 
anders dan: ‘Hoe is je relatie met 
God?’ Ik wilde onderzoeken hoe 
geloof en religie inspireren. En 
wat het geloof voor mij bete-
kent. Ook het begrip zonde vind 
ik interessant. Dat zijn moeilijke 
onderwerpen. In fictie kan ik 
dat goed onderzoeken. Ik wilde 
zo exact mogelijk opschrijven 
hoe geloven voor iemand werkt. 

En dan niet iemand die twijfels 
heeft of in een gemeenschap ver-
keert waarin geloven vreemd is, 
maar juist iemand voor wie God 
een vanzelfsprekende aanwezig-
heid is.” Ben je zelf gelovig? ,,Ik 
kom uit een katholiek gezin. We 
waren niet heel gelovig, maar ik 
ben wel gedoopt en heb com-
munie gedaan. In mijn klas waren 
maar twee kinderen die dat niet 
deden. Ik ben lang niet naar de 
kerk gegaan, maar de laatste 
jaren ga ik weer af en toe naar 
een kerk hier in Amsterdam en 
dat vind ik prettig. Als ik zou 
zeggen dat ik gelovig ben, klinkt 
dat alsof ik het heel zeker weet, 
en dat is niet zo. Maar ik merk 
dat ik inderdaad geloof, tegen 
beter weten in. De mensen die 
ik ken die dood zijn, plaats ik in 
een hemel. Dan kan iedereen me 
vertellen waarom dat onzin is, 
en toch laat ik ze daar. Ik kan het 
niet verklaren, maar ik leef met 
het beeld van een instantie buiten 
ons. Overigens stel ik me daar-
bij geen God voor die de regie 
heeft. Wij mensen zijn een stel 
malloten die zijn losgelaten in een 
grote speeltuin. Je moet het doen 
met wat op je pad komt, maar 
daarbinnen is het aan jou welke 
keuzes je maakt.” 

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.
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Kerkdienst 25 maart (Palmzondag) 
Grote Kerk 10.00 ds. R. Vissinga, Kam-
pen. Organist: Stephan van Dokkum. 
Collecten: 1. Stg. ‘Voice’. 2. Eigen kerk. 
3. Fonds geluidsinstallatie.
Na afloop is er gelegenheid om koffie te 
drinken en de mogelijkheid tot ontmoe-
ten. Welkom! Komt u / jij ook?
We komen nu in de week naar Pasen, ‘de 
lijdensweek’, die begint op Witte Don-
derdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag. 
Zo gedenken we het lijden van Christus. 
Het zou fijn zijn als u/jij ook dit alles 
mee kunt en wilt beleven!
Kerkdienst 29 maart (Witte Don-
derdag) Grote Kerk 19.30 ds. R. Vis-
singa, Kampen. H. Avondmaal. Organist: 
Corry van den Berg. Collecte: diaconie.
Kerkdienst 30 maart (Goede Vrij-
dag) Grote Kerk 19.30 ds. R. Vissinga, 
Kampen. Collecte: geen.
Kerkdienst 30 maart (Goede Vrij-
dag) De Vierhoek 11.00 ds. R. Vis-
singa, Kampen. H. Avondmaal. Collecte: 
diaconie.
Kerkdienst 31 maart: (Stille Zater-
dag) Grote Kerk 21.00 ds. R. Vissinga, 
Kampen. Collecte: geen.
Pastoraat. In gedachten en gebeden 
zijn we bij hen, waarvan hieronder de 
namen genoemd worden, die in zorg 
en onzekerheid verkeren vanwege hun 
gezondheid: Roelien de Lange, Wetering-
Oost 52, Wetering; Jannie Timmerman, 
Wetering-West 39, Wetering; Jannie 
Kolkman, Marjolein 339, Nieuw Claren-
berg, Vollenhove; Tineke de Lange, Riet-
weg 1, Nederland.
Johna ter Meer, Ir. C.A. Kloosterhuisstr. 
31, 8338 SB Willemsoord, is weer thuis, 
maar zal nog veel tijd en zorg nodig heb-
ben 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.
Maandag 12 maart is na een ongelukkige 
val in het ziekenhuis terechtgekomen 
dhr. Wim Lemkes, Houtzagerijweg 6, 
Blokzijl. Hij zal voorlopig tijdelijk elders 
moeten verblijven, nadat hij enkele dagen 
in Meppel is geweest. Hij heeft een flinke 
rugblessure opgelopen en er zal bekeken 
worden hoe nu verder!
Laten we hen en allen, die we ook ken-
nen door hun zorgen zowel van gezond-
heid als ook door verdriet, in gebed 
voor God brengen en Hem om kracht, 
om zegen en om zijn machtige nabijheid 
vragen. Henk van Dalen.

‘Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.’ 
Lied 416.

Facebook. Word vriend op facebook 
van de kerk Blokzijl-Scheerwolde en we 
delen met u/jou de bijzondere activitei-
ten, die er zijn in en om de kerk!
Bezoekdienstkalender. Jarig op 21 
maart: dhr. W. Lok, Veldhuisweg 5: 75 jaar. 
Van harte gefeliciteerd.
Voor de bezoekdienst is er een gift 

van € 10 en een gift van € 7 ontvangen. 
Hiervoor heel hartelijk dank.

Kerkdienst 25 maart: 10.00 dhr. K. 
de Lange, Marknesse. Palmpasen. Orga-
nist: mw. Withaar. O.v.d.: dhr. J. Bouw-
meester. Uitgangscollecte: kwetsbare 
gezinnen in Oeganda (zie toelichting 
Campagne 40-dagentijd). Oppas: aan-
wezig. Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 
360322.
Stille week. 25 maart: Palmpasen. Wij 
vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Op een ezel gereden werd Hij vrolijk 
toegezwaaid door mensen met palmtak-
ken. De kinderen maken een kleurige 
palmpasenstok en houden een optocht 
in de kerk, waarna zij gaan knutselen in 
het Centrum.
29 maart: Witte Donderdag. Op deze 
avond kwam Jezus met zijn leerlingen 
samen om het begin van Pesach te vie-
ren. Hij ging voor het laatst met hen aan 
tafel en gaf het avondmaal een nieuwe 
betekenis. In navolging van Jezus treffen 
ook wij elkaar rond de avondmaalstafel 
en gedenken hoe breken en delen zijn 
motto was tot het einde toe.
30 maart: Goede Vrijdag. Een stille en 
ingetogen dienst, waarbij alle accent valt 
op het gelezen lijdensevangelie. Wij ver-
blijven met onze gedachten bij de weg 
die Jezus ging tot op het kruis. Waarom 
is het voor ons een ‘Goede’ vrijdag?
31 maart: Paaswake. In de nacht van de 
stille zaterdag verbleef de vroeg christe-
lijke gemeente al biddend en wakend in 
de kerk tot het ochtendgloren. De heils-
geschiedenis van God komt aan het licht 
en de doop als deelname aan de opstan-
ding van Christus krijgt een plek. Wij 
waken niet de hele nacht, maar in deze 
nacht gebeurt het wel. De catechisanten 
werken mee aan deze dienst.
1 april: Pasen. In een vrolijke gezinsdienst 
vieren wij de opstanding van Jezus uit de 
dood! Jezus leeft en wij met hem. Vier 
dat met ons mee.
Campagne 40-dagentijd: Onvoor-
waardelijke liefde. Onze reis eindigt 
in Oeganda. Hier zijn sterke moeders 
die de ruggengraat van de samenle-
ving vormen. Door jarenlange oorlog, 
armoede, ziekte en huiselijk geweld is 
het leven voor moeders in Oeganda 
zwaar. Mothers’ Union, het vrouwen-
netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil 
hier verandering in brengen. Zij werken 
samen met de moeders aan verbetering, 
o.a. door het verstrekken van zaaigoed 
en landbouwgereedschap, zodat zij zelf 
in hun inkomsten kunnen voorzien en 
hun kinderen weer naar school kunnen 
en later een vakopleiding volgen. Mede-
werkers van Mothers’ Union bezoeken 
de vrouwen in afgelegen dorpen en 
leren hen hoe ze uit de armoede kunnen 
komen en werken aan een stabiel gezins-
leven. Ook krijgen de moeders voorlich-
ting over hiv/aids en een training in het 
omgaan met conflicten en het verster-
ken van hun positie in de kerk. Moeders 
voelen zich door dit netwerk versterkt 
om een actievere rol te spelen in hun 
gezin, kerk en dorp. Deze collecte wordt 
van harte bij u aanbevolen.
Van de Diaconie. Donderdag 29 

maart wordt er tijdens het H. Avond-
maal gecollecteerd voor Jemima. Jemima 
is een tehuis bij Bethlehem voor kinde-
ren en jongeren met een (ernstige) gees-
telijke en/of lichamelijke handicap. Lokale 
medewerkers verlenen de zorg vanuit 
hun christelijke bewogenheid en profes-
sionaliteit. Zij werken samen met (des-
kundige) vrijwilligers uit het buitenland, 
waaronder Nederland. Barmhartigheid 
en ontwikkeling zijn de speerpunten in 
de zorg. Vanuit een warme en veilige 
omgeving worden de bewoners gestimu-
leerd om hun talenten en vaardigheden 
te ontwikkelen. Ook hun eventuele fami-
lie wordt hierin betrokken. Wilt u deze 
kinderen en jongeren ondersteunen? 
Dan bevelen wij deze collecte van harte 
bij u aan!
Collecten opbrengsten. Was nog niet 
bekend omdat de kopij, bij uitzondering, 
vroeger dan gewoonlijk naar de drukker 
moest.
Zonnewiede. Dinsdag 20 maart is 
er bijbelmeditatie in Zonnewiede. We 
komen bij elkaar in de verhalenkamer 
boven en vieren het H. Avondmaal. Aan-
vang: 10.30 uur. Voorganger: ds. A. van 
Waard. 
Bijbelgespreksgroep. Donderdag 22 
maart is er van 14.00-16.00 uur bijbel-
gespreksgroep in het Prot. Centrum. We 
lezen en bespreken met elkaar Openba-
ring 16 en 17. Ieder van harte welkom.
Gebed. Goede God, we bereiden ons voor 
op de week die komt, Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paas-
zondag. Wij zijn onder de indruk van de 
grote tegenstellingen. De vrouw die Jezus 
zo vol overgave liefheeft. De mensen, die 
hem willen gevangennemen en verraden. 
Ook ons eigen hart is vaak zo dubbel. We 
schieten tekort naar U. We danken U voor 
uw onvoorwaardelijke liefde voor ons. Maak 
ons open voor die liefde, leer ons die liefde. 
Amen.

Kerkdiensten 25 maart (Palmzon-
dag): Blankenham 9.30 ds. C. P. Meijer, 
Zwolle. Kuinre 11.00 ds. C.P. Meijer. 
De kinderen van de zondagschool 
Blankenham maken tijdens de dienst 
palmpaasstokken in hun eigen ruimte 
en gaan daarmee rond in de kerk. Een 
feestelijke optocht ter gelegenheid van 
Palmpasen. In Kuinre is er voorafgaande 
aan de dienst vanaf 10.15 uur koffie en 
thee met paasbrood, verzorgd door de 
zondagschool. De kinderen maken tij-
dens de diensten in de 40-dagentijd een 
bloem waarop de bijbelverhalen geplakt 
worden. Komt u ook zondag?
Kerkdiensten. Op Witte Donderdag 
29 maart, Goede Vrijdag 30 maart en 
Stille Zaterdag 31 maart zijn er Stille 
Week-vieringen in de prot. kerk te Kuin-
re. 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 denken we aan Jezus’ 
lijden en sterven. We lezen het lijdens-
verhaal. Alles wat zwaar op ons drukt, 
schuld en onvermogen, Hij heeft het 
weggedragen aan het kruis. Tijdens de 
dienst is er gelegenheid 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 doorbreken van het licht, de 
opstanding van Christus. De brandende 
paaskaars verwijst ons naar de kracht 
van Gods liefde, het licht van Paasmor-
gen. Er is tijdens de Stille Week-diensten 
een liturgieboekje voor de kerkgangers.
Eerste Paasdag 1 april is er een gezins-
dienst om 10.00 uur in Kuinre. Samen 
met de kinderen vieren we de opstan-
ding van de Heer: ‘Christus, onze Heer, 
verrees!’
40-dagenwandeling. Dinsdag 27 
maart is de laatste 40-dagenwandeling 
van dit seizoen. We beginnen om 10.00 
uur op de eerste Parkeerplaats aan de 
Hopweg. Mocht de wandeling vanwege 
slecht weer geen doorgang vinden, dan 
vindt u op de facebook-pagina van onze 
prot. Kerk Kuinre en Blankenham infor-
matie hierover, uiterlijk om 9.00 uur op 
27 maart.
Zieken. In onze gebeden denken we 
aan de zieken, aan hen die in het zieken-
huis zijn en aan de zieken thuis en in een 
verpleeghuis. Ook bidden we voor hun 
familie en naasten.

Kerkdiensten 25 maart: Paasloo 
9.30 ds. E. Jans. Palmpasen. Collecten: 
1. Project 1027. 2. College van Kerkrent-
meesters. Bij de uitgang: instandhouding 
gebouwen. Oppas: Gea Raafs en fam. 
Boogaard.
De komende ‘Stille week’ zijn er dage-
lijks korte vesperdiensten in de kerk 
te Paasloo. Aanvang: 19.00 uur en staan 
o.l.v. een aantal gemeenteleden.
Kerkdiensten 30 maart: Paasloo 
9.30 en 19.30 H. Avondmaal vieren. 
Goede Vrijdag. Collecten: 1. De Herberg. 
2. College van Kerkrentmeesters. Bij de 
uitgang: instandhouding gebouwen.
H.A. in de Landerijen. Dinsdag 27 
maart is er om 15.30 uur een viering v/h 
H. Avondmaal in de Landerijen.
In memoriam. Hendrik de Jonge. Na 
een afnemende gezondheid, maar toch 
nog onverwacht is op 7 maart 2018 
Hendrik de Jonge overleden in het bijzijn 
van zijn vrouw en kinderen.
Opeens was daar toch het diepe dal 
van duisternis waar de familie doorheen 
moet, nu zij een lieve man en vader en 
geweldige opa moeten missen. Voor 
Henk de Jonge waren de woorden uit 
Psalm 23 – De Here is mijn herder… 

- een houvast. ‘Houd je daar maar aan 
vast, dan komt het goed’, waren zijn 
woorden. In zijn leven heeft hij daar, ook 
samen met zijn vrouw, telkens weer 
kracht uit kunnen halen op de momen-
ten in het leven waarop het niet zo lek-
ker ging. In de dankdienst voor zijn leven 
op dinsdag 13 maart hebben we dan ook 
stil gestaan bij deze woorden. Dat het 
een bemoediging mag zijn voor hen die 
achterblijven dat Henk de Jonge nu in 
het huis van de Here mag verblijven tot 
in lengte van dagen, en dat tegelijkertijd 
de Herder waar hij op vertrouwde ook 
hen mag blijven leiden door het dal van 
duisternis heen naar de grazige wei-
den en de stille wateren. De woorden 
van deze Psalm verliezen hun kracht 
en waarheid niet. Ook voor hen zal de 
Here een herder zijn, zoals hij dat was 
voor Henk de Jonge. Houd daar maar 
aan vast, dan komt het goed.
De bloemen uit de dienst van 11 
maart zijn als dank meegegeven aan 
Astrid Elzenaar. I.v.m. ziekte van onze 
predikant, heeft zij die ochtend de dienst 
geleid.
Rectificatie. Op 18 febr. zijn er bloe-
men bezorgd bij mevr. Postma in Kalen-
berg en Jaco Beugelink in Ossenzijl. 
Kleding gevraagd voor AZC. Voor 
de kledingverkoop voor vluchtelingen 
van het AZC in Luttelgeest wordt drin-
gend gezocht naar heren en jongens 
schoenen, en heren en jongenskleding. 
Kijk nog eens in uw kasten of daar nog 
wat weg kan, waar u de vluchtelingen 
heel blij mee maakt. U kunt de artikelen 
brengen bij Anky Buijert, Jannie Ferbeek 
of Gerda Koning. Alvast hartelijk dank.
Giften. Mw. A. Elzenaar ontving € 10 
voor de diaconie.
Een vrijwillige bijdragen aan de gemeen-
tekas op 11 maart jl. heeft € 99,30 
opgebracht. Hartelijk bedankt voor uw 
bijdrage.
Ophaallijst. Voor vervoer naar de kerk 
graag uiterlijk 3 dagen van tevoren bel-
len als u van deze dienst gebruik wilt 
maken. 25 maart: Tineke Jansons, tel.: 
0521-522090
1 april: Wijmie Dekker, tel.: 0561-451538
8 april: Arie Threels, tel.: 0551-450886
15 april: Ria Kroes, tel.: 0561-452010
22 april: Miep Weemstra, tel.: 0561-
451898
29 april: Arjen Jansons, tel.: 0521-522090
Collecte-opbrengsten 11 maart:
Oldemarkt: Diaconie: € 114,72
College van Kerkrentmeesters: € 73,32
Eigen jeugdwerk: € 76,86
Collecte-opbrengst biddag:
Oldemarkt: Diaconie: € 66,95
Kerk: € 43,20
Paasgroetenactie 2018. Vanuit heel 
de Prot. Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar weer een 
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en 
buitenland en aan mensen en organi-
saties van de groetenlijst van Amnesty 
International. De Paasgroet sluit aan 
bij het veertigdagentijdthema: Onvoor-
waardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst 
ging hierover in gesprek met vrouwe-
lijke gedetineerden: ‘Daar kwam naar 
voren, dat onvoorwaardelijke 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 Paasgroetenactie en 
hebben dit jaar gekozen voor dubbele 
kaarten welke naar gedetineerden in 
Nederlandse gevangenissen gaan. Voor 
gedetineerden is het bemoedigend, als ze 
kaarten krijgen, zeker als daar ook nog 
iets persoonlijks op staat. Ook al weet 
u niet precies, wie deze kaart ontvangt, 
vanwege de privacy, toch mag u ervan 
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weet wel, ministers dienen niet 
ons, gewone burgers, maar de 
overheid en concreter de Kroon. 
En wat de kerk betreft, ook daar 
zijn ministers niet onbekend. 
Een dominee heet ook wel ‘verbi 
divini minister’, dienaar van het 
goddelijke woord. Sommige pre-
dikanten zetten achter hun naam 
‘vdm’, er zijn er zelfs die er hun 
emailadres mee opsieren. 

Summa summarum: liever zou ik 
van de dominees en domina’s af 
zijn en er pastores van maken, 
mijns inziens een begrijpelijke en 
kernachtige aanduiding van waar 
het in hun ambt om gaat. Toch 
eindig ik met de wijze woorden 
van dominee/domina Hetty, die 
zij sprak op de gemeenteavond 
waar haar komst enthousiast 
werd begroet. ‘Hoe moet u mij 
noemen? Dominee is goed, domi-
nee Hetty of dominee Boersma 
ook, of eenvoudig Hetty.’ Daar 
kan ik mee leven. Voor mij is het 
nu al Hetty.

dens veertig dagen lang in actie om 
hun afvalstroom met veertig pro-
cent te verminderen. De slotbijeen-
komst vindt plaats op 17 april. Dan 
worden de resultaten van de actie 
bekendgemaakt. Daarover kunt u 
meer lezen in ons kerkblad. 

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BiJZonder ConCert?

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

oldemarkt / Paasloo
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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 kerkdienst 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 bovenste 
kaart kunt u een gedicht of groet aan de 
gevangene schrijven, én uw naam. Zon-
der naam is het geen hartelijke groet en 
wordt de kaart zelfs aan de kant gelegd! 
Adres en/of woonplaats mag u niet ver-
melden. Kaarten met adres of woon-
plaats en ook kaarten zonder naam wor-
den 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 post-
zegel op plakt. Dit is een gewone kaart, 
geen paasgroet, zodat gedetineerden 
deze op elk moment van het jaar kunnen 
versturen. De gevangenispredikanten wij-
zen 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.
Studieseminar door ds. Henk Poot 
in Oldemarkt over ‘Jezus en Israël, de 
boodschap van het evangelie van Johan-
nes’. Op dinsdag 27 maart is er in Olde-
markt de eerste studieavond in een serie 
van 3 met ds. Henk Poot, als Israëlpredi-
kant verbonden aan de stg. Christenen 
voor Israël. De andere data zijn: dinsdag 
3 en 10 april. Het onderwerp waarover 
hij spreekt is: Jezus en Israël, de bood-
schap van het evangelie van Johannes. De 
bijeenkomsten vinden plaats in gebouw 
de Ontmoeting, Marktplein 9, Oldemarkt. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: gratis.
Jezus en Israël, de boodschap van het 
evangelie van Johannes. In de kerkge-
schiedenis is de Here Jezus vaak losge-
maakt van de Thora. Johannes noemt 
Hem het levende Woord en daar bedoelt 
hij mee de levende Thora. Als Johannes 
schrijft dat de wet door Mozes gegeven 
is en de genade en de trouw door Jezus 
Christus is gekomen, dan is dat geen 
tegenstelling, maar een intensivering. Als 
Johannes schrijft dat het Woord vleesge-
worden is, betekent dat ook niet dat het 
Woord uit de H. Schrift is weggetrokken 
en dat de kracht van de wet en de pro-
feten is verdwenen. Het is juist een nog 
dichter bij komen van Gods openbaring. 
In de Thora toont God immers ook zijn 
liefde en genade (Exodus 34:6), maar dit 
gaat een stap verder: nu is het Woord 
van God in vlees en bloed in het midden 
van Israël verschenen, als Immanuël. De 
Zoon is in Jezus nog steeds Immanuël 
en al is Hij verheerlijkt en opgenomen 
in de hemel, dat heeft de vleeswording 
van het Woord niet ongedaan gemaakt. 
Voor Israël en ons verborgen is Hij aan 
de rechterhand van God voorspraak van 
zijn broeders en zusters.
Rooseveld-Vakantieweek voor alleen-
staande met een lichamelijke beperking. 
De vakantieweek wordt gehouden van 8 
t/m 15 sept. 2018 (week 37). De vakan-
tieweek is dit jaar voor de 3e 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 rolstoelgebrui-
kers. De kamers zijn toegankelijk voor 
een rolstoel en beschikken over een 
wastafel. De meeste kamers zijn voor-
zien van hoog-laagbedden en op iedere 
vleugel zijn meerdere ruime badkamers 
met uitgebreide sanitaire voorzieningen. 
Het vakantiecentrum beschikt over alle 
benodigde aangepaste faciliteiten voor 
mensen met een lichamelijke beper-
king. De vakantieweek wordt mogelijk 
gemaakt door de ondersteuning van heel 
veel vrijwilligers. In het Nieuw Hydepark 

staat gastvrijheid en persoonlijke aan-
dacht voorop. Er is ook altijd een predi-
kant of geestelijke verzorger 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 
meldt u zich dan bij Gerda Koning, tel. 
0561450901, en zij verstrekt u verder 
inlichtingen over de prijs, een aanmel-
dingsformulier enz. Ook niet kerkelijke 
mensen zijn van harte welkom. De aan-
meldingsformulieren moeten wel voor 
13 juni binnen zijn.
Hartland Vrouwenreis 24 april-2 mei 
2018. Het is alweer 5 jaar geleden dat 
ik enthousiast terugkwam van de Vrou-
wenreis naar Israël. In april 2018 gaat er 
opnieuw een Vrouwenreis naar Israël, 
een aantal vrouwen uit Oldemarkt heb-
ben zich al voor de reis aangemeld. Het 
is een unieke ervaring. Henriët Poot 
gaat mee als reisleidster en Ayalla Zion 
is onze gids. ‘Ik ging om vrouwen daar te 
bemoedigen, maar ik kwam zelf bemoe-
digd terug’. Ga mee op een verrassende 
ontdekkingsreis naar vrouwen in het 
Hartland van Israël. Bezoek het Bijbelse 
Shilo, Jeruzalem, geniet van het eten op 
een weergaloze plek aan de rand van de 
wildernis van Judea, vier de Sabbat met 
Joodse vrienden, luister naar de verha-
len van de overlevenden van terreur en 
laat je verwennen in een parfumfabriek, 
schoonheidssalon of een heerlijk glas 
wijn in de heuvels van Benjamin. Altijd al 
kennis willen nemen van de gewoonten 
en tradities van het Joodse volk? Leer ze 
dan uit eerste hand van Joodse vrouwen. 
Ga mee naar een Joodse school, ont-
moet Israëlische kunstenaars en geniet 
van goede gesprekken in Jeruzalem. 
Hartverwarmende vrouwen en plaatsen 
in het Bijbelse land met mensen om van 
te houden. Dus ga met ons mee! U vindt 
meer informatie en u kunt zich aanmel-
den bij: Relireizen/groepsreizen/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 uit-
daging te wachten! Nyarushishi, Rwanda! 
Samen met de lokale bevolking van 
Nyarushishi gaan we bouwen aan een 
kleuterschool 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 Stg. Red een Kind en 
een de lokale partnerorganisatie 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 dorpsgemeen-
schap wordt op veel fronten onder-
steund 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. Woensdag 28 maart: Bidstond 
in de Ontmoeting. Aanvang: 9.00 uur.
Woensdag 28 maart: GGG Ossenzijl bij 
mw. W. Ram, Lageweg 16, Ossenzijl. Aan-
vang: 20.00 uur.
Donderdag 29 maart: Mannengroep bij 
Jan Oosterveld, Paasloo. Aanvang 20.00 
uur.

Het is Palmpasen en ik zie de bomen,
De palmen weer met kinderogen aan:
Hun blaadren die als vogelveren stromen
En in de top der stam gestoken staan.

En alles is bereid Hem te ontvangen,

En de verwachting vlamt op elk gelaat:
De kreupelen die aan hun krukken hangen,
De honden en de blinden van de straat.

Er draaft een ezeltje met rechte oren
Als aan de witte klasmuur van mijn jeugd;
Al heeft het Jezus van zijn rug verloren,
Ik zie Hem in mijn kinderlijke vreugd,

En zachtjens juicht het kind in mij verblijd:
Hosannah die de Zoon van David zijt.

Bertus Aafjes (uit: ‘Het koningsgraf’, 
Amsterdam 1948)

Kerkdienst 25 maart: 9.30 ds. E. van 
Veen. Palmzondag. Organist: Jannie Ben-
nen-Stakelbeek. Ophaaldienst: dhr. E. 
Kooij. Eindcollecte: KerkinAktie.
Op Palmpasen klinkt hosanna én pas-
sie. Een zondag met twee gezichten. De 
intocht met de palmtakken aan de ene 
kant. We verheugen ons dat Jezus zijn 
weg heeft gevonden naar Jeruzalem, 
centrum van geloof. ‘Uw opgang naar 
Jeruzalem verheugt het hart, verhoogt de 
stem, versiert de straten met een lach…’. 
Tegelijk is de dreiging voelbaar. Het pas-
sieverhaal van zijn overlevering begint. ‘Gij 
gaat de week van lijden in, het veulen en 
de ezelin dragen U met vrede door de 
poort, zachtmoedig vredelievend Woord 
weldadig uw genade’. De stille week 
begint. In deze dienst, waaraan de Wold-
klank meewerkt o.l.v. Karel Jager, zullen 
2 kinderen gedoopt worden. Namelijk 
Lucas de Lange, z.v. Teun en Jacolien de 
Lange, A.F. Stroïnkweg 3 en Roan van 
Beek, z.v. Dennis en Cristina van Beek. Zij 
wonen in Kampen.

Loopjongen
De loopjongen van Jeruzalem
heeft aan den lijve ondervonden
dat zijn last licht is
en zijn juk zacht.

Hij met zijn ezelsoren
en zijn ezelsbegrafenis.
Het ruiterlijke paard,
de hoogwaardige kameel,
zij komen er niet aan te pas.
De hoge eer valt te beurt
aan een armzalige ezel.

Palmtakken vallen hem te voet.
Gezegend is hij
die komt in zijn grauwe pak,
de lastdrager van de Heer.

Palmpasen. Zondag 25 maart vieren 
we met elkaar Palmpasen. Natuurlijk 
maken we daarvoor weer een Palmpaas-
stok. Ook worden er 2 kindjes gedoopt. 
Komen jullie ook allemaal? Namens de 
zondagsschool/nevendienst, Froukje, 
Fokie, Jannie, Fijke en Jolanda.
De vieringen op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en de Paaswake zijn een 
doorgaande dienst. We lopen als het 
ware de laatste dagen van Jezus op aarde 
mee. Op de dag van het joodse Paas-
feest vierde Jezus met zijn vrienden de 
sedermaaltijd. Hij wilde minste zijn en 
waste de voeten van zijn leerlingen. In 
de broden die op de tafel liggen zien we 
het leven van Jezus getekend en de weg 
die Hij ging; het wordt gebroken en het 
gaat van hand tot hand opdat wij leven!  
Dat wordt tastbaar in het vieren van het 

avondmaal met elkaar in het delen van 
brood en wijn.
Kerkdienst 29 maart: 19.30 ds. E. van 
Veen. Witte Donderdag. Organist: Arjan 
Kroes. Ophaaldienst: dhr. H. Linthorst. 
Eindcollecte: kosten Eredienst.
Kerkdienst 30 maart: 19.30 ds. E. van 
Veen. Organist: Gerco Eggink. Ophaal-
dienst: dhr. J. Zeefat.
Op de vrijdag wordt Jezus rond het mid-
daguur gekruisigd en sterft in de namid-
dag. ’s Avonds wordt het lichaam van het 
kruis gehaald en begraven voordat de 
sabbat begint. Hoewel wij, achteraf en 
terecht, deze dag Goede Vrijdag zijn gaan 
noemen, is er op deze vrijdag nog niets te 
vieren, slechts te gedenken. We luisteren 
naar de lijdensgang die Jezus ging en ons 
rest slechts de verwondering dat toch 
Jezus Naam bewaarheid werd: God redt!
Paasgroeten. Zondag 1 april en maan-
dag 2 april is het Pasen. Voorafgaand aan 
deze bijzondere dagen wil de Diaconie 
diverse kerkleden een Paasgroet bezor-
gen.
Zaterdag 24 maart hebben wij de Paas-
groeten klaarstaan in MFC ‘Hoogthij’. 
Tussen 9.00 uur en 10.00 uur kunnen 
deze worden opgehaald en staat er een 
kopje koffie/thee klaar. Als u die dag in de 
mogelijkheid bent om één of meerdere 
Paasgroeten op te halen en de daarop 
volgende week te bezorgen dan zijn wij u 
zeer erkentelijk. ‘Vele handen maken licht 
werk’. Met vriendelijke groet, namens de 
Diaconie, Lotty Nijenhuis (voorzitter), 
Gerard Dolstra (secretaris).
Wij leven mee. Als u iets te melden 
heeft of door te geven wat betreft pas-
toraat, neem dan gerust contact op met 
één van de ouderlingen of met de pre-
dikant.
In het verpleeghuis Zonnekamp in Steen-
wijk is tijdelijk opgenomen dhr. K. Kla-
verdijk.
Dhr. R. Kreulen, die opgenomen was in 
Reggersoord te Meppel, is weer thuis.
We willen denken aan iedereen die de 
afgelopen tijd slechte berichten hebben 
ontvangen wat betreft hun gezondheid, 
en aan hen die tobben met hun gezond-
heid, zowel thuis als in het ziekenhuis. 
We willen allen God’s nabijheid en zegen 
toewensen.

opnieuw geboren, opgestaan
Opnieuw geboren, opgestaan
Voorgoed veranderd, opgericht,
door angst en sterven heengegaan
zien wij opnieuw het leven aan,
geschenk dat groot en kostbaar is.

Opnieuw geboren, opgestaan
bezocht, gelouterd en onthecht,
in kou en duisternis gewacht,
lang vastgehouden in een nacht,
die ongedacht weer ochtend werd.

Opnieuw geboren, opgestaan.
Mijn wapens had ik neergelegd,
zo klein en kwetsbaar stond ik daar,
bereid om elke weg te gaan,
ja toen, toen ben ik opgestaan.

Uit: Marijke de Bruin, Als de graankorrel 
sterft.

Gift. Mw. Winters heeft € 10 ontvangen 
voor de kerk. Hartelijk bedankt voor 
deze gift.
De bloemen uit de dienst van afgelo-
pen zondag zijn met een hartelijke groet 
en een bemoediging bezorgd bij dhr. R. 
Kreulen, Bergsteinlaan 25.
Wijnactie. Nog steeds loopt onze 
wijnactie. Witte(Chardonnay) en rode 
(Cabernet Sauvignon) wijn. Een doos van 
6 flessen wijn kost € 35. Men kan zelf de 
samenstelling van de doos bepalen. De 
wijn is te verkrijgen bij mw. J. Flobbe, Bak-
kersveld 11, tel. 512 457.

Kerkdienst 25 maart: Grote Kerk 
10.00 ds. H. Pap en ds. D. Wolters. Orga-

nist: dhr. J. Tijssen. Lied voor de dienst: 
Lied 440. Collecten: ALEH Zorg voor 
kinderen met beperking Israël, instand-
houding eredienst en het interieurfonds. 
Autodienst: dhr. J. IJspeert, tel. 243010. 
Oppas: in Tilvoorde o.l.v. Else ten Hoeve 
en Femmie Hogendorf. Tnd.: groep 7, 8 
en de brugklas.

Kerkdienst 25 maart: De Kapel 
19.00 kand. J. Menkveld, Leiden. Orga-
nist: dhr. H. Dunsbergen. Lied voor 
de dienst: Lied 440. Collecten: ALEH 
Zorg voor kinderen met beperking Israël, 
instandhouding eredienst en het interi-
eurfonds. Autodienst: dhr. J. IJspeert, tel. 
243010.
Kerkdienst 30 maart: Grote Kerk 
10.00 ds. D. Wolters. Organist: dhr. J. 
Wuite. Lied voor de dienst: Lied 512: 
1, 2, 3, 4. Collecten: diaconie, instandhou-
ding eredienst, Tafelcollecte Nood- of 
rampgebieden.
Kerkdienst 30 maart: Nieuw Claren-
berg 15.30 ds. D. Wolters.
Kerkdienst 30 maart: De Kapel 
15.30 ds. H. Pap voor te gaan.
Kerkdienst 30 maart: Grote Kerk 
19.30 ds. H. Pap voor te gaan. Organist: 
dhr. J. Bredewout. Lied voor de dienst: 
Lied 512: 1, 2, 3, 4. Collecten: diaconie, 
instandhouding eredienst, Tafelcollecte 
Nood- of rampgebieden.
Agenda. 24 maart: 9.00 uur, Stilte wan-
deling 40 dagen tijd, Molen Sint Jans-
klooster.
28 maart 19.15 uur: Vesper, Grote Kerk.
28 maart 20.00 uur: Muziek met passie, 
zingen met de Bijbel, Kapel.
28 maart 20.00 uur: Doopzitting voor 
doopdienst 8 april, Tilvoorde.
3 april 19.45 uur: Vergadering groot 
moderamen, Kapel.
8 april 17.00 uur: Gast aan tafel, de 
Voorhof.
9 april 19.00 uur: Verkoop collectebon-
nen van 19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
10 april 19.45 uur: Consistorie Stad, Til-
voorde.
12 april 20.00 uur: Heet hangijzer: Ver-
schillen tussen de kerken, Johanneskerk.
Belijdenisdienst. Komende zondag 
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ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
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0527-239504 predikantambt@
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Scriba: Dhr. C. A. Ruitenbeek, 
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nist: dhr. J. Tijssen. Lied voor de dienst: 
Lied 440. Collecten: ALEH Zorg voor 
kinderen met beperking Israël, instand-
houding eredienst en het interieurfonds. 
Autodienst: dhr. J. IJspeert, tel. 243010. 
Oppas: in Tilvoorde o.l.v. Else ten Hoeve 
en Femmie Hogendorf. Tnd.: groep 7, 8 
en de brugklas.

Kerkdienst 25 maart: De Kapel 
19.00 kand. J. Menkveld, Leiden. Orga-
nist: dhr. H. Dunsbergen. Lied voor 
de dienst: Lied 440. Collecten: ALEH 
Zorg voor kinderen met beperking Israël, 
instandhouding eredienst en het interi-
eurfonds. Autodienst: dhr. J. IJspeert, tel. 
243010.
Kerkdienst 30 maart: Grote Kerk 
10.00 ds. D. Wolters. Organist: dhr. J. 
Wuite. Lied voor de dienst: Lied 512: 
1, 2, 3, 4. Collecten: diaconie, instandhou-
ding eredienst, Tafelcollecte Nood- of 
rampgebieden.
Kerkdienst 30 maart: Nieuw Claren-
berg 15.30 ds. D. Wolters.
Kerkdienst 30 maart: De Kapel 
15.30 ds. H. Pap voor te gaan.
Kerkdienst 30 maart: Grote Kerk 
19.30 ds. H. Pap voor te gaan. Organist: 
dhr. J. Bredewout. Lied voor de dienst: 
Lied 512: 1, 2, 3, 4. Collecten: diaconie, 
instandhouding eredienst, Tafelcollecte 
Nood- of rampgebieden.
Agenda. 24 maart: 9.00 uur, Stilte wan-
deling 40 dagen tijd, Molen Sint Jans-
klooster.
28 maart 19.15 uur: Vesper, Grote Kerk.
28 maart 20.00 uur: Muziek met passie, 
zingen met de Bijbel, Kapel.
28 maart 20.00 uur: Doopzitting voor 
doopdienst 8 april, Tilvoorde.
3 april 19.45 uur: Vergadering groot 
moderamen, Kapel.
8 april 17.00 uur: Gast aan tafel, de 
Voorhof.
9 april 19.00 uur: Verkoop collectebon-
nen van 19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
10 april 19.45 uur: Consistorie Stad, Til-
voorde.
12 april 20.00 uur: Heet hangijzer: Ver-
schillen tussen de kerken, Johanneskerk.
Belijdenisdienst. Komende zondag 

hopen de volgende gemeenteleden belij-
denis te doen van hun geloof: Iris Boxum, 
Iris Esmee Dekker, Geertje Natascha 
Lassche, Karl ten Napel, Marjolein Ger-
harda Schuurman-Groot, Trijntje Jantina 
Westhuis, Frederika Harmina Westhuis 
en Aniek Ziel. Het is elke keer weer bij-
zonder als er jongeren zijn, die, tegen 
de stroom van de tijd in, belijdenis doen 
van hun geloof. Grote reden voor dank! 
Bijzonder was het om te merken in 
gesprekken dat ze zich bewust zijn van 
de roeping christen te zijn, dat het veel 
van ons kan vragen. Maar nog mooier 
was het dat ze daarbij wezen op God: Hij 
heeft ons eerst liefgehad! En die liefde 
willen ze beantwoorden.
Giften. De Diaconie ontving via Rita 
van Gurp € 10, en via mw. A. Mondria-
v/d Meulen € 20 voor het bloemenfonds. 
Hartelijk dank voor deze giften.
Bloemengroet. De bloemen van 18 
maart zijn, als teken van medeleven en als 
groet van de gemeente, gegaan naar dhr. 
en mw. Vis-Peters, van Haersoltelaan 41. 
Zij waren 16 maart 12½ jaar getrouwd. 
Ook gingen bloemen naar mw. Dragt-
Mondria, Marjolein 336 en naar dhr. Pap, 
Hogeveldweg 28.
Wekelijkse Vesper. Elke woensdag-
avond zal om 19.15 uur één van de ker-
ken opengesteld zijn voor een vesper. 
Dit is een kort liturgisch moment van 
maximaal een half uur volgens een vaste 
liturgie, met aandacht voor verstilling 
en gebed. De volgende vesper is op 28 
maart in de Grote Kerk in Vollenhove.
Diaconiecollecte: ALEH in Israël. ALEH 
is een organisatie die de zorg draagt voor 
kinderen met een ernstige- meervoudige 
handicap, zowel cognitief (verstandelijk) 
als fysiek (lichamelijk). ALEH werd in 
1982 opgericht door een groep ouders 
die vastbesloten waren om hun kinde-
ren met ernstige beperkingen, de best 
mogelijke zorg te geven en de mogelijk-
heid om zich te ontwikkelen tot hun 
volle potentieel. De mogelijkheden van 
kinderen met ernstige fysieke en cogni-
tieve handicaps worden vaak onderschat. 
Omdat zij niet in staat zijn hun gevoelens, 
wensen en voorkeuren te uiten, wordt 
er vaak gedacht dat rehabilitatie en 
persoonlijke ontwikkeling niet relevant 
voor ze is. De ervaring van ALEH bewijst 
het tegendeel. Vandaag de dag, krijgen 
meer dan 700 bewoners, van baby’s tot 
adolescenten, uitmuntende zorg in de 4 
afdelingen van ALEH, 24 uur per dag, 7 
dagen per week. Hiermee is ALEH het 
grootste zorgnetwerk voor ernstig meer-
voudig gehandicapten in Israël. ALEH 
draagt de zorg voor kinderen, ongeacht 
hun religie of hun etnische achtergrond. 
ln Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het 
rehabilitatieve zorgdorp in de Negev, is 
een toegewijd multidisciplinair team van 
therapeuten, artsen, verpleegsters, ver-
zorgsters, educatieve- en administratieve 
medewerkers en een groep vrijwilligers 
continue in de weer om de kinderen te 
voorzien in al hun fysieke, medische en 
emotionele behoeften. De waarde van 
het leven staat hoog aangeschreven bij 
ALEH en het leven wordt gekoesterd. 
Geen middel wordt achterwege gelaten 
om de kinderen vooruitgang te gunnen, 
wat deze vooruitgang ook moge zijn. De 
gehandicaptenzorg van ALEH is een voor-
beeld voor de hele wereld. ALEH gelooft 
dat elk kind, ongeacht de ernst van de 
fysieke of cognitieve beperkingen, het 
recht heeft op de beste beschikbare zorg 
en kansen om zijn of haar volle potenti-
eel te bereiken. ALEH is van mening dat 
een sterke samenleving wordt beoor-
deeld op de manier waarop zij zorgt 
voor de meest kwetsbaren. ‘Ik geef jullie 
een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals 
ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie 
elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor 
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 

leerlingen zijn.’ Johannes 13:34-35. Help 
ALEH in hun missie om de lat voor deze 
en toekomstige generaties te verhogen. 
Deze collecte wordt van harte bij u aan-
bevolen!
Gebedspunten uit Praag. Dank met 
ons mee voor de nieuwe plek die we 
hebben gevonden voor de bijeenkomsten 
van Network Praha. De ruimte biedt ons 
zoveel mogelijkheden, dat we ons ermee 
gezegend weten. Bid met ons mee voor 
de buurt, waarin zoveel onrecht plaats-
vindt.
Dank dat het goed gaat met ons gezin, 
dat de kinderen het goed hebben op 
school, genieten van hun contacten met 
vrienden en dan we in een rustige fase 
zitten. Bid en leef met ons mee uit ver-
wachting voor wat komen gaat. Bid voor 
de mensen met wie we in contact zijn en 
voor wie wij bidden dat zij verlossing in 
Jezus Christus mogen vinden.
Door de GZB worden er op dit moment 
gesprekken gevoerd over onze uitzen-
ding naar Praag en we denken na over 
een verlenging met 2 jaar. Wilt u met 
ons bidden voor dit proces, waarin we 
zoeken naar Gods leiding en praktische 
antwoorden.
Komende maand komen er mensen 
uit verschillende landen naar Praag toe 
voor de MOSTY-conferentie. Dit project, 
waaraan we al een jaar of wat werken, is 
erop gericht om korte-termijn zendelin-
gen naar Praag te halen. Ook bij de GZB 
staat deze vacature uit. Wilt u bidden 
voor de conferentie, en ook of God ons 
deelnemers zal sturen voor de start van 
het project in augustus.
Doopzitting. Op woensdag 28 maart 
is er doopzitting in Tilvoorde, ter voor-
bereiding op de doopdienst van 8 april. 
Beide ouders worden om 20.00 uur 
verwacht. Denk alvast na over de bete-
kenis van de doop. Waarom willen jullie 
je kind(eren) laten dopen? En zet ook je 
wensen voor de dienst even op papier. 
Dan spreken we dat alles verder door tij-
dens deze avond. Van harte welkom!
Actiedag voor Zending over Grenzen. 
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, wil-
len we graag op D.V. zaterdag 14 april een 
actiedag houden. De opbrengst van deze 
actie komt geheel ten goede aan Zending 
over Grenzen. Zending over Grenzen zet 
zich in voor kansarme gezinnen, kinderen 
en ouderen. Deze actie zal plaatsvinden in 
en rond de Grote Kerk van 13.00-18.00 
uur. Wat is er te doen die dag: - Kledin-
ginzameling - Fair met kraampjes, grab-
belton, springkussen, spelletjes, knutselen 
en nog veel meer - Panna-voetbal voor 
8 jaar en ouder. Geef je snel op bij Luuk 
Naberman (06-53924677) want vol is vol!
Op Paaszondag worden bij de uitgang 
kaarten aan de kinderen uitgedeeld voor 
deze actiedag. Met deze kaart kunnen ze 
gratis deelnemen aan activiteiten en gra-
tis versnaperingen ophalen bij de desbe-
treffende kraampjes. D.V. zondag 15 april 
willen we deze actie afsluiten met een 
kerkdienst in de Grote Kerk om 10.00 
uur met medewerking van Geke’s Tien-
tal. De diaconiecollectie in deze dienst 
is bestemd voor Zending over Grenzen. 
Na de dienst is er koffie, thee en fris. Wij 
hopen op uw medewerking en komst. 
Samen maken we hulp aan kansarme 
gezinnen in Oost-Europa mogelijk. Helpt 
u mee? Hartelijke groet van de diaconie
Ladies Movie Night met de film War 
Room. Tony en Elizabeth hebben het voor 
elkaar: geweldige banen, een prachtige 
dochter én hun droomhuis. Maar schijn 
kan bedriegen. Hun wereld valt uit elkaar 
onder de druk van hun falend huwelijk. 
Terwijl Tony geniet van zijn succesvolle 
baan en met de verleiding speelt, wordt 
Elizabeth steeds verbitterder. Maar hun 
leven neemt een onverwachte wending 
wanneer Elizabeth een nieuwe klant, Miss 
Clara, ontmoet en ze een ‘war room’ 
moet opzetten om te bidden voor haar 
gezin… Alle vrouwen zijn van harte 

welkom om gezellig samen deze film te 
kijken. Inloop vanaf 19:30, start film om 
20.00 uur. Locatie: Tilvoorde. Entree: gra-
tis. Graag wel even opgeven voor 2 april 
via: dijajoje@hotmail.com

Stille week. Komende week worden wij 
stil. Er zijn namelijk geen woorden voor wat 
God in Christus voor ons heeft gedaan. Hij, 
die zonder schuld was, droeg onze schuld. 
Hij, die Koning was, diende ons als een 
knecht. Hij, die het Licht van de wereld is, 
gaat onze duisternis binnen. Hij, die de Vorst 
van het leven is, kiest voor de dood. Duizend, 
duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank 
en eer! 
Met een hartelijke groet, Dick Wolters.

Catechese. Op maandag 19 maart heb-
ben we op een gezellige manier alweer 
de laatste lessen gehad van deze winter. 
We keken terug op een leuk seizoen! De 
jongeren waren trouw in het bezoeken 
van de catechisatie. Wat wij als leiding erg 
waarderen. Hartelijke groet, ds. H. Pap, 
Grietje de Olde en Janneke Knobbe.
In Memoriam Trijntje Fokkema- Grijp-
stra. Overleden is op 3 maart 2018 
Trijntje Fokkema-Grijpstra, ze was de 
weduwe van Rinze Fokkema. Op don-
derdag 8 maart namen we afscheid van 
haar in Tilvoorde te Vollenhove. Uit het 
afscheidswoord voor mijn oma van klein-
zoon Martijn Boeve:’ Vandaag nemen 
we afscheid van oma en delen we onze 
mooiste herinneringen…Als ik terugdenk 
aan oma dan beginnen mijn herinneringen 
op de boerderij van opa en oma. Verjaar-
dagfeestjes met de familie of zondagse 
bezoekjes. Ik zie mezelf nog spelen op die 
boerderij. Er was een tractor en schuur 
waar we tikkertje of verstoppertje speel-
den met mijn zusje, nichtje en neven. We 
dwarrelden over het land of speelden 
binnen in een heuse zondagse kamer. Er 
waren ook sjablonen waar we met zijn 
alleen tekeningen mee maakten aan de 
keukentafel. Ik heb prettige herinnerin-
gen aan die tijd. Mijn opa en oma waren 
klassieke opa’s en oma’s. We hadden een 
band met ze, maar niet zoals moderne 
opa’s en oma’s die vaak oppassen op hun 
kleinkinderen en daardoor hun klein-
kinderen wekelijks zien. Eigenlijk leerde 
ik mijn opa en oma pas kennen door 
de introductie van de pre-paid mobiele 
telefoon. Hoezo zal je denken. Gingen ze 
dan nu pas bellen? Hadden ze daarvoor 
geen telefoon? Nee, niets van dat alles. 
Maar het beltegoed van de mobiel moest 
regelmatig opgewaardeerd worden. Als 
het niet tijdig opgewaardeerd werd, ver-
viel beltegoed. Dat was toch zonde. Ik 
was degene die het opwaarderen ver-
zorgde. Het overlijden van opa was een 
slag. Vooral voor oma. Haar geliefde, man, 
vader van haar kinderen en maatje met 
wie ze bijna haar hele volwassen leven 
lief en leed had gedeeld, was ons en haar 
ontvallen. Toch nam ze het heel goed op. 
Ze hervatte haar leven. Ze vulde letterlijk 
het gat dat opa liet vallen op. Ze ging op 
zijn stoel zitten bij het raam. Oma las in 

die stoel grote letterboeken als een dolle. 
Streekromans. Haar favoriete genre. De 
bieb kocht speciaal extra boeken voor 
haar zodat ze lekker door kon lezen. Ik 
was trots op mijn oma. Ze was al 90 en 
woonde nog steeds op zichzelf. Ze kon 
zichzelf goed redden. Weliswaar met 
wat hulpmiddelen. Zo was er een trap-
liftje, beugel bij de wc en rollator. Oma 
investeerde wel. Maar uiteraard was er 
ook hulp van de familie en de buren. De 
buren Piet en Marry waren een grote 
steun voor haar. Als familie zijn we hen 
zeer dankbaar voor de manier waarop zij 
oma hebben geholpen.
Tijdens de dienst hebben we nagedacht 
over de woorden uit 1 kor. 13:13: ‘Geloof, 
hoop en liefde, deze drie, maar de meeste 
van deze is de liefde.’ We wensen familie 
en vrienden van Trijntje Fokkema - Grijp-
stra de nabijheid toe van de God van 
liefde.
Ten slotte, ontvangt allen een vriendelijke 
groet vanuit de pastorie aan de Leeuwte, 
ds. H.J.H. Pap.

Kerkdienst 25 maart: Belt-Schut-
sloot 9.30 ds. W. Menkveld. Palmpasen. 
In deze dienst doen belijdenis: Bryan v/d 
Belt, Geanne van de Belt, Hans van Dijk, 
Wilona van Dijk-van Dalfsen, Agnes Heu-
tink, Jeanine Heutink, Femke Heutink, 
Joëlle Jonkman, Daniël Menkveld, Leon 
Schaap en Marleen Stam. Leon zal ook 
worden gedoopt. Na de dienst kunt u de 
nieuwe lidmaten feliciteren en een kop 
koffiedrinken in dorpshuis ‘De Zandbelt’. 
Diaconiecollecte: Kerkinactie: Steun 
voor kwetsbare gezinnen in Noord-
Oeganda. Armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken het leven van moeders 
in Oeganda zwaar. Mothers’ Union, het 
vrouwennetwerk van de Orthodoxe 
Kerk, wil hier verandering in brengen. 
Medewerkers bezoeken vrouwen in 
gebieden waar door de jarenlange bur-
geroorlog veel geweld is geweest. Het 
leven van vele gezinnen is hierdoor totaal 
ontwricht. 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 
relatiecursussen volgen, waarin ze leren 
elkaar te respecteren in hun eigen rol 
in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union 
voorlichting over hiv/aids, traint ze vrou-
wen in het omgaan met conflicten en 
versterkt ze de positie van vrouwen in 
de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich 
gesterkt om een actievere rol te spelen 
in hun gezin, kerk en dorp. Met deze col-
lecte steunt u het werelddiaconale werk 
van KerkinActie zoals Mothers’ Union in 
Oeganda. Van harte aanbevolen! Helpt u 
mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank!
Kerkdienst 29 maart: Wanneper-
veen 19.30 ds. W. Menkveld. Witte Don-
derdag. H.A.
Kerkdienst 30 maart: Belt-Schut-
sloot 19.30 ds. W. Menkveld. Goede 
Vrijdag.
Avondmaalgave Witte donderdag. In 

Moldavië wonen veel ouderen in zwaar 
verwaarloosde huizen zonder sanitaire 
voorzieningen en zonder aansluiting op 
de waterleiding. Met een pensioen van 
nog geen € 20 per maand kunnen zij 
de minimale maandelijkse lasten, zoals 
verwarming en medicijnen, niet betalen. 
Daarnaast leven zij vaak in een sociaal 
isolement. De Bethania Christian Relief 
Association (Bethania), partner van 
KerkinActie, zet zich in om het leven 
van ouderen in Moldavië te verbeteren. 
Zo realiseerde zij een dagcentrum voor 
ouderen. Daar ontmoeten ouderen 
elkaar, nemen deel aan diverse activitei-
ten en volgen bijbelstudies. Zo hebben de 
ouderen een plek waar ze samenkomen 
om iets te ondernemen. Voor ouderen 
die niet naar het centrum kunnen komen, 
heeft Bethania een ‘tafeltje-dekje’ service. 
Op die manier krijgen zij een gezonde 
en voedzame maaltijd thuis en voelen 
zich minder eenzaam door dit dagelijkse 
bezoek. Voor € 10 kan één oudere 13x 
een maaltijd eten in het dagcentrum of 
via de ‘tafeltje-dekje’ service. Uw gift 
maakt het mogelijk dat deze ouderen 
zich minder eenzaam voelen, een gezon-
de en voedzame maaltijd kunnen eten 
en de zorg krijgen die zij nodig hebben. 
Doet u ook mee? Namens de diaconie 
van harte bij u aanbevolen.
Oppas. W’veen en BS: zie www.pknwan-
neperveenbeltschutsloot.nl, onder: roos-
ter.
Bloemendienst W’veen: 25 maart: fam. 
H. Slot, Veneweg 271.
1 april: fam. B. van de Berg, Veneweg 141, 
en fam. A. Huisman, Veneweg 194.
Ledenmutaties. Belt-Schutsloot: mw. 
K. Ruiter-Lassche, De Steenakkers 4, is 
verhuisd naar Kadoelen 1, 8326 BA Sint-
Jansklooster en overgeschreven naar de 
Herv. gem. Vollenhove.
Wanneperveen: mw. E. Nijenhuis (Ds. A.C. 
van Raalteweg 38) is verhuisd naar Rem-
brandtstr. 41, 7948 AV Nijeveen en over-
geschreven naar de Herv. gem. Nijeveen
Bij een verhuizing wordt een lid auto-
matisch door de gemeente Steenwij-
kerland overgeschreven naar de kerkge-
meenschap in de nieuwe woonplaats, dit 
is niet te voorkomen. In sommige geval-
len is deze overschrijving niet wenselijk. 
Met name bij studenten en ouderen die 
verhuizen naar een verzorgings- of ver-
pleegtehuis. Wanneer u gaat verhuizen 
maar toch lid wilt blijven van onze kerk 
geef dit dan tijdig door aan de wijkou-
derling. Zo kan voorkomen worden dat 
u overgeschreven wordt. Ook wanneer 
u niet wilt dat er een vermelding op de 
Leef Mee of Nieuwsbrief komt is er een 
eigen verantwoordelijkheid om dit aan de 
wijkouderling door te geven. Destijds is 
er een boekenlegger verspreidt over het 
dorp met bovenstaande informatie. De 
laatste tijd merken wij echter dat deze 
informatie niet (meer) bekend is binnen 
gemeente en daarom dit bericht. Vriende-
lijke groeten, Jennifer Rook, ledenadmini-
stratie Wanneperveen/Belt-Schutsloot.
Kerkenraadsverkiezing. Mw. G. Wink-
Weijdema en mw. J. Westerman-Dam 
hebben hun verkiezing tot resp. ouderling 
en diaken niet aanvaard. Daarom roept 
de kerkenraad u weer op om schriftelijk 
en ondertekend aanbevelingen te doen 
van belijdende leden die naar uw mening 
voor verkiezing in aanmerking komen. U 
dient daarbij dan aan te geven voor welk 
ambt de betrokkene wordt aanbevolen. 
Aanbevelingen voor de vacatures mogen 
door alle doopleden en belijdende leden 
van 16 jaar en ouder worden gedaan. 
De kerkenraad is verplicht de namen 
van hen, die door tien of meer stemge-
rechtigde gemeenteleden voor een ambt 
worden aanbevolen, op de verkiezingslijst 
te plaatsen. Alleen belijdende leden zijn 
stemgerechtigd. U kunt aanbevelingen 
inleveren t/m dinsdag 27 maart bij de 
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Predikant Vollenhove-stad: 
ds. D. Wolters, Steiger 27, 
8325 HB Vollenhove tel. 0527-
239291 predikantstad@
hervormdvollenhove.nl

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

Scriba: Dhr. C. A. Ruitenbeek, 
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. 
tel. 0527-243545 scriba@
hervormdvollenhove.nl
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

 vollenhove  AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD, Sint Jansklooster, 
0527-239504. 
E-mail: 
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Ds. D. Wolters, Steiger 27,  
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
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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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scriba of iemand anders van de kerken-
raad.
Gemeenteavond. De kerkenraad heeft 
op woensdag 11 april een gezamenlijke 
gemeenteavond gepland om 20.00 uur 
in de kerk te Wanneperveen. De agenda 
voor deze avond volgt later.
Bezoekwerk Wanneperveen. Op 
dinsdag 6 maart zijn wij voor onze jaar-
lijkse vergadering van ons bezoekwerk 
namens de kerk, weer bij elkaar geweest 
om te evalueren hoe het afgelopen 
jaar voor iedereen ieder is gegaan. 
Het bezoekwerk wordt gedaan door 
6 dames en 3 heren. In totaal worden 
ongeveer 35 personen incl. enkele echt-
paren bezocht. Dit varieert van de leef-
tijd vanaf ongeveer 60 jaar en ouder. De 
bezoeken worden naar eigen invulling 
door de dames /heren gedaan, geke-
ken wordt meestal naar gezondheid /
leeftijd of behoefte. Er worden mensen 
bezocht uit de gemeente, zowel kerke-
lijk 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 sturen naar annie@autobedrijf-
terhorst.nl
Vanuit de gemeente. Dhr. G. Half-
mouw, Noorderweg 59, werd weer enke-
le dagen opgenomen met ademhalings-
problemen en is inmiddels weer thuis.
Dhr. A.de Jonge, Havezatherweg 20, werd 
ook opgenomen i.v.m. zijn hart. Na de 
eerste schrik lijkt het wat mee te vallen 
en ook hij is weer thuis. Intussen blijven 
de zorgen om zijn oog en gezichtsver-
mogen.
We leven met beide mee en dragen hen 
op in uw voorbede.
Vanuit de Pastorie. Soms spreken we 
van het ‘zwarte schaap’ van een familie, 
school, buurt, dorp, bedrijf etc. Iemand 
die voortdurend de schuld krijgt van wat 
er misgaat. Iemand die door zijn gedrag 
daar ook om vraagt. Gemakkelijk ont-
staat een vicieuze cirkel waarin niet meer 
duidelijk is wie waarmee begon. Begon 
het zwarte schaap met negatief gedrag 
en kreeg hij steeds meer beschuldigingen 
over zich heen, of werd iemand gekrenkt 
door beschuldigingen en bracht hem dat 
tot moeilijk gedrag? Als we ervan uitgaan 
dat niemand graag een zwart schaap wil 
zijn is het altijd goed om te kijken wat het 
effect is van het zwarte-schapen-gedrag 
op de groep. Zeker als het om een kind 

gaat zien we soms dat het zwarte schaap 
beschuldigingen naar zich toetrekt door 
probleemgedrag om de aandacht van 
andere zaken binnen het gezin af te lei-
den. Het zwarte schaap probeert het 
gezin te redden door escalatie van pro-
blemen onder de oppervlakte te voorko-
men. Zo’n zwart schaap kunnen we ook 
zondebok noemen. In Israël droeg de 
zondebok de schuld van het volk symbo-
lisch uit de gemeenschap van het volk de 
woestijn in. De bok werd tot zondebok 
gemaakt en het liet zich ook tot zonde-
bok maken. Dat is ook wat Jezus deed. 
Hij werd tot zwartschaap/zondebok 
gemaakt met name door de kerkelijke 
leiders van zijn tijd die dachten dat ze 
door Hem aan het kruis te hangen ande-
re problemen konden bezweren. Tege-
lijk liet Hij zich ook tot zwartschaap/
zondebok maken om zo de schuld van 
zijn volk weg te kunnen dragen. Net als 
veel kinderen die zich vandaag tot zwart 
schaap laten maken om hun gezin te 
redden kreeg ook Jezus toen voor zijn 
rol als zondebok geen erkenning van 
degenen voor wie Hij dat deed. Maar wij 
die terugkijken op wat Hij deed, wij die 
herkennen hoe nodig het was dat Hij 
zondebok werd, wij willen Hem daarvan 
harte voor eren en voor danken. Harte-
lijke groeten, ds. Menkveld.
De bloemen uit de dienst van 18 
maart in BS gingen met een hartelijke 
groet van de gemeente naar dhr. J. Stam, 
Noorderweg 15. Het liturgisch bloemstuk 
is gebracht bij dhr. A. de Jonge, Haveza-
therweg 20, i.v.m. een ziekenhuisopname.
In W’veen gingen er bloemen naar Anne 
Sophie Hogeterp, zij heeft in het zieken-
huis gelegen. Ook kregen Willem en Anita 
Voogd een afscheidsbloemetje omdat ze 
verhuizen naar Rouveen. 

Kerkdienst 25 maart: 9.30 ds. Anneke 
van der Velde, Zwolle. O.v.d.: Henry Bos. 
Organist: Ake Menno van der Vinne. 
Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk. 
Ontvangst: Martinus Berger. De bloe-

men worden weggebracht door de Cor 
Sijbesma. De zorg voor de kinderen is 
in handen van Cathi Herijgers. Ophaal-
dienst: fam. Klarenberg (0521-588863). 
De opname van de dienst wordt 
rondgebracht door Geert Dedden. Lied 
voor de dienst: lied 843.
Kerkdienst 29 maart (Witte Don-
derdag) 19.30 ds. Gerrit van den 
Dool. H. Avondmaal. O.v.d.: Martinus 
Berger. Organist: Ake Menno van der 
Vinne. Uitgangscollecte: diaconaal 
project. Ontvangst: Feikje Klooster-
man. Ophaaldienst: fam. Hop (0521-
854343) Lied voor de dienst: lied 843.
Kerkdienst 30 maart (Goede Vrij-
dag) 19.30 ds. Gerrit van den Dool. 
O.v.d: Martinus Berger. Organist: Ake 
Menno van der Vinne. Uitgangscol-
lecte: diaconaal project. Ontvangst: 
Feikje Kloosterman. Ophaaldienst: 
fam. Hop (0521-854343) Lied voor de 
dienst: lied 843.
Bij de diensten. Zondag gaat er een 
voor u vreemde predikant voor, name-
lijk ds. Anneke van der Velde uit Zwolle. 
Voorheen was zij onze gemeentead-
viseur van de Prot. kerk in Nederland. 
Anneke van der Velde is historicus 
en theoloog. Na een loopbaan in de 
advies- en opleidingsbranche verdeelt 
ze haar kennis en ervaring nu over drie 
professies: specialist pionierbegeleiding 
(PKN Utrecht), vrijzinnig voorganger 
(VV Kampen) en geestelijk verzorger 
(revalidatiecentrum De Vogellanden). Zo 
verdiept ze zich in de geloofs- en zinge-
vingsdimensie in verschillende domeinen. 
We hopen dat u er allen bent om naar 
haar boodschap te luisteren.
Paasgroeten. Op dinsdag 27 maart en 
woensdag 28 maart is het lokaal open 
van 9.15 uur t/m 16.15 uur voor dege-
nen die de paasgroeten rondbrengen. 
Belijdenis. De volgende geloofsleer-
lingen hopen in de Paasdienst belijde-
nis van hun geloof af te leggen: Charita 
Baars, Céline Berger en Femke Sijbesma.
Collecten. Biddag 14 maart: Diaconie: 
€ 20,90; Kerkrentmeesters: € 26,20; 
Deurcollecte: onderhoudsfonds € 42,80.
Zondag 18 maart: Diaconie: € 31,35; 
Kerkrentmeesters: € 41,15; Deurcol-
lecte: orgelfonds € 38,90. Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
De bloemen zijn als groet en bemoe-
diging bezorgd bij de Bianca Stroeve, 
Steenwijkerweg.

Vele handen… De zon schijnt weer 
wat vaker en de temperaturen stijgen. 
Het voorjaar komt er weer aan. Tijd 
voor de grote voorjaarschoonmaak van 
de kerk. Op maandag 9 april en dinsdag 
10 april gaan we daarom met zijn allen 
aan de slag. Wij zijn op zoek naar vrijwil-
ligers; zowel mannen als vrouwen! Heeft 

u een ochtend, middag of misschien wel 
een hele dag waarop u ons kunt en wilt 
helpen? Geef het dan even door aan 
onze koster Tinie Winters (588515). 
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
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: 
Dank en bid voor de gevestigde (rooms-
katholieke en anglicaanse) kerken in 
Brunei, die wekelijks samenkomsten 
houden. De veiligheidsdienst en argwa-
nende burgers houden christenen nauw-
lettend in de gaten.
Kopij GZ. De kopij voor het volgende 
zondagsblad kunt u inleveren tot uiter-
lijk zondag 25 maart 12.00 uur bij de 
scriba. Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl

Onder de ware wijnstok wacht een ezelin 
haar eerste vracht, wanneer een koning 
naar haar vraagt. Zo staat zij stevig vast-
gemaakt totdat de koning komt! Hosanna, 
heil en zegen! Hosanna, help ons Heer!

De palmen buigen tak voor tak. De men-
sen juichen, ieder pakt een tak en wuift die 
heen en weer: een ereboog voor deze Heer 
die als een koning komt! Hosanna, heil en 
zegen! Hosanna, help ons Heer!

Wij wachten hem hier met ons lied, want 
zeiden de profeten niet: de berg, die vol 
olijven staat, dat is niet de weg waarlangs 
Hij gaat, daar is het dat Hij komt! Hosanna, 
heil en zegen! Hosanna, help ons Heer!

De vijgenboom biedt tak voor tak aan 
vredestichters onderdak, daar wacht men, 
vrede alom, daar weet men dat de koning 
komt, ja, de koning komt. Hosanna, heil en 
zegen! Hosanna, help ons Heer!

Namens de kerkenraad een hartelijke 
groet, Henry Bos ouderling scriba

Van de predikant. Met Palmzondag 
gaan we de Stille Week in. Voor het eerst 
willen we H. Avondmaal vieren op Witte 
Donderdag, op de avond dat Jezus met 
zijn leerlingen zijn laatste Paasmaaltijd 
vierde en daarbij brood en wijn verbond 
met zijn eigen persoon, zijn leven en 

levensovergave tot in de dood. In deze 
dienst zullen sopraan Corin Tholen 
en alt-mezzo Henriëtte van den Dool 
muziek van Bach ten gehore brengen, 
o.a. uit de Matthaeus-Passion. Met deze 
dienst openen we de viering van Pasen. 
De klassieke lezing daarbij is uit Johan-
nes 13. Johannes vertelt niet over de zgn 
instelling van het Avondmaal, maar in 
plaats daarvan dat Jezus bij zijn afscheid 
zijn leerlingen de voeten wast: de Heer 
als Dienaar, de Dienaar als Heer. Een 
wel zeer concrete toespitsing van het 
Avondmaal: zijn levensoffer wil telkens 
opnieuw gestalte krijgen in de onder-
linge liefde en dienstbaarheid van ons als 
zijn leerlingen. Ik hoop zeer dat we dit 
Avondmaal met velen zullen mogen vie-
ren. In de viering op Goede Vrijdag, ook 
wel ‘Kruispasen’ genoemd, lezen we het 
hele lijdensevangelie volgens Marcus. Dat 
wordt gedaan door enkele gemeentele-
den en mijzelf. Het verhaal zal voor zich-
zelf spreken, ik zal een korte toelichting 
geven. Als gemeente zullen we met onze 
liederen reageren op wat wordt gelezen. 
Henriëtte zal Bach zingen. Met beelden 
uit de kunst zal het lijden van Christus 
nog dichterbij worden gebracht. In stilte 
opent de viering en zo wordt zij ook 
afgesloten. De Paasmorgendienst zal een 
extra feestelijke dimensie krijgen door 
de belijdenis van enkele geloofsleerlin-
gen. Pasen gaat niet alleen over de dood 
en opstanding van onze Heer Jezus 
Christus, maar evenzeer over die van 
ons: de doop beeldt uit dat onze oude 
mens met Hem is gestorven en begra-
ven en dat wij met Hem zijn opgewekt 
tot nieuw leven (Romeinen 6). Dat mag 
ook gestalte krijgen in het belijdend ja-
zeggen op je doop. Zo worden we, nog 
veel meer dan met Kerstmis, in de dagen 
van Pasen gebracht bij het hart van ons 
christen- en gemeente-zijn. Dat mag in 
alle vieringen zichtbaar worden in een 
volle kerk!
Naar Zuid-Afrika. Nu al vast wil ik 
vertellen dat mijn vrouw en ik van 4 
april t/m 2 mei afwezig zullen zijn. Wij 
hopen die weken in Zuid-Afrika door 
te brengen voor familiebezoek en daar-
bij ook enkele weken door Namibië te 
trekken.
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

berichten Het Zondagsblad 

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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Advertenties

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

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke 
activiteiten in het komende seizoen. 
U zorgt voor tekst en enkele foto’s. Wij zorgen 
voor de overige foto’s, opmaak en druk.
Om uit te delen aan gemeenteleden, 
nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden.
Bel vrijblijvend voor meer informatie: 

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

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

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

KLEURIG
FRIS  

INSPIREREND
UITNODIGEND

heino 10.00 Lieke van Hout
hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. J. Wassenaar KW 9.30 
ds. R. Perk  
KZ 10.15 dr. M. de Vries
holten dK 9.30 ds. A. Bierma 
11.00 krabbeldienst Kandelaar 
9.30 ds. F. Schipper 19.00 ds. A. 
Veerman
Kuinre 11.00 ds. C. Meijer
Kamperveen 9.30 da. Sijtsma
Lemelerveld h. hartkerk 
10.00 n.b.
mariënberg sK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort. H.A. 19.00 ds. R. Perk
nieuwleusen grK 10.00 ds. 
J. Tiggelaar mK 10.00 en 19.15 
ds. L. Hoekstra oK 10.00 ds. M. 
Develing
nijverdal rB 9.30 ds. E. v/d 
Weide hC 9.30 ds. B. v/d Weg
oldemarkt  
gK 9.30 ds. Riemersma
Paasloo hg 9.30 ds. E. Jans
rouveen 9.30 ds. P. v/d Meulen
schuinesloot 10.00 ds. W. Piksen
sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo
sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
H. van Ark 19.00 ds. J. Tiggelaar 
Kapel 19.00 n.b.
staphorst  
11.00 ds. P. v/d Meulen
steenwijk grK 9.30 ds. B. 
Haanstra ov 9.30 en ev 10.45 
ds. A. van ‘t Zand
steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
vollenhove  
grK 10.00 ds. H. Pap  
mK 10.00 da. J. Rohaan. Kinderd.
vriezenveen oK 9.30 ds. A. 
Veerman
vroomshoop het anker 
9.30 ds. J. Antonides 19.00 ds. F. 
Schipper irene 
9.30 ds. J. Droogendijk
Westerhaar  
9.30 ds. K. Hazeleger
Wierden dK 9.00 en 10.45 ds. 
T. Smink 15.00 ds. E. Prins 18.45 
ds. L. Smelt gK 9.30 en 19.00 ds. 
P. Dekker hoge hexel 9.30 ds. 
C. Visser 19.00 ds. G. Schreuders
Wijhe nK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord  
9.30 da. A. v/d Velde
Wilsum 9.30 ds. J. Visser 14.30 
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Advertenties

heino 10.00 Lieke van Hout
hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. J. Wassenaar KW 9.30 
ds. R. Perk  
KZ 10.15 dr. M. de Vries
holten dK 9.30 ds. A. Bierma 
11.00 krabbeldienst Kandelaar 
9.30 ds. F. Schipper 19.00 ds. A. 
Veerman
Kuinre 11.00 ds. C. Meijer
Kamperveen 9.30 da. Sijtsma
Lemelerveld h. hartkerk 
10.00 n.b.
mariënberg sK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort. H.A. 19.00 ds. R. Perk
nieuwleusen grK 10.00 ds. 
J. Tiggelaar mK 10.00 en 19.15 
ds. L. Hoekstra oK 10.00 ds. M. 
Develing
nijverdal rB 9.30 ds. E. v/d 
Weide hC 9.30 ds. B. v/d Weg
oldemarkt  
gK 9.30 ds. Riemersma
Paasloo hg 9.30 ds. E. Jans
rouveen 9.30 ds. P. v/d Meulen
schuinesloot 10.00 ds. W. Piksen
sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo
sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
H. van Ark 19.00 ds. J. Tiggelaar 
Kapel 19.00 n.b.
staphorst  
11.00 ds. P. v/d Meulen
steenwijk grK 9.30 ds. B. 
Haanstra ov 9.30 en ev 10.45 
ds. A. van ‘t Zand
steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
vollenhove  
grK 10.00 ds. H. Pap  
mK 10.00 da. J. Rohaan. Kinderd.
vriezenveen oK 9.30 ds. A. 
Veerman
vroomshoop het anker 
9.30 ds. J. Antonides 19.00 ds. F. 
Schipper irene 
9.30 ds. J. Droogendijk
Westerhaar  
9.30 ds. K. Hazeleger
Wierden dK 9.00 en 10.45 ds. 
T. Smink 15.00 ds. E. Prins 18.45 
ds. L. Smelt gK 9.30 en 19.00 ds. 
P. Dekker hoge hexel 9.30 ds. 
C. Visser 19.00 ds. G. Schreuders
Wijhe nK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord  
9.30 da. A. v/d Velde
Wilsum 9.30 ds. J. Visser 14.30 

ds. J. van Wijk
Windesheim 10.00 ds. H. de 
Jong
iJsselmuiden/grafhorst gK 
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis gK 10.00 ds. H. ter 
Beek hK 19.00 Mattheus Passion
Zwolle aK 9.30 ds. N. Eygen-
raam grK 16.30 Michaëlsviering 
JK 10.00 en 19.00 ds. K. van 
Meijeren. H.A. en dankz. LK 
10.00 ds. M. Jonger oK 10.00 
ds. I. Epema 14.00 perkidienst 
19.00 ds. N. Eygenraam. Vespers 
open Kring 9.30 ds. E. Jon-
ker siK 10.00 ds. H. Evers stK 
10.00 ds. W. Andel

donderdag 29 maart 2018
Witte donderdag

almelo Bleek 19.30 da. M. 
Schwartz. H.A. grK 19.30 ds. P. 
Endedijk. H.A. PK 19.30 ds. M. 
Monagne. H.A. noach 19.30 ds. 
D. van Bart. H.A.
Bergentheim WK 19.30 da. G. 
Rohaan oK 19.00 mw. D. Prins
Berkum hh 19.30 ds. L. Burg-
graaff
Blokzijl/scheerwolde grK 
19.30 ds. R. Vissinga. H.A.
Borne oK 19.30 ds. G. Veening
Bruchterveld 19.30 ds. R. van 
Doorn. H.A.
daarlerveen  
19.30 ds. M. Bos. Vespers
dalfsen grK 19.00 ds. A. Tol. 
H.A. oudleusen 19.00 ds. G. 
Schipper. H.A.
dedemsvaart vdK 19.30 ds. 
K. van Staveren. H.A.
de Krim PK 19.30 ds. G. 
Rohaan
delden oB 19.30 ds. Bergström
diepenheim  
19.30 ds. A. Braakman
enschede oK 10.00 pastores-
team Lonneker 10.00 da. M. 
Schepers Usselo 19.30 ds. O. 
Haasnoot hZ 10.00 ds. F. Peters
genemuiden gK 19.30 ds. I. 
Postma. H.A.
giethoorn  
Pg 19.30 ds. A. v/d Waard
hardenberg radewijk 19.00 
ds. P. Langbroek. H.A.sK 19.30 
ds. P. Noordmans. H.A. Witte 
Kerk 19.30 ds. H. Dorgelo

hasselt de Baak 10.00 ds. H. 
van Veldhuizen
heino 19.30 Hans van Solkema
Kuinre 19.30 ds. R. v/d Hucht
Lemelerveld BK 18.00 ds. C. 
Benard. H.A.
nieuwleusen grK 19.30 ds. L. 
Hoekstra. H.A. oK 19.30 ds. M. 
Develing
nijverdal rB 20.00 ds. W. 
Broekema. H.A.
oldemarkt gK 19.30 ds. C. 
Aalbersberg. H.A.
Paasloo 19.00 vespers
rijssen 19.30 mw. R. Venema. 
H.A.
sibculo fK 10.30 ds. W. v/d 
Griend
sint Jansklooster Kapel 19.00 
steenwijk grK 19.30 ds. A. van 
’t Zand. H.A.
steenwijkerwold 19.30 ds. E. 
van Veen
vollenhove mK 19.30 da. J. 
Rohaan. H.A.
vriezenveen oK 19.00 ds. A. 
Veerman. H.A.
Wanneperveen 19.30 ds. W. 
Menkveld. H.A.
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber. H.A.
Wierden gK 10.30 en 19.30 
ds. P. Dekker. H.A.
Wijhe nK  
19.30 ds. M. Veenstra
Willemsoord  
19.30 ds. G. v/d Dool
iJsselmuiden/grafhorst gK 
19.30 ds. N. Beimers. H.A.
Zwartsluis gK 19.30 ds. A. v/d 
Spek. H.A.
Zwolle grK 19.30 Muchaelsvie-
ring LK 19.30 ds. M. Jonker. H.A. 
oK 19.30 ds. I. Epema. H.A. 
open Kring 19.30 ds. A. Geer-
ling siK 19.00 dhr. J. Knol

vrijdag 30 maart 2018
goede vrijdag

almelo Bleek 19.30 lit. cie. 
de ontmoeting 19.30 ds. C. 
Elsinga. H.A. grK 19.30 ds. P. 
Endedijk PK 19.30 ds. M. Monta-
gne noach 19.30 ds. D. van Bart 
eugeria 10.30 da. J. Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. K. Haze-
leger 19.30 ds. J. Adriaanse
Belt-schutsloot  

19.30 ds. W. Menkveld
Bergentheim WK 19.30 da. G. 
Rohaan
Berkum hh 19.30 ds. L. Brug-
graaff
Blokzijl/scheerwolde grK 
19.30 ds. R. Vissinga
Borne oK 19.30 ds. J. Meijer 
dijkhuis 10.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 19.30 ds. R. van 
Doorn
daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld 
hK 19.00 ds. E. Prins
daarlerveen 10.00 ds. T. Keu-
ning 19.30 ds. M. Bos. H.A.
dalfsen grK 19.00 ds. H. Schip-
per oudleusen 19.00 ds. T. 
Keuning
dedemsvaart vdK 19.30 ds. 
K. van Staveren
de Krim PK 19.30 eredienstcie.
delden oB 19.30 ds. Bergström
den ham gK 9.30 ds. H. 
Klaassen 19.30 ds. R. van Horns-
veld dK 9.30 ds. H. Klaassen
diepenheim 19.30 dhr. C. Brui-
nink
enter 19.30 ds. F. den Oudsten
genemuiden gK 19.30 ds. I. 
Postma grK 9.30 ds. W. Huls-
man 19.30 ds. J. Olie
giethoorn Pg 19.30 ds. A. v/d 
Waard
hardenberg hK 19.30 ds. H. 
Dorgelo radewijk 19.00 ds. 
P. Langbroek sK 19.30 ds. P. 
Noordmans höK 10.00 ds. A. 
de Lange Cfh 10.30 ds. G. Hol-
verda Witte Kerk 19.30 ds. H. 
Bakhuis
hasselt de Baak 19.30 ds. H. 
van Veldhuizen
heino 19.30 Hans van Solkema
Kuinre 9.30 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 ds. de Bruin
Lemelerveld BK 19.30 ds. C. 
Benard
Lutten LK 19.00 ds. W. Piksen
mariënberg sK 19.30 ds. L. van 
Rikxoort
nieuwleusen mK 19.30 ds. G. 
Trouwborst oK 19.30 ds. M. 
Develing
nijverdal rB 19.00 ds. W. 
Broekema hC 16.00 en 19.30 
ds. W. Kaljouw. H.A.
oldemarkt hg 11.00 gK 
19.30 werkgroep
ommen gK 9.30  

19.00 hK 9.30 
Paaslo hg 9.30 en 19.00 ds. E. 
Jans. H.A.
rijssen gK  
19.30 mw. R. Venema
schuinesloot  
9.30 ds. W. Piksen
sibculo KK 19.30 ds. W. v/d 
Griend
sint Jansklooster JK 19.30 ds. 
M. Vis
staphorst  
20.00 ds. P. v/d Meulen
steenwijk grK 19.30 ds. A. van 
’t Zand ov 19.00 ds. B. Haan-
stra. H.A. ev 20.15 ds. B. Haan-
stra. H.A.
steenwijkerwold 19.30 ds. E. 
van Veen
vollenhove grK 10.00 ds. D. 
Wolters. H.A. nC 15.30 ds. D. 
Wolters. H.A. mK 19.30 da. J. 
Rohaan
vriezenveen oK 19.00 ds. A. 
Veerman
vroomshoop het anker 9.30 
en 16.15 ds. J. Antonides irene 
19.30 ds. F. Schipper
Westerhaar 19.30 ds. W. den 
Braber
Wierden dK 9.30 ds. T. Smink 
19.30 ds. H. v/d Pol gK 19.30 
ds. P. Dekker hoge hexel 9.30 
ds. J. van Bart 19.30 ds. T. Smink
Wijhe nK  
19.30 ds. M. Veenstra
Willemsoord  
19.30 ds. G. v/d Dool
Wilsum 19.30 ds. J. de Kok
Windesheim 19.00 ds. J. van 
Wijk
iJsselmuiden/grafhorst gK 
19.30 ds. A. Zweers
Zwartsluis  
gK 19.30 ds. H. ter Beek
Zwolle aK 19.30 ds. N. eygen-
raam grK 21.30 kruismeditatie 
JK 19.30 kand. J. Basse LK 19.30 
ds. M. Jonker oK 19.30 ds. E. 
Urban open Kring 19.30 ds. I. 
Epema siK 19.00 ds. H. Evers. 
H.A. stK 19.30 ds. E. van ‘t Slot
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Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BiJZondere  
PinKsterBiJeenKomst?

Jarig. 25 maart: mw. M. Bosch-Bol-
ks, Plashofstr. 1: 75 jaar.
29 maart: dhr. J. Korblet, Schoolstr. 
9: 76 jaar.
1 april: mw. W. Jaspers Faijer-Ormel, 
Kloosterdijk 166: 75 jaar.
4 april: mw. J. van Dijk-Noppert, 
Kloosterdijk 176: 72 jaar.
8 april: dhr. B. van Dijk, Kloosterdijk 
176: 72 jaar.
9 april: dhr. J. Huisken, Schoolstr. 11: 
76 jaar.
13 april: mw. G. Korblet-Timmer, 
Oranjestr. 78, Westerhaar: 86 jaar.
14 april: dhr. A. Bosch, Plashofstr. 1: 
79 jaar.
18 april: dhr. D. Hendriks, Paterswal 
4i: 71 jaar. Van harte gefeliciteerd 
en Gods zegen toegewenst in uw 
komende levensjaar.

st. JansKLooster
Contactpersoon: Tiny van der Lin-
de-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB St. 
Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 25 maart: 10.00 
ds. H. van Ark, Wapenveld. oppas: 
Marga Heetebrij en Manon Bos-
graaf. Knd.: groep 2: Sandra en 

Sylvana. organist: Henk Teunis. 
14.30 ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen. 
organist: Corry van den Berg. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 30 maart: 19.30 ds. 
P. Vis. organist: Henk Teunis. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Zieken. In de afgelopen week is er 
veel gebeurd waardoor we zagen 
hoe broos het leven van ons men-
sen kan zijn. Br. H. Heetebrij die 
tijdens de kerkdienst onwel werd 
en gereanimeerd en opgenomen 
moest worden in het ziekenhuis. 
De volgende dag op 12 maart 
kwam het droevige bericht van het 
plotseling overlijden op 63-jarige 
leeftijd van br. Harm Rook. Dan zit 
de schrik er wel in bij velen van 
ons. En hoe kan het ook anders 
want als gemeente van Christus 
leven we mee met allen die te 
maken hebben met ziekte en ver-
driet.
Br. Heetebrij heeft een pacemaker 
gekregen waardoor zijn hart beter 
onder controle gehouden kan wor-
den. En al beseffen we heel goed 
dat dit geen garantie is voor een 
langer leven mogen we ook gelo-
ven dat God middelen geeft om te 

kunnen herstellen van een ingrij-
pend gebeuren. Br. Heetebrij mocht 
inmiddels weer thuiskomen. We 
wensen hem veel sterkte toe en 
bovenal Gods dichte nabijheid. 
Maar dat het soms ook heel anders 
gaat in een mensenleven moesten 
we die maandag al onder ogen zien.
We leven mee met zr. A. Paters-
Kuilder. Zij is opgenomen in de Isala 
kliniek te Meppel voor onderzoek 
en behandeling. We wensen haar 
en haar man veel sterkte en bidden 
voor hen om Gods hulp en nabij-
heid.
Ons meeleven gaat uit naar allen 
die te maken hebben met ziekte en 
zorgen. We bidden voor hen om 
Gods nabijheid. Van oudsher is God 
een schuilplaats, zijn armen dragen 
u voor eeuwig. Deuteronomium 
33:27. Laten we ons maar vasthou-
den aan dit woord van God om 
verder te gaan op de weg van ons 
leven in vertrouwen dat Hij ons 
vergezelt op al onze wegen.
overleden. Br. Harm Rook die 
zondagavond voor zijn werk was 
vertrokken naar Frankrijk werd 
maandagmorgen in zijn hotelkamer 
gevonden. Hij had het aardse leven 

moeten loslaten. Een grote schrik 
voor zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen. En ook zijn moeder die in 
de negentig is kreeg hiermee met 
een diep verdriet te maken. We 
wensen allen die bij het leven en 
sterven van br. Rook betrokken zijn 
veel sterkte en bidden om kracht 
en troost voor nu en voor de toe-
komst.
vespers. De laatste vesper is D.V. 
28 maart in de Herv. kerk te Vollen-
hove. De avond begint om 19.15 en 
duren ongeveer een half uur.
op weg naar Pasen. Symbool 
van Golgota. Golgota, symbool van 
smarten, door een Mens in beeld 
gebracht. Door een Mens zo rein 
van harte, die welhaast van dorst 
versmacht. Golgota, symbool van 
lijden, door ’s werelds haat in beeld 
gebracht. In de duisternis der tijden, 
waar de mensheid nog om lacht. 
Golgota, symbool van angsten, waar 
de schepping onder zucht. En waar 
de bange van de bangste, alsmaar 
verder weg van vlucht. Golgota, 
symbool van waarheid, symbool 
ook van een toekomstbeeld. Ja, 
het is de duidelijke klaarheid, die 
ons het nieuwe leven aanbeveelt. 

Golgota, symbool van liefde, door 
Gods Zoon in beeld gebracht. De 
wonde die Zijn ziel doorkliefde, 
bracht ons licht in duistere nacht. 
Golgota, symbool van blijheid, sym-
bool van schoongewassen schuld. 
Schoongewassen door het bloed 
van reinheid. Zo werd door Hem 
Gods plan vervuld. Golgota, sym-
bool van vreugde, omdat wij ver-
losten mogen zijn. Dat is waar God 
Zich op verheugde, toen Zijn Zoon 
leed angst en pijn. Zo werd Golgota 
’t symbool van vrijheid, voor ons 
eeuwige bestaan. En mogen wij in 
Zijn nabijheid, eens juichend voor 
Zijn troon gaan staan.
Hartelijke groeten en een goede en 
gezegende week toegewenst

Westerhaar
Kerkdienst 25 maart: 9.30 ds. K. 
Hazeleger, Ommen. organist: Erik 
Lamberink. Koster: Ab Lusseveld. 
o.v.d.: Jannie Lensen. Knd.: o.l.v. 
Petra Teunis. vervoer bewoners 
‘haarhuus’: Anneke Bekkers. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. Aan de 
uitgang: extra collecte.
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In deze bank zat vroeger een 

graaf met zijn gezin.  Gek hè, 

een hele bank voor jezelf. 

Nu mag iedereen hier zitten. 

Vind ik veel leuker!

www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Advertenties

Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

De Weyert 10, Vollenhove   |   0527-24 13 55    |   decorette-drok.nl

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires 
- Kortom... alles!

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve o�  ine media
Topic Creatieve Communicatie

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

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

Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten. 
Bel met Bertine ten Brinke: 0546-577475
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Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?


