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Jeruzalem dat ik bemin
Jeruzalem is de ongedeelde
hoofdstad van Israël, en de
ambassade gaat van Tel Aviv
naar Jeruzalem. Na deze
woorden van Trump ontstond wereldwijd commotie.
Zijn uitspraken zouden niet
bijdragen aan een oplossing
van het conflict over de status van Jeruzalem.

ds. A.A. van der Spek,
zwartsluis

Amerika is zijn
onderhandelingspositie kwijt
geraakt. Maar de reacties die
oproepen om Jeruzalem te delen
en Oost-Jeruzalem aan de Palestijnen te geven, zijn ook wel heel
makkelijk. Zo’n reactie kost niks
en geen land loopt daardoor economische schade op.
Geschiedenis
En wat zal de reactie van Israël
zijn? Dat ze er alleen voor staan
in de wereld. Dagelijks lezen ze in
Arabische kranten, die door 300
Voor toeristen is het nog steeds mogelijk de Al Aksa te bezoeken, vervolgens een Bar Mitswa mee te maken bij de Klaagmuur om daarna door te
miljoen moslims worden gelezen,
lopen naar de Heilig Grafkerk.
dat vroeg of laat alle Joden de zee
Maar loop je vandaag de dag in
wel gesproken over Jeruzalem als
in zullen worden gedreven.Voor
alle wereldreligies. Dat klinkt als
Jeruzalem, en dat is het vreemde,
stad van drie wereldreligies, maar
Israël is Jeruzalem geen stad die
een mooie onafhankelijke oplosdan lopen Joden en moslims over
het Joodse karakter van de stad
je zomaar kunt delen, want juist
sing. Maar Israël vreest dat dan de
dezelfde straten. Er is vrijheid
wordt ontkend. En dat betekent
Oost-Jeruzalem herbergt veel van
Unesco de dienst gaat uitmaken.
voor moslims om met honderden
voor christenen dat we afscheid
de eigen geschiedenis. Hier ligDeze culturele en educatieve tak
te bidden in de Al Aksa moskee.
moeten nemen van de bronnen
van de VN heeft
gen de tempel
Joden bidden bij de Klaagmuur. En
van ons geloof.Voor ons is het
(die niet te zien
In de verklaringen van de Unesco recentelijk een
de toerist weet soms niet eens
aantal beslissingen Oude Testament een onlosmakeis, want de Islawordt de tempelberg gezien als
of hij zijn falaffel heeft gekocht bij
lijk deel van de Bijbel. Kortom, als
genomen, waarmitische Al Aksa
een Islamitisch gebied, inclusief
een Joodse of Arabische winkel.
Jeruzalem onder bewind van de
door Israël geen
moskee staat er
de Klaagmuur.
Natuurlijk zijn er soms strenge
Unesco komt te staan, zal zelfs de
vertrouwen meer
bovenop) en de
veiligheidsmaatregelen, maar
Klaagmuur niet meer toegankelijk
recent opgegraven stad van David, heeft in deze organisatie. Want in
voor toeristen is het nog steeds
zijn voor Joden, want het bestaan
de verklaringen van de Unesco
de Davidsburcht. En zo zijn er
mogelijk de Al Aksa te bezoeken,
van een tempel daarachter wordt
meer oude vindplaatsen die Joden wordt de Tempelberg gezien als
vervolgens een Bar Mitswa mee
ontkend.
veel zeggen over hun bron en hun een Islamitisch gebied, inclusief
te maken bij de Klaagmuur om
de Klaagmuur. Met geen woord
identiteit.
daarna door te lopen naar de HeiVrijheid
wordt gerept van een Joodse
lig Grafkerk.
Het is niet te verwachten dat
tempel die er onder ligt. Er wordt
Toezicht
Is de huidige situatie de ideale
Israël de zeggenschap van Oostniet gesproken van andere heiEr wordt geroepen om Jeruzalem
Jeruzalem overdraagt, noch aan de oplossing? Nee, maar een betere is
ligdommen die op zijn minst van
onder internationaal toezicht te
voorlopig niet voorhanden.
Palestijnen, noch aan Unesco.
culturele waarde zijn. Er wordt
stellen, zodat er plaats is voor
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Commentaar

Geen woorden
maar daden
door DS. T.J. Oldenhuis, Coevorden

door

ee?
Nog geen a bonn

F l e vo l a n d

Opnieuw beefde de aarde in het
Groninger land. En niet te zuinig ook!
De bewoners leven in angst en dat
is begrijpelijk ook.Wanneer komt de
volgende klap? Gelukkig zijn er geen
slachtoffers te betreuren maar dat
is bij een volgende beving niet uitgesloten.
Een bezorgde minister was ter
plaatse en sprak zijn meeleven en
bezorgdheid uit. Maar de Groningers
hebben al wel vaker geruststellende
woorden gehoord waar niet al te veel
van terechtgekomen is. Het nuchtere
volk daar wil gewoon daden zien,
niet de gaskraan een beetje terugdraaien maar helemaal dicht. En dat
gaat heel veel geld kosten. En dat is
niet mooi voor de staatsknip.
Maar weegt de economie zwaarder
dan de veiligheid van mensen? Het
Groningse gas is voor de schatkist
nog altijd een aardige instromer.
En daarom is het stellen van deze
vraag tegelijkertijd het beantwoorden
daarvan.
Groningen is in Haagse ogen heel
ver weg. Bovendien wonen in het
bevingsgebied maar 150.000 mensen. Dus dunbevolkt voor Haagse
begrippen. Honderden schademeldingen zijn er op dit moment al en
dat worden er ongetwijfeld nog veel
meer. Daarbij komt dat de vorige
schademeldingen nog lang niet allemaal afgehandeld zijn.
Na jaren is het eindelijk zover dat de
NAM de schademeldingen niet meer
afhandelt, dat werd hoog tijd ook.
De slager kan nu eenmaal zijn eigen
vlees niet keuren.
Maar ook al zouden alle schadeclaims worden gehonoreerd, de angst
blijft voor volgende bevingen. Er is
werk aan de winkel in Groningen en
niet zo´n klein beetje ook. Het gaat
om mensen, om heel veel mensen,
daarom zal de regering krachtige
daden moeten laten zien. Sussende
woorden, daar kopen ze in Groningen niks voor!

Welkomdienst
Borger

Meezing
Gospeldienst

Zomermagazine
Twente

Houvastavond
HGJB Wierden

De Protestantse Gemeente Borger heet u op zondag 21 januari
van harte welkom in hun welkomdienst. Ds. E. van Beesten
uit Ommen zal voorgaan in de
dienst die als thema heeft ‘Hoe
gaat het…?’ Het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor o.l.v. Frits
Vugteveen, organist Geert Meijer
uit Zuidwolde en solist Jeanet
Schuring zorgen voor de muzikale
omlijsting. Locatie: Goede Herderkerk in Borger, aanvang: 19.00 uur,
vanaf 18.45 uur is er samenzang.

Meezingen in een koor zonder
maandenlang te oefenen? Op 4
februari kan het tijdens de Johannes
de Heer dienst in Den Ham. Dit is
de bedoeling: ’s middags repeteren
en ’s avonds zingen. En dat alles
onder begeleiding van André Bijleveld. Locatie: Gereformeerde Kerk
Den Ham, aanvang repetities: 13.30
uur, gezamenlijke maaltijd: 17.30 uur.
Voor soep wordt gezorgd, eigen
brood meenemen. Aanvang dienst:
19.00 uur, opgeven tot 26 januari via
molsman@hetnet.nl.

Op 24 januari vindt een informatiebijeenkomst plaats over een
nieuw zomermagazine van en voor
de Twentse kerken. Het gaat om
een kleurrijk magazine dat kerken
verspreiden onder toeristen. De
inhoud bestaat uit: toeristische
informatie, informatie over kerkelijke activiteiten, en inspirerende
artikelen. Op deze manier heten de
Twentse kerken toeristen welkom.
Locatie: Burg. J.C. van den Bergplein
36 Wierden (kantoor Nijhoff Architecten), aanvang: 20.00 uur.

De HGJB organiseert op 1 februari een Houvastavond in Wierden.
Er is tijd voor gezamenlijke verdiepende Bijbelstudie, inspirerende
workshops, muzikale begeleiding,
samenzang en ontmoeting. Bedoeld
voor jongeren die belijdeniscatechese volgen en hun predikant,
maar ook andere jongeren die
verdieping van hun geloof zoeken
zijn er welkom. Locatie: Dorpskerk
Wierden, Burg J.C. van den Bergplein 3, aanvang: 19.30 uur, kosten:
€ 10 p.p., info: www.hgjb.nl/houvast
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Wandelen vanuit
het klooster
Na een drukke decembermaand
kunt u op 16 februari tot rust
komen tijdens een meditatieve
wandeling gepland vanuit het
Dominicanen klooster te Zwolle.
Het accent tijdens de wandeling
ligt op de bewuste ervaring van de
natuur: wind, zon, geluiden, geuren
afgewisseld met stilte.Voorafgaand
is er om 8.30 uur een ochtendgebed in het klooster. Start vanaf
de parkeerplaats van het Dominicanen Klooster, Assendorperdijk
8 te Zwolle, 9.00 uur, begeleiding
door Kees Nypels en Margriet van
Kampen, € 5.

10-jarig jubileum
4e Musketier
De 4e Musketier (4M) viert in op
20 januari haar 10-jarig jubileum. De
mannenbeweging, opgericht door
Henk Stoorvogel en inmiddels actief
in 11 landen, staat bekend om haar
grensverleggende outdoor-activiteiten waarbij de fysieke reis vergezeld gaat van een geestelijke reis.
Startschot voor elk jaar is het 4M
Event. Op 20 januari komen duizenden mannen bij elkaar om het jaar
geïnspireerd te beginnen. De dag
staat bol van de inspiratie, muziek,
ontmoeting en beleving en is exclusief bedoeld voor de mannen van
Nederland. Locatie: Luchthaven
Twenthe, meer informatie en kaarten: www.4m.nl/event

Kloostercollege
Zwolle
We plannen onze carrière zorgvuldig, eten gezond, sporten ons suf
en werken hard aan onze relaties.
In een hemel geloven we niet meer,
dus moet het nu gebeuren. Geluk
als hoogste doel. Ondanks de welvaart, zit de wachtkamer van auteur
en psycholoog Dirk de Wachter vol.
Hij pleit ervoor dat we weer ongelukkig moeten durven zijn en dat
we eraan leiden dat alles maar leuk
moet zijn. Dirk de Wachter en kunstenaar Richard L. Nobbe verzorgen
op 24 januari een kloostercollege
over deze thematiek. Locatie: Dominicanen Klooster, Assendorperdijk
8 te Zwolle, tijd: 20.00 - 21.30 uur,
entree: € 10.

Zingend vanuit de
Grote Kerk
Door haar niveau en muziekkeuze
is het Christelijk Mannenkoor Assen
(CMA) het laatste decennium uitgegroeid tot een bekend en veel
gevraagd mannenkoor. Het Evangelie
is duidelijk de inspiratiebron. Het
CMA speelde een muzikale rol in de
tv-uitzending ‘Bartje’ en werkte mee
aan muziekprogramma’s als ‘U zij
de glorie’ en ‘Nederland Zingt’. Op
zondag 11 februari werkt het CMA
mee aan de zangdienst ‘Zingend vanuit de Grote Kerk’, georganiseerd
door de Protestantse Kerk van
Steenwijk. Grote Kerk Steenwijk,
19.00 uur, entree vrij, collecte voor
onkosten.
Israël-avond?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Lied van verwondering
Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u
naar hem omziet? - Psalm 8
Door: mw. E. de Vegt, hoogeveen

Na alle feesten in december is
januari een sobere maand. Een
beetje kaal vind ik het altijd. De
eerste goede voornemens zijn
waargemaakt, of juist nu al grandioos mislukt. Best een beetje waardeloos. Toch is het ook fijn, we
kunnen even weer tot rust komen
na al het feestgedruis.

Bij het overdenken van het oude
jaar kijken we soms naar wat er
mis is gegaan. Of naar de goede
voornemens waar na een maand al
niks van over is. En we kunnen ons
daardoor zomaar minderwaardig
voelen. Maar als we deze psalm
lezen, mogen we onszelf eraan
herinneren dat we in de ogen van
God ontzettend waardevol zijn!
Hij heeft ons immers bijna goddelijk gemaakt! Wij zijn naar Gods
beeld geschapen en lijken dus op
Hem.

Licht aan de hemel
En toen las ik psalm 8, een psalm
geschreven door David. En toen
ontdekte ik, dat al die mooie licht- David schreef deze psalm op
een nacht, onder het licht van de
jes helemaal niet weg zijn in janumaan en sterren. Hij was onder
ari. Elke nacht weer verschijnen
de indruk. Die prachtige schepze aan de hemel! De maan en de
sterren, door God daar bevestigd. ping had God aan de mens toevertrouwd. Dat
Alsof God ook ná
kerst, het feest van laten we ons elke dag realiseren zou hij niet gedaan
licht, wil laten zien: dat wij waardevolle kinderen van hebben als hij ons
niet vertrouwde.
mijn licht schijnt
God zijn. De maan en de sterren
God vertrouwt
altijd voor jou.
helpen ons daar elke nacht aan
ons zijn schepping
herinneren.
toe, omdat wij dat
David besefte
waard zijn. Het werk van God is
dit ook toen hij deze psalm
in de handen van ons mensen. Wij
schreef. En het overweldigde
mogen zijn vertegenwoordiger zijn
hem. Hij voelde zich ineens heel
hier op aarde.
klein onder die grote hemel. Hij
beschrijft het wonder van de
Goede voornemens
schepping, hoe mooi die door
De Bijbel zegt nog meer: iedereen
God gemaakt is. En hoe klein en
die God aanneemt, zal kind van
nietig de mens lijkt op die grote
aarde. En toch, tegelijkertijd voelde God worden. Wij hoeven onszelf
hij zich heel groot. Want hij schrijft niet waardeloos te voelen, wij
mogen onszelf accepteren, omdat
ook: u hebt de mens bijna goddeGod ons als zijn kinderen heeft
lijk gemaakt, hem bekroond met
geaccepteerd. Hij houdt van ons
glans en glorie. Wat een positie is
om wie we zijn.
dat! Bijna goddelijk.
Goede voornemens; niet iedereen
heeft ze. Maar als u er dan toch
Minderwaardig voelen
één zou moeten maken, dan zou
Psalm 8 is een lied van grote
het deze kunnen zijn: laten we ons
verwondering. Wat is dan de
elke dag realiseren dat wij waarsterveling dat u aan hem denkt?
devolle kinderen van God zijn. De
Het mensenkind dat u naar hem
maan en de sterren helpen ons
omziet?
daar elke nacht aan herinneren.
David verwondert zich over het
feit dat God zich zo diep met ons
verbonden heeft. Hij weet niet
alleen onze naam. Maar hij denkt
aan ons. Elke dag is hij weer heel
David schreef deze psalm op een nacht,
nauw bij ons bestaan betrokken.
onder het licht van de maan en sterren. Hij
was onder de indruk.

even bomen

Vrij man
door ds. P. boomsma,
nijverdal

Zijn de goede
bedoelingen nog
werkzaam? Of was u er niet aan
begonnen? Mijn indruk is, dat er
meer over gepraat wordt, dat
er meer grappen over worden
gemaakt, dan dat ze serieus worden bedacht. Toch bestaan ze en
soms is dat van levensbelang.
In ons gezin speelt het. Menigeen zal dat wellicht weten, want
Tubantia heeft er uitgebreid over
geschreven. Dat was naar aanleiding van het verschijnen van
het boek ‘Ren voor je leven’ van
de hand van een van onze zonen
– Klaas. Hij is lange tijd stevig
verslaafd geweest en inmiddels

weer zes jaar ‘vrij man’. Met zogenaamde goede bedoelingen, zou hij
die vrijheid nooit hervonden hebben. Daar was meer voor nodig.
Zoiets begint met de erkenning
dat je verslaafd bent en de duidelijke beslissing om daaraan iets
te gaan doen.Voor hem was het
een verblijf in een kliniek, waar hij
ook de bevrijdende werking van
het hardlopen ontdekte. Maar de
harde werkelijkheid komt natuurlijk daarna, wanneer het gewone
leven weer begint.Verslaving is een
blijvend iets, waar dagelijks tegen
gestreden moet worden.

maar sta vandaag sterk. Morgen
is er weer een dag. Of, zoals Jezus
zei: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn
eigen last’. De AA heeft een uitgebreide ‘nabehandeling’, het Stappenplan. In twaalf stappen worden
de (ex-)verslaafden geholpen hun
leven weer op de rails te krijgen.
Een van die stappen is het voeren van gesprekken met mensen
die in de tijd voor ‘het herstel’
beschadigd zijn en geleden hebben onder het leugenachtige en
slechte gedrag van de verslaafde.
Stap voor stap op weg naar een
leven vrij van datgene waar je aan
verslaafd was. Het is een soort
van discipelschapstraining. Stap
voor stap ontdekken wat de nieuwe, de bevrijde manier van leven,
inhoudt.

Wat daarbij geweldig helpt zijn de
bijeenkomsten van de AA (Anonieme Alcoholisten). Een van hun
motto’s is: ‘Just for today’. Alleen
vandaag. Denk niet aan morgen,

Het is misschien een grote sprong,
maar het doet mij weleens denken
aan wat in onze gemeenten wordt
gedaan. Alfacursussen en groeigroepen, gespreksgroepen. Die zijn

er niet alleen voor niet-kerkleden,
maar voor elke geïnteresseerde.
Wij kunnen wel denken dat we
het allemaal wel zo’n beetje weten,
maar er valt zoveel te leren. Elke
christen is een discipel, een leerling. En het is de vraag of de zondagse dienst ons voldoende bij de
les houdt. De samenkomsten zijn
van groot belang. De ontmoeting
met God en met elkaar, de lofprijzing, het offeren. En natuurlijk valt
er van de preek ook het nodige
op te steken. Maar gericht leren
lezen, bidden – het samen spreken
over wat het christen-zijn voor
ons betekent en wat de navolging
van Jezus inhoudt elke dag weer,
onder alle omstandigheden.
Hoe u dat doet weet ik natuurlijk niet. Wel weet ik, dat het voor
mijzelf nog altijd een ontdekkingsreis is. Een reis overigens, die ik
iedereen aan kan raden; die ik ook
iedereen gun. Geen goede bedoelingen, maar kiezen en doorzetten.

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
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 21 jan.: GK Aalden 10.00 ds. W. Hordijk. Organist: Irma Zuur. Knd. en oppas.
Collecte: kerk.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 21 jan.: 10.00 ds.
G. van der Werff. Organist: Nico
Meilof. Lied voor de dienst:
NLB 517: 1 en 2. Paaskaars
aansteken: Mathijs Maat. Collecten: 1. Oecumene. 2. Kerk. Bij
de uitgang: beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: Jos Brink.
De bloemen gingen in de
maand dec. met een groet van
de gemeente naar: dhr. J. de Boer,
Witterzomer 18-a; Marko Olijve
en Tineke Oldengarm, Ribesstr.
8; mw. H. Riepma- van de Zandschulp, Haverhullen 32, Assen;
Renee Herben en Erwin Snippe,
Eekhoutswijk 15, Smilde; fam. J.
Dik, Meestershof 11b; Renate
Nagelhout-Herben, Hoofdweg 99,
Smilde; mw. S. Deelstra-v/d Laan,
Pr. Beatrixstr. 9/11, Smilde en mw.
A. Appelo-Vennik, Pr. Beatrixstr.
9/28, Smilde.
Vrouwenver. H.V.G.-Draagt
Elkanders Lasten komt 24
jan. om 19.45 uur samen in het
gebouw achter de Waterstaatskerk.
Vrouwenver. Ora et Labora
komt 23 jan. om 19.45 uur samen
in het gebouw achter de Waterstaatskerk. Onderwerp: De psalmen blijven zingen, Psalm 24 en
uit ‘In Gesprek’ van maart 2016.
Vrije bijdrage: mw. A. BoersSnippe.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 21 jan.: GK
10.00 ds. H. Nagelhout. Organist: Jan Kamphuis. Knd.: groep
1 t/m 8. Oppas: fam. Korenhof.
Bloemendienst: T. de Maa. Collecten: 1. Kerk. 2. AK. Deurcollecte: onderhoudsfonds.
Aleida Kramer 10.30 dhr. J.
Mondria.
DIEVER
Kerkdiensten 21 jan.: 10.00 ds.
B. Urgert, Elp. Knd.: groep 1 t/m
5. 19.15 jeugddienst met dienstvullend programma door gospelband ‘Tribute’. Thema: ‘I’ve decided to follow Jesus’.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 21 jan.: 10.00 ds.
H. Klaassens en past. Buter. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Oecumene. Uitgangscollecte: pastoraat.
Oppas: aanwezig. Knd.: ja.
De jaarlijkse oec. dienst in de
week van gebed voor de eenheid
der christenen wordt bij ons in
de kerk gehouden. Dat betekent
dat we gezamenlijk met de RKparochie de dienst vieren. Thema:
recht door zee, n.a.v. het verhaal

van de uittocht uit Egypte. Uit
moderne vormen van slavernij
opstaan en bevrijding vinden.
M.m.v. een koor samengesteld
uit Intersection en het St. Caeciliakoor o.l.v. Klaas Krijgsheld, en
door het kinderkoor ‘Kinderen
van het Licht’ o.l.v. Harry van het
Hof m.m.v. Ruben Beuker, piano.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 21 jan.: 10.00 ds.
B. Breunesse. Wijkdienst. Knd.:
ja. Kaars aansteken: leiding.
O.v.d.: Henk Stevens. Organist:
Hendrikus Vugteveen. Oppas:
Femmique Klaster en Natisha Jutstra. Collecten: 1. Oecumene.
2. Bloemen. Deurcollecte: Adoptie. Collectanten: Geeser kant:
Rudolf Aasman; Zwinderse kant:
Daniël Strijker. Bloemengroet:
fam. F. Elders. Na de dienst is er
koffiedrinken.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 21 jan.: 9.30 da. D.
de Jong-Beuker. O.v.d.: mw. G.
Velzing. Organist: M. Hof. Collecten: 1. Kerk. 2. Kerk. Bij de
uitgang: geluidsinstallatie. Welkomstcie.: fam. R. Rotmensen.
Knd.: Miny.
KLAZIENAVEEN-NOORD
Kerkdienst 21 jan.: 10.00 Mia
de Bruin-Roffel. Organist: Wessel Voorn. O.v.d.: Albert. Welkom:
Ali.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 21 jan.: 10.00 ds.
J. van Breevoort. O.v.d..: mw.
L. Masselink. Organist: dhr.
A. Stulp. Koster: dhr. H. Mulder. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen.
Oppas: Elisa en Rosalien Mulder. Knd.: o.l.v. Minke Mulder.
Kaars aansteken: Maik Groothuis. Bediening beamer: Eppo
Velzing. Ontvangst: fam. Naber.
Bloemendienst: mw. H. Doek.
Autodienst: mw. F. Rabbers: A.
Visser.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 21 jan.: 10.00 ds.
E. Wisselink. Organist: mw. W.
Misker. Collecten: 1. Diaconie.
2. Eigen gemeente. Uitgangscollecte: onderhoud. Autodienst:
mw. M. Meijer en mw. J. Jacobs:
dhr. C. Flokstra; mw. G. Horstman
en mw. M. v/d Veen: fam. J. Lanjouw. Lector: Fimke van Sloten.
O.v.d.: Jan Hogeveen. Oppas: Kim
en Shanna Veneman. Bloemen:
fam. Meijerink. Koster: B. Misker.
Koffie: Ginus en Marry Oostingh.
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Ontvangst en nieuwsbrief:
Mini Meijer en Jantje Ellen.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 21 jan.: De Wijngaard 9.30 ds. T. Oldenhuis,
Coevorden. Ook is er jeugdkerk
in De Rank. Collecten: 1. Catechese en Educatie PKN. 2. Kerk.
Knd.: alle groepen. Autodienst:
A. Hajes. Oppas: Tabitha Eisses en
Wouter Kloosterman. Bloemengroet: fam. H. Oving.
De kopij voor de Zandloper
moet uiterlijk 22 jan. ingeleverd
worden.
De kerkenraad vergadert 25
jan. in De Rank. Aanvang: 20.00
uur.
26 jan. wordt er weer een
stamppotbuffet georganiseerd
voor de hele gemeente. U bent
allen van harte welkom. Natuurlijk hebben we nog mensen nodig
die een lekkere stamppot willen
bereiden. U kunt zich hiervoor
opgeven. In De Zandloper staat
nog meer informatie. Als u mee
wilt eten dan graag even uw naam
op de lijst zetten die in de hal van
de kerk en in De Rank liggen. Zo
weten we op hoeveel mensen we
kunnen rekenen.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: dhr. J.H. Valk,
Broekweg 30, 7688 RJ Daarle, tel.:
0546-672125, e-mail: g-scriba@
pkn-daarle.nl
Kerkdiensten 21 jan.: 9.30
ds. Jac. Griffioen, Nieuwleusen.
15.00 da. H. Paas, Nijverdal.
Organisten: dhr. L. v/d Schootbrugge en dhr. R. Roelofs. Knd.:
Gijsbert Immink (1, 2) en Rianne
Kamphuis (5, 6). Tnd.: 15.00 uur
Agnes Dubbink (7, 8). Oppas:
Astrid Valk, Dinie Bartels, Jorinde
Immink. Collecten: oecumene
en onderhoud. Bloemen bezorgen: Zwanet Boeschen Hospers.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 21 jan.: De
Antenne 10.30 ds. K. van Staveren. O.v.d.: Gerda Hofman. Lector: Beatrijs Everts. Gastpersonen: Dirk en Grietje Visser van
Lenthe. Kosters: Marie Gerrits
en Grietje Visser.
Anders Kerken-dienst. De 1e
v/h nieuwe jaar met als thema:
‘Laat het los’. Tijdens de jaarwisseling passeerden we de grens
van het oude naar het nieuwe
jaar. Iedere zaterdag gaan we
de grens over naar een nieuwe
week, die begint op zondag. Zo
zijn er nog veel meer grenzen te
bedenken. Soms gaan we echter
over een grens in negatieve zin.
Misschien komt dat door druk
van buiten; misschien leggen we
onszelf (onnodig) druk op. En
hoe zit het eigenlijk met grenzen
bewaken en/of verleggen? Dat
hoeft niet beslist negatief te zijn.
Soms is het ‘gewoon’ een kwestie van omdenken! Over al deze
dingen gaat het in de dienst. De
EPN-band zorgt weer voor de
muzikale begeleiding. Vanaf 10.00
uur staan koffie, thee en fris
klaar in De Antenne. Tijdens de
dienst wordt het populaire nummer ‘Let it go’ uit de film ‘Frozen’

gezongen. Kinderen die dat willen
mogen daarom verkleed naar de
kerk komen als Elsa of Anna. Hoe
leuk is dat? Van harte welkom
allemaal!
Van Dedemkerk 16.30 ds. K.
van Staveren. Kruimeldienst. De
Fontein 19.00 ds. K. Hazeleger.
O.v.d.: Alie van Laar. Organist:
Freddie Bruins. Koster: Henk
Zomer. Collecten: PKW. Bij
de uitgang: JOP Kindercollecte:
Ronald MacDonald Kinderfonds.
Deze instelling zorgt ervoor,
d.m.v. de Ronald MacDonald Huizen, dat zieke kinderen en hun
familie dicht bij elkaar kunnen
zijn.
Oppas. Wenny Schuurman.
Knd.: groep 1 t/m 7.
Zieken. CFH, Rheezerweg 73,
7771 TD Hardenberg: dhr. G.
Bloemberg, Nieuwewijk 31, afd.
De Baander, k. 29; mw. F. Odink,
Zwiersstr. 35, Zandpad, k.15.
Isala, Dokter van Heesweg 2,
8025 AB Zwolle, Postbus 10400,
8000 GK Zwolle dhr. W. Schuurman, Adelaarweg 59.
Zorgcentrum het Zand Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle:
dhr. G. Kampinga, Langewijk
284/a, afd. Het Vuursteen, k. 16.
Van Dedem Marke 20 jan.:
dhr. Jannes Smit. Organist: Hans
Niezink
Activiteiten. 23 jan. 19.30 uur
Kerk en Israël. Onderwerp: Islam
en Israël. Henk Dijkema geeft een
lezing over de rol van de islam in
het conflict met Israël. (De Fontein).
Huiskamertour zuid-west. 24
jan.: Heb je recent ontslag gekregen of ben je al langer werkeloos en lijkt het je fijn om daar
met lotgenoten over te praten?
Hiervoor bieden we graag de
gelegenheid tijdens de speciale
inloopochtend voor mensen die
ontslagen zijn. Deze ochtend zal
gehouden worden op 24 jan. van
10.00-12.00 uur in de Antenne.
Loop vrijblijvend bij ons binnen.
We schenken een lekkere kop
koffie en er is rust en ruimte om
met elkaar te praten en te luisteren naar elkaar.
25 jan. 9.45 uur Bijbelkring (consistorie van Dedemkerk); 14.30
uur Tabitha (De Fontein) Huiskamertour zuid-west.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 21 jan.: 10.00 ds.
R. van Hornsveld. O.v.d.: groep A.
Knd.: peuters: Leonie Dubbink.
Groep 1 t/m 6. Oppas: zaal 6:
Inge Bosklopper, Gerja Hemmink
en Pien Kolkman. 19.00 ds. H.
de Haan. Jeugddienst. M.m.v. het
combo van de diaconale werkgroep! Het thema is nu nog niet
bekend, dus laat je verrassen! Het
wordt vast een mooie dienst!
Collecten: 1. N.b. 2. Alg. Kerkelijke Arbeid. Deurcollecte: kerk. HK
19.00 ds. R. van Hornsveld. Gez.
dienst. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Kerkrentmeesters. Deurcollecte:
onderhoud orgel.
DIEPENHEIM
Het jaar 2017 ligt achter ons,
een bewogen jaar voor onze
gemeente met veel ups en downs.
Deze tijd is het er een van bezinning, terugkijken en ordenen, wat
we in 2018 willen bereiken en
hoe wij als mens in onze omge-
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ving willen zijn. Rond de kerstdagen vertelde iemand: Tijdens kerst
ligt alles stil alle oorlogen hebben
een pauze omdat zij kerstavond
en kerst vieren. Iedereen heeft
dan dezelfde gedachte en wens.
Snapt u het? Nog geen week later
bejegenen we elkaar weer en
gaat het voort zoals de overige
51 weken van het jaar. Inzoomend op onze gemeente, doen
wij het zoveel anders? Zetten wij
ons beste been voor en gaan wij
diegene helpen die in onze ogen
de hulp nodig heeft? Sinds juni
2017 heeft u mij het vertrouwen
gegeven om in onze gemeente de
vernieuwing te brengen in kerkelijke organisatie, de opbouw van
kerkenraad en pastoraal team,
die in de wijken actief zijn om
onze gemeente ‘Gemeente’ te
laten zijn. Een kerkenraad waar
geen groep diakenen, ouderlingen
of kerkrentmeesters meer zijn
maar alleen ambtsdragers die de
taken onderling hebben verdeeld.
Dat de personen uit de genoemde ambten nog gekoppeld zijn
aan die taak is omdat zij daarin
ingewerkt zijn. De communicatie
en coördinatie komt nu vanuit
die éne kerkenraad. Deze is zich
tevens aan het oriënteren over
diverse vragen: Wie zijn wij als
gemeente? Wat willen wij zijn
als gemeente en kerk? Waar willen wij heen met onze gemeente
en kerk. Waarom willen wij die
gemeente en kerk zijn in Diepenheim? Vragen waar wij als
kerkenraad niet alleen antwoord
op kunnen en mogen geven maar
waar wij u bij nodig hebben.
Stappen die in 2018 een uitvoering krijgen en waar wij u graag
voor uitnodigen om aan deel te
nemen. In 2017 hebben diverse
mensen hun taak neergelegd.
Gelukkig hebben wij voor een
aantal functies diverse mensen
bereid gevonden. Zo wordt het
kosterschap door een groep van
4 gemeenteleden uitgevoerd en
is er een nieuwe financiële man
die de administratie oppakt. Voor
de ledenadministratie en voor
scriba zoeken wij nog iemand
die met ons wil samenwerken.
Er staat ons allen nog veel te
wachten, niet alles is zichtbaar
en diverse zaken zullen ons nog
verrassen. Gezamenlijk kunnen
we die verrassingen aan. Met de
gedachten van de kerstdagen en
de nieuwjaarswensen maken we
samen een goede start in 2018.
Namens de kerkenraad wens ik u
een vreugdevol, gezond en gezegend 2018 toe.
Jarig. Mw. E. Groot, Marsmanland 9: 17 jan. 1935
Mw. B. Koning-van ’t Zand, Goorseweg 1/5: 22 jan. 1930.
Mw. H. Eggink-Weenk, Van Kollaan 70/20: 29 jan. 1934.
Dhr. D. van Delft, Goorseweg
47a: 9 febr. 1930.
Dhr. G. Boonk, Borculoseweg 2b:
9 februari 1937.
Mw. J. ten Hoopen-Leppink, Marsmanland 22: 20 febr. 1922.
GRAMSBERGEN
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes,
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Goordijk 22, 7783 BB Gramsbergen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 21 jan.: 10.00
ds. R. van Hornsveld, Den Ham.
O.v.d.: mw. H. Gerrits. Collecten: oecumene. Bij de uitgang:
kerkbeheer. 10.30 Josee Veldkamp. Ukkepukdienst. Collecten: kerkbeheer. Bij de uitgang:
diaconie. 19.00 mw. R. Dekker,
Vriezenveen. O.v.d.: mw. H. Gerrits. Collecten: kerkbeheer. Bij
de uitgang: diaconie. Organist:
Gerrit Lennips. Knd.: Gert Gerrits. Huispaaskaars aansteken:
Julian Spijkers.
In memoriam. 4 januari 2018
is, op de leeftijd van 83 jaar,
overleden Harm Koers. Geboren op 19 juli 1934. Sinds 8 juni
2007 weduwnaar van Zwaantjen
Koers- Bekman. Harm woonde
aan de Esch 14 in Gramsbergen.
Er werden 6 kinderen geboren
in het gezin. 3 jongens en 3 meisjes. Albert, Mannes en Harry en
Fenny, Rianne en Zwanet. Veel
verdriet was er later in het gezin
toen de oudste zoon Albert, op
30-jarige leeftijd, verongelukte
in het verkeer. Zijn toenmalige
vriendin Renkje is in het gezin
van Harm en Zwaantje gebleven
als schoonzus. Ook het verlies
van een kleinkind gaf veel verdriet. Harm heeft veel betekent
voor de gemeenschap, kerkelijk
en gemeentelijk. Hiervoor heeft
hij een lintje mogen ontvangen
van de koningin. Na het overlijden
van Zwaantje kreeg Harm kennis
aan Dina van Laar. Met haar heeft
hij nog veel mooie jaren beleefd.
Tot er dus vorige week een eind
kwam aan het leven van Harm
Koers. Hij was al geruime tijd ziek
en het lichaam wilde niet meer.
11 jan. zijn we samen gekomen
in de BHK om afscheid te nemen
van Harm Koers. De liturgie die
daarvoor gebruikt is was jaren
geleden door Harm en zijn vrouw
opgesteld, na het overlijden van
Albert. De liturgie getuigde van
een diep vertrouwen en geloof
in God. Bij het uitdragen van de
kist klonk het lied: ‘U zij de glorie,
opgestane Heer’ Sterkte aan de
kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind, aan verdere familie
en allen die verdriet hebben om
het verlies van Harm Koers en
die hem moeten missen.
Zieken. In ziekenhuis Hardenberg liggen opgenomen: mw. Jenny

Beenen-Brink, De Hoge Esch 48.
Ook verblijft sinds vorige week
in het ziekenhuis te Hardenberg
mw. G. Vasse-Tromp, Gramsberger State 26.
Dhr. Albert Lennips, LoozermarsNoord 50, ligt op k. 50 in het
ziekenhuis te Hardenberg. Hij
wacht op een oproep van de Isala
kliniek Zwolle voor een hartoperatie.
Mw. Nine Slatman-Seymonsbergen, De Rondweg 35, is opgenomen in het ZGT te Almelo, ze
verblijft op k. 402 Noord. Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo.
Mw. J. Plomp-Hamberg. Poffertshut 2, is opgenomen voor een
operatie in het UMCG in Groningen. Adres: Hanzeplein 1, 9713
GZ Groningen, afd. LAVA.
Opgenomen geweest in Hardenberg voor operatie, en inmiddels
weer thuisgekomen is dhr. Doeco
van der Graaf, Voorstr. 6.
Dhr. G. Kiewiet, Rondweg 21, is
voor revalidatie naar het CFH
gegaan, 1e verd. unit 1, k. 8.
Thuisgekomen uit Almelo is
dhr. Johan Runhaar, Loozermars
Noord 72.
Thuisgekomen uit het CFH: dhr.
A. Hamberg, Van Lyndenstr. 20b.
Opgenomen in het CFH: dhr. J.
Hamberg, De Oostermaat 19.
Contactpersonen. Na vele
jaren actief te zijn geweest als
contactpersonen aan de Loozermars Noord, geven Hennie Willems en Janny Veldsink het stokje
over aan Fennie Rijstenberg. Hennie en Janny, hartelijk dank voor
jullie jarenlange inzet en Fenny,
hartelijk welkom in ons team.
Wijkteam Centrum Zuid.
Actie Kerkbalans 2018. ‘Geef
voor je kerk’ is het thema van
de Actie Kerkbalans die weer
van start gaat. Het klinkt simpel
en direct maar geld is wel een
basis waarop het kerkelijk werk
steunt en waardoor onze kerk
actief kan zijn en blijven in het
geven hulp en/of ondersteunen
van ideeën die door de vrijwilligers in bijvoorbeeld jeugdwerk,
ouderenpastoraat of evangelisatie
naar voren gebracht worden. De
vaste vrijwillige bijdrage is onontbeerlijk als we samen een actieve
levende kerkelijke gemeente willen zijn, een kerk waar iedereen
altijd terecht kan. De Actie Kerkbalans wordt van harte bij u aanbevolen.
Alpha cursus. Voor de één
is het een eerste kennisma-

king met, voor de ander is het
weer ophalen van kennis en/of
het weer aanwakkeren van het
geloof(svuur).
Hoe dan ook, met elkaar spreken over ons persoonlijk geloof,
maakt dat je (nog) bewuster bezig
bent met jouw plek in de wereldwijde geloofsgemeenschap.
Jarig D.V. 15 jan.: dhr. G. van den
Poll, Goudenregenstr. 29, 7783 AA
Gramsbergen: 84 jaar.
16 jan.: dhr. T. Geerligs, De Ooster
Esch 4, 7783 CP Gramsbergen:
80 jaar.
17 jan.: mw. J. Butter-Knier, Lange
Waand 9, 7783 ET Gramsbergen:
80 jaar.
19 jan. Mevr. A. Beenen-Wilpshaar,
Hattemattestraat 30, 7783 BP
Gramsbergen: 80 jaar.
21 jan.: mw. F. Kampherbeek-Kelder, Gramsberger State 15, 7783
AZ Gramsbergen: 90 jaar.
21 jan.: mw. A. Gerrits- Wilpshaar,
Gramsberger State 22, 7783 AZ
Gramsbergen: 98 jaar.
21 jan.: mw. J. BouwmeesterHultink, De Oostermaat 47, 7783
BW Gramsbergen: 81 jaar.
24 jan.: mw. H. Reinders-Timmer, Lange Waand 5a, 7783 ET
Gramsbergen: 84 jaar.
25 jan.: mw. J. Reinders-Knuppe,
De Hoge Esch 53, 7783 CB
Gramsbergen: 84 jaar.
26 jan.: mw. A. aan het Rot-van
der Veen, De Steeghe 5, 7784 CG
Ane: 88 jaar.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Heemser Esch. Overleden.
Op 4 jan. is, na een lange periode
van afnemende gezondheid, te
midden van zijn dierbaren rustig overleden Jan Slager. Hij is 75
jaar geworden. Hij woonde met
zijn vrouw en twee dochters in
de Orionlaan 50. Zij hebben hem
liefdevol verzorgd. Jan was een
rustige bescheiden man. Afgelopen vrijdag vond de begrafenis
plaats op de Larikshof na een
dienst in De Lariks. We leven mee
met zijn vrouw, zijn 3 dochters,
schoonzoon en kleinkinderen.
Geboren. Op 5 januari werd
Jop geboren. Jop is de zoon van
Jeroen en Marjo Marissen-Veurink en het broertje van Lies en
Guus (Hessenweg 32, 7771 RE).
Wij wensen hen met elkaar een
goede, gezonde en gezegende
toekomst toe!

Hartelijk dank voor de vele kaarten en telefoontjes die wij voor
onze verjaardagen mochten ontvangen. Henk en Alide Koops.
Hartelijk dank voor het meeleven
die ik tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis, CFH en bij mijn thuiskomst mocht ontvangen. Hartelijke groeten Gerrie MeinenHeemserveen.
Heemse West. Zieken. In het
CFH verblijven mw. M. SlotmanPullen, Ulfershof 12 en mw. H.
Kerkdijk-ter Wielen, Burg. Schuitestr. 80.
Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn (k.
157a).
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft
in Aleida Kramer te Coevorden.
Mw. G. Eshuis-Waterink, Grote
Esweg 11, Diffelen, mocht weer
thuiskomen uit het ziekenhuis.
Dhr. G. Kerkdijk, Scholtensdijk 26,
heeft een geslaagde operatie achter de rug. Als het goed is, is hij
weer thuis. We denken ook aan
allen die zorgen hebben binnen
hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet
in onze aandacht en gebeden!
Graag willen wij iedereen, namens
Henk, heel hartelijk bedanken
voor de vele kaarten die hij voor
zijn verjaardag heeft ontvangen.
Geweldig dat er weer zo velen
aan hem denken. Via deze weg
willen we iedereen dan ook een
gezegend nieuwjaar wensen! Met
vriendelijke groet, fam. Hamhuis.
Marslanden. Zieken. Mw. G.
Vieth-Akse, Edelinckstr. 36, is in
CFH Unit 1 k. 3.
Wim en Tine Schepers, Kamferbekestr. 26, die beiden zorgen
kennen.
Gerton Odink, Veldsinklaan 22,
wensen we heel veel sterkte toe
i.v.m. de chemokuren. Alle zieken
en mensen met zorg veel sterkte
toegewenst.
Hartelijk dank voor de bloemen die Wim op 31dec. kreeg
vanuit de Matrix, na thuiskomst
van uit ziekenhuis en het CFH.
Tevens willen ze bedanken voor
de kaarten en andere vorm van
meeleven. Groeten Wim en Tine
Schepers.
Centrum-Noord. 8 jan is thuis
overleden dhr. Frederik Meulenbeld, Vechtvoorde 50. Hij was
al geruime tijd ernstig ziek. We
leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Dhr. Meulenbeld was 93 jaar oud.
Zieken. In het RZZ k. 34, is

opgenomen mw. Hoogeveen
(Havenweg).
Binnenkort ondergaat dhr. P.
Roosjen (Wulpstr.) een zware
operatie in het UMC te Groningen.
In het CFH verblijven ter revalidatie: dhr. Klokkers (Pothofweg);
dhr. Compagne (Badhuisplein);
mw. Kingma (Havenweg) en mw.
v/d Kamp-Schutte (Bramerstr. 90).
Dhr. v/d Kamp is weer thuis
(Oostloorn).
Centrum-Zuid. 4 jan. overleed
Hermina Zweers-Zweers, in de
leeftijd van 94 jaar. Ze woonde
aan de Burg. Bramerstr. 178. Sinds
12 febr. 1995 was ze weduwe van
Jan Zweers, met wie ze in die
tijd aan de Prengerlaan woonde.
Wij leven mee met de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen en
overige nabestaanden.
Zieken. CFH, revalidatie unit 1:
mw. J. Westerman-Willering, Stationsstr. 18.
Mijn hartelijk dank voor de
belangstelling voor mijn verjaardag. Aly Ekenhorst.
Baalder. Zieken. In het CFH
verbllijft: dhr. J. Nauta, Zonnehof
10. Hij verblijft op het Zandpad 3.
In het RZZ verblijft nog Elayh
Zweers, k. 431. Het gaat heel
goed met hem! Zijn ouders,
Rudolf en Gea, en grote broers
Olaf en Luka, Polberg 54, zoeken
hem telkens op.
Baalderveld. Zieken. Gerrit
Veurink, Boterbloem 101, verblijft
in het UMCG (afd. E2 k. 95 ).
Ook Miranda Herbers is in het
UMCG te Groningen opgenomen.
(afd. D2, k. 65). Bij deze wil ik
graag iedereen bedanken voor de
vele kaarten en andere vormen
van medeleven. Dit doet ons heel
goed! Groet van Miranda Herbers, Ranter, Pinksterbloem 8.
Jarig. 15 jan.: mw. R. TiemanZweers, Kruserbrink 26, 7772
XM Hardenberg: 87 jaar.
15 jan.: dhr. L. Hamberg, Burg.
Schuitestr. 84, 7772 BT Hardenberg: 87 jaar.
15 jan.: mw. G. Bakker-Rooks, Salland 47, 7772 CX Hardenberg: 85
jaar.
15 jan.: dhr. R. Brouwer, Bovenmaat 23, 7772 JG Hardenberg: 81
jaar.
16 jan.: mw. H. Mensonides-Stevens, Badhuisplein 30, 7772 XC
Hardenberg: 83 jaar.
16 jan.: mw. J. Sierink-Beenen,
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Okkenbroek neemt
afscheid van
‘echte dorpsdominee’
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column

Klussend het
nieuwe jaar in
Door DS. Foekje Dijk,
dalfsen

Ds. Hanja van Essen verlaat het Sallandse Okkenbroek en doet op 11
februari intrede in het Betuwse Zetten. De predikant maakt net geen
tien jaar vol in het piepkleine dorpje op zo’n vijftien kilometer van
Deventer. Op 28 januari is de afscheidsdienst.

Fusie
Met die laatste opmerking doelt
ds.Van Essen op het recent afgeronde fusieproces. “Ik kwam in
Hanja van Essen
2008 in de zelfstandige Protes(1962) is getrouwd
tantse gemeente Okkenbroek,
en heeft vier kinderen, die allen
maar vertrek uit een gefuseerde
het huis uit zijn. Ze studeerde
kerkgemeenschap. Okkenbroek
theologie in Kampen. “Ik heb na
heeft een zeer actieve en betrokde middelbare school eerst een
ken groep kerkleden maar voor de
diaconaal jaar bij Youth for Christ
kerkenraad werd het steeds lastigedaan en daarna ben ik gaan stuger mensen te vinden. De kerkenderen. De studie is vijftien jaar
raad werd dan ook kleiner en kleionderbroken geweest door de
ner. Als we op dezelfde voet door
komst van onze kinderen. In 1998
waren blijven gaan, zou de kerk
heb ik mijn studie weer opgepakt
in Okkenbroek op termijn opgeen in 2007 afgerond. In 2008 solliciteerde ik en kwam in mijn eerste heven moeten worden. Dat toekomstperspectief trok natuurlijk
gemeente, Okkenbroek, terecht.”
niemand en daarom is er een aantal jaren geleden contact gezocht
Koeienstal
met de veel grotere Protestantse
Het dorp met enkele honderden
kerk in Bathmen (vijf kilometer
inwoners ligt in een landschappeverderop en tweeduizend leden,
lijk zeer aantrekkelijke omgeving.
red.) om te kijken of we samen
“Vanuit onze zitkamer kijk ik op
konden gaan. Per 1 januari van dit
een koeienstal en rondom zijn
jaar functioneert de Protestantse
weilanden en bossen.” Iets verGemeente Bathmen Okkenbroek.
derop bevindt zich de Sallandse
Heuvelrug. Rust overheerst. Op de Alles is nu afgerond en ik kan
middag van het interview lopen er met een gerust hart naar Zetkippen over hoofdweg de Oerdijk. ten.Voor mij was het een aparte
ervaring om in een groter verband
Af en toe passeert een auto. Ds.
Van Essen reageert op de voor de te werken en regelmatig overleg
te voeren met een collega, André
hand liggende vraag: “Natuurlijk
van den Bor. De lijnen zijn in de
is die rust fijn. Maar hoewel Zetgrotere gemeente natuurlijk alleten aan de snelweg A15 en langs
de Betuwelijn ligt, hoor ik op onze maal wel wat langer dan in Okkenbroek.Vroeger
nieuwe stek maar
weinig van langsra- “De Sallander stapt niet zo gauw wist ik precies wat
er allemaal in de
zende auto’s, dus
naar een dominee als er iets aan
gemeente gebeurdat valt allemaal
de hand is. Misschien speelt hier
de. In dat opzicht
wel mee.Verder
ook wel mee dat er nog steeds
was ik ook een
zal de tijd het
sprake is van noaberschap met
echte dorpsdomoeten leren…
onderlinge burenhulp.”
minee. In de groOverigens ga ik
niet weg omdat het me in Okken- tere gemeente is dat wat minder.
Maar het is toch fijn om deel uit te
broek niet meer bevalt. Maar na
bijna tien jaar is het goed om eens maken van een groter geheel waar
je op kunt terugvallen.”
te verkassen en ruimte te maken
voor een opvolger. Daar komt bij
Actief
dat de toekomst van de kerk in
De leden komen niet alleen
Okkenbroek voorlopig is gewaaruit Okkenbroek maar ook uit
borgd.”

Ze zijn druk bezig
om haar nieuw
gekochte huis op te knappen. De
moeder, de tante en haar broer.
Samen plinten en kozijnen schilderen, keukengerei ophangen, elektriciteitsdraden verleggen …
Kortom, naast gezelligheid een
drukte van jewelste om het
nieuwe huis uit de jaren dertig
bewoonbaar te maken. Het schilderen gaat nog, maar met de draden voor het elektrisch ligt het
iets ingewikkelder. Aan de lippen
van de moeder ontsnapt een bijkans Cruijffiaanse wijsheid: ‘Veel
dingen zijn ingewikkeld als je er
geen verstand van hebt.’

door L. Polhuys,
deventer

Ds. Hanja van Essen gaat met een gerust hart naar Zetten: “Na bijna tien jaar is het goed om
eens te verkassen en ruimte te maken voor een opvolger”

de omliggende dorpen Lettele,
Nieuw-Heeten, Heeten en een
deel van Holten. Zij zijn kerkelijk
betrokken. “Denk aan bezoekwerk, de groep die de pastorietuin
onderhoudt of de jeugd die jaarlijks het kinderkerstfeest organiseert. Tijdens dat kerstfeest zit de
kerk bomvol. Een aantal keren per
jaar zijn er contactmomenten tussen jeugd en kerk, zoals met Palmzondag als de kinderen met Palmpasenstokken in optocht van de
school naar de kerk lopen. Pastoraal gezien verschilt Okkenbroek
niet echt van andere kerkelijke
gemeenten. Kenmerkend is wel
dat de Sallander niet zo gauw naar
een dominee stapt als er iets aan
de hand is. Misschien speelt hier
ook wel mee dat er nog steeds
sprake is van noaberschap met
onderlinge burenhulp.”

Zetten
En dan nu Zetten, waar ds.Van
Essen de Gereformeerde Kerk De
Rank gaat dienen. “Zetten is met
zo’n vijfduizend inwoners een stuk
groter dan Okkenbroek.Veel kan
ik er nog niet ver zeggen, behalve
dat het tijdens de eerste kennismaking gelukkig meteen klikte. Ik
denk dat mijn nieuwe gemeente
en ik qua geloofsrichting goed bij
elkaar passen,” zegt ds.Van Essen,
die zichzelf omschrijft als midden
orthodox met een evangelisch
tintje. Over haar opvolging in
Okkenbroek kan ze nog niet veel
zeggen: “Op dit moment worden
er besprekingen gevoerd over de
invulling van de predikantsplaats.
Het is nog niet bekend hoe de
plek zal worden ingevuld.”

Lezing Heleen
Jeugddienst en soos
Bénard in Westerhaar Kruiskerk Diever
“In de Bijbel wordt Israël 1477
keer genoemd, Jeruzalem 802 keer
en Sion 157 keer. Als het voor mijn
Hemelse Vader zo belangrijk is,
wil ik ook voortdurend met Israël
bezig zijn,” aan het woord is Heleen Bénard, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. “Gods
Volk is in beweging. Lezend door
de profeten zien we de komst
van de Messias naderen. Bezig zijn
met Israël is bezig zijn met je toekomst.” Op woensdag 24 januari
geeft zij in Westerhaar een lezing
over het onderwerp ‘Profetische
Vreugde’. Locatie: Hervormd Centrum, Hoofdweg 166, Westerhaar,
aanvang: 19.45 uur, toegang is gratis.

Op 21 januari zal de band ‘Tribute’
de muziek verzorgen tijdens de
jeugddienst in Diever.
Thema van de dienst is ‘I have decided to follow Jesus’. Er wordt nagedacht over de beslissing die je kunt
maken om Jezus te volgen.Voorafgaand aan de jeugddienst zal er een
soos en een maaltijd georganiseerd
worden.
Locatie: Kruiskerk, Kruisstraat 1a,
Diever, aanvang soos: 17:30 uur
(kelder), aanvang jeugddienst:
19.15 uur.
Opgeven: mail naar: jeugddienstcommissie@kruiskerkdiever.nl
meld je aan via de jeugdactiviteiten
app van de kerk.

Zo is het. Inderdaad, wanneer een
mens ergens geen verstand van
heeft, zijn de dingen vanzelfsprekend ingewikkelder dan wanneer
met kennis van zaken gehandeld
wordt. Het was deze exclamatie,
over die ingewikkeldheid, die me
te binnen schoot, staande op de
drempel van het nieuwe jaar. Een
nieuw jaar is weliswaar niet een
nieuw huis, maar toch … Het is
beide wennen, en wie zegt wat het
zal brengen?
Er heerst veel angst en bezorgdheid in de huidige (politieke én
persoonlijke) wereld.
Het ís dan ook een beangstigende
tijd. Samen dit onder ogen zien
en elkaar daarbij te bemoedigen
helpt.
Verhalen kunnen bij deze bemoedigingspoging een bindmiddel
zijn. De huidige wereld lijdt aan
het verlies van de zo genoemde
‘Grote Verhalen’, zo wordt vaak
beweerd. Binnen onze geloofsgemeenschappen koesteren we juist
die grote verhalen. We halen ze zo
nu en dan tevoorschijn en verzamelen, vanuit de traditie van een
heel lange adem, weer moed om
datgene wat ingewikkeld is, toch
onder ogen te zien.
Wellicht woont in die oude verhalen de troost van ervaringen
van hen, die ook weet hadden van
hoe het voelt om angstig te zijn,
bevreesd voor wat nog onzeker
is. Om desondanks toch de moed
erin te houden. Kortom, elkaar
verhalen vertellen over juist die
ervaringen van hen die, evenals
de hedendaagse mens, niet wisten
welke weg te moeten gaan.

De vergelijking met het nieuwe
huis uit de jaren dertig, waar
geklust wordt om het bewoonbaar
te maken, tegenover het nieuwe
jaar dat voor ons ligt, is bij nader
inzien lang niet zo gek. Dat nieuwe
huis bestaat al lang, de overgang
van een oud- naar een nieuw jaar
nóg langer. Het is zaak om dit
nieuwe jaar bewoonbaar te maken
voor en door elkaar, daarbij onder
ogen zien dat veel dingen ingewikkeld zijn als je ze voor het eerst
meemaakt en er geen verstand
van hebt. Dat is niet erg, we kunnen immers samen klussen.
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RTV-tips

Door ds.T.J. Oldenhuis, Coevorden

Zaterdag 20 januari
NTR | NPO2 | 21.20
Andere Tijden
Autogordels vast en zeker. In de
jaren ‘60 en ‘70 voltrekt zich een
stille verkeersramp op de Nederlandse wegen. De piek wordt
bereikt in 1972 met 3000 verkeersdoden. Andere Tijden blikt
terug op die verkeersgevaarlijke
jaren met een ambulancebroeder
uit die tijd.
Zondag 21 januari
EO | RADIO5 | 22.00
Nog even Zondag
Hoe geven Nederlanders invulling aan de Zondag? In het nieuwe
EO-radioprogramma ‘Nog even
Zondag’ ontvangt Marleen Stelling
elke week een gast uit de wereld
van kerk en geloof.
Zondag 21 januari
EO | NPO2 | 23.45
De Kist
In deze uitzending gaat Kefah
Allush in gesprek met Harry de
Winter. Ondanks de verwoestende invloed van de Holocaust
op hun leven, slaagden de ouders
van Harry de Winter erin om
een vrolijk en opgeruimd gezin te
stichten.
Maandag 22 januari
EO | NPO2 | 19.15
Typisch
In de documentaire serie
Typisch....! volgen BNNVARA
en de EO de levens van gewone
mensen in een buurt ergens in
Nederland. Wie zijn die mensen
en hoe ziet hun leven eruit?
Dinsdag 23 januari
KRO-NCRV | NPO1 | 22.20
De Rijdende Rechter
Het draait in deze zaak om de
kapotte versnellingsbak van de
auto van meneer Kalmous. Hij
denkt recht te hebben op garantie. Echter de verkoper Dave Penders van autobedrijf ‘Altijd Raak’
vindt dat meneer Kalmous geen
recht op garantie heeft. Mr.Reid
reist af naar Vlaardingen om deze
zaak op te lossen.
Woensdag 24 januari
AVROTROS | NPO1 | 20.35
Tussen Kunst en Kitsch
In deze aflevering vanuit het Stedelijk Museum in ‘s-Hertogenbosch taxeert expert Joseph Estié
Japanse bordjes. Expert Joseph
Estié vertelt dat deze bordjes
speciaal gemaakt zijn voor de
Hollandse markt. Het werd op
bestelling in Japan gemaakt en
door de V.O.C. verscheept naar
Europa.
Vrijdag 26 januari
KRO-NCRV | NPO2 | 18.50
Binnenste Buiten
Een koninklijke uitzending!
Komend weekend is het nationale tuinvogeltelling en natuurlijk
doet Camill Dreef daaraan mee!
Ze bezoekt een andere gepassioneerde vogelaar: professor
mr.Pieter van Vollenhoven. Samen
kijken ze welke tuinvogels hij in
zijn achtertuin heeft.

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl

Jachtseizoen
Ik zal u wat vertellen over
het jachtseizoen. Lang zal ik
u niet in het ongewisse laten.
Met een geweer op pad om
een haasje te verschalken
is niets voor mij. Een vette
fazant hoeft voor mij niet
te vrezen. Ik verschalk die
beestjes liever panklaar, dan
zijn ze toch al het haasje.
Maar hoe komt een mens
dan in de vrede aan een dergelijk opschrift? Wel, dat zal
ik u vertellen:

De nieuwjaarsdag behoorde net
een uur of acht tot het verleden
of daar ratelde om half acht in de
morgen de telefoon. Nadat ik mij
gemeld had, werd ik begroet door
een vriendelijk klinkende man die
mij vroeg of het jachtseizoen al
geopend was. Ik had het meteen
in de gaten en zei hem, dat ik geen
geweer had en natuurlijk ook geen
jachtakte. Het bleef even stil aan
de andere kant van de telefoon en
toen zei hij lachend en tegelijkertijd een beetje bedremmeld dat hij
bedoelde of ik het preekrooster al
klaar had en of hij alvast mij voor
een dienst kon strikken, liefst een
stuk of drie.
“Ik ben namelijk op domineesjacht”, zei hij.
“Oh”, zei ik, “zit dat zo, dus ik ben
het haasje.”
Hij gniffelde zo te horen en zei er
bij dat het een hele toer was om
het rooster vol te krijgen.
“We zijn vacant en we hebben
nog twee diensten op een zondag,

Gratis parkeren
Kerkgangers die op zondag naar een
kerk in de binnenstad van Vlissingen
gaan, hoeven geen parkeergeld te
betalen. Dat heeft de gemeenteraad
besloten, zo lezen we in het
Reformatorisch Dagblad.
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opvallende, bijzondere, verbijsterende of verhelderende citaten uit kranten, bladen of
websites. Voor u gelezen en
geknipt door de medewerkers van het Gezamenlijk
Zondagsblad.

De gemeente had nieuwe parkeerregels opgesteld. Mensen die op
zondagmorgen hun auto in de binnenstad willen parkeren, moesten
betalen. SGP, CDA en ChristenUnie dienden een amendement in.
Zij wilden een uitzondering voor
mensen die naar de kerk gaan. Het
amendement werd met dertien
stemmen voor en twaalf tegen
aangenomen. Er hoeft op zomerse
zondagen pas vanaf 12 uur betaald
te worden. In de binnenstad van

Generaties in gesprek
door
Daan van der Waals,
Gramsbergen

‘Hoe gaat het met
ons boek?’, vraag ik aan André.
André is André Droogers, emeritus hoogleraar culturele antropologie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. En ‘ons boek’ is een
boek waar wij enkele jaren geleden aan werkten samen met zo’n
dertig anderen, allemaal senioren
en hun volwassen kinderen. Want
daar gaat het in dit boek om:
gesprekken over zingeving tussen
mensen van verschillende generaties. Familiegroepjes uit diverse
generaties leverden het materiaal
waaruit André de uiteindelijke
tekst van het boek - 180 pagina’s destilleerde.
Het beeld dat André in zijn inleiding schetst zullen velen herkennen. ‘Een geboorte. Een verjaardag.
Het kerstdiner. Een zilveren of
gouden bruiloft. Of zomaar op de
koffie. Allemaal momenten waarop
de generaties elkaar spreken. Fees-

telijke toppers in de familieagenda.
Waar gaat het dan over? Koetjes
en kalfjes. Nieuwtjes. Aankopen.
Verhuizingen. Nieuwe studies.
Familiegeschiedenissen.Vakantieverhalen. Met woordvoerders en
met luisteraars. Met sterke verhalen en de laatste grappen. Wat op
TV was - heb je dat gezien? En dat
boek, die film - al gelezen, erheen
geweest? Vrolijkheid. Een glaasje,
een hapje. Onbewolkte hemel.’

dus ik moet er snel bij zijn want
vorig jaar was ik ook al te laat bij
u en toen was het begin maart.
Dan maar vroeger proberen, niet
geschoten altijd mis, vandaar.”
Gelukkig had ik de nieuwe rooster
klaar en konden we een paar diensten invullen.
In vroeger dagen heb ik in deze
kolommen als eens over de preekregelaar, c.q. regelaarster geschreven. Op verzoek van een preekregelaar doe ik dat nog eens. Geen
makkelijke taak om preekregelaar
te zijn, zal ik u zeggen. Ik zou haast
wel willen spreken van een vergeten ambt in de kerk. De opdracht
om het preekrooster in te vullen
is geen sinecure. En dan vooral
die zondagen in de vakantie. Wat
een toer om het rond te krijgen.
En niet te vergeten de feestdagen.
Vandaar dat de jagers eerst hun
pijlen richten op de oude hazen.
Per slot van rekening hebben die
geen gemeente meer en kunnen
ze gaan en staan waar ze willen.

deze door de vrouw des huizes
nauwkeurig nagekeken. Stel je
voor dat er geen rekening gehouden geworden is met de verjaardagen van kroost en nakroost.
Verjaardagsproof, heet zoiets in
haar woordenschat. Als ze het
nieuwe dan nog maagdelijke rooster weer op mijn bureau legt, zegt
ze dat ze ook nog wel eens een
keer met haar man naar de kerk
wil, gewoon dus naast elkaar in de
kerkbank wel te verstaan.
“En denk je er ook aan dat we
ook nog wel eens met vakantie
willen?”
Al met al wordt het jachtterrein van de hooggeachte preekregelaars er dus niet groter op.
Ondertussen heb ik kerkzondagen
en vakantiezondagen ingepland. Ik
stel haar voor dat zij in ‘t vervolg
domineesjagers maar te woord
staat. Maar dat verzoek wordt
meteen krachtig afgewezen. Ik ben
dus al weer het haasje, zulks onder
een streng doch genadig regiem.

Maar dat valt tegen zal ik u zeggen. Als het nieuwe rooster van
mij van de drukpers rolt, wordt

Vlissingen staan twee monumentale kerken waarin elke zondag
diensten zijn. Het gaat om de diensten van de Hersteld Apostolische
Zendingsgemeenschap in de voormalige Evangelisch Lutherse Kerk
en de PKN in de Sint Jacobskerk.
Fractievoorzitter Muller van het
CDA: “Wij vinden dat kerkgangers
een andere doelgroep zijn dan
mensen die familie bezoeken of
gaan winkelen of naar de bioscoop
gaan. Zij hebben het grondwettelijke recht hun geloof te beleven.”
Oprah for president!
Naar aanleiding van de bedweging
in de Verenigde Staten om Oprah
Winfrey als presidentskandidaat
naar voren te schuiven, maakt columnist Özcan Akyol zich in Dagblad

Tubantia zorgen over een ‘nieuw
soort politici’.
De politiek lijkt in toenemende
mate ten prooi te vallen aan de
mediacratie, waarin prominenten
uit de televisiewereld en getapte
talkshowgasten een gooi willen
doe naar de macht, gesterkt door
verbaal talent en vooral een flinke
achterban, die ontevredenheid
voelt over de wijze waarop het
land momenteel wordt bestuurd.
In Nederland is die trend ook
gaande: steeds meer bekende opiniemakers, socialemediahooligans
en lieden die op een of andere
manier bekendheid hebben verworven, melden zich in he politieke domein, niet gehinderd door
bescheidenheid.

Daan
hoofden samentrekken, of is het
zinvol om ‘bij onbewolkte hemel’
hierover eens in gesprek te gaan?
Dat is de inzet van dit boek

Wat mijn eigen aandeel betreft:
mijn vrouw en ik probeerden onze
kinderen in christelijke geest op
te voeden, waarbij zaken als kerkgang, zondagsschool, zingen en bijbellezen aan tafel, bidden voor het
slapengaan belangrijk waren, maar
zeker ook het gesprek over waarden in het leven. Wij hebben hen
als het ware een rugzakje meegegeven, in de hoop dat zij voor hun
verdere leven er iets aan zouden
Diepere levensvragen komen bij
hebben. Het spreekt vanzelf dat
dergelijke familie-ontmoetingen
ze sommige dingen in dat rugzakje
niet gauw ter sprake, zelfs niet als
wel konden gebruiken en andere
de onbewolkte hemel plaats heeft
niet of veel minder.
gemaakt voor
Ze hebben er zeker
donkere luchten.
Dat hadden wij veel eerder
ook eigen dingen aan
Ook dan is het
moeten doen! Maar beter laat
toegevoegd. Daar
niet zo makkelijk
dan nooit
hebben wij alleen
diepere gevoemaar respect voor. Inmiddels is
lens met elkaar te delen. Het lijkt
onze oudste 44, de jongste 27. Tijd
er vaak op dat we met een grote
voor een voorlopige balans!
boog om fundamentele (geloofs)
vragen heen lopen. Als ouders en
Daarover zijn wij in 2014 het
volwassen kinderen hebben we
gesprek met elkaar aangegaan.
het over veel, maar vaak juist niet
daarover. Moeten we wachten tot- Ik schreef hen een brief, alle vier
stuurden mooie brieven terug en
dat donkere luchten boven onze

zo kwamen wij aan de huiselijke
haard tot een ‘rondetafelgesprek’.
Ik kan alleen maar zeggen dat het
resultaat mij heeft verblijd, zelfs
heeft verrast en bemoedigd, juist
door de diversiteit van visies,
meningen en ervaringen. En ik kan
bevestigen wat in andere familiegroepjes werd gezegd: dat hadden wij veel eerder moeten doen!
Maar beter laat dan nooit.
Terug naar mijn vraag aan André.
‘We zitten nu op 400 verkochte
exemplaren,’ zegt hij, ‘en het loopt
nog altijd door. Bovendien krijg ik
af en toe een uitnodiging voor een
lezing of workshop naar aanleiding van het boek. Zo houd ik een
verhaal op de landelijke Beraadsdag van de Remonstranten op
zaterdag 10 maart in Hengelo. Een
leuke uitdaging!’
O ja, het boek heet ‘Boodschap
aan elkaar’ en is een uitgave van
Skandalon in Middelburg.
Bijzondere thema-avond?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

berichten uit de gemeente
Vervolg van pagina 4

Parallelweg 6, 7772 SB Hardenberg: 80 jaar.
17 jan.: mw. W. de Man, Molenplein 8,7771 BC Hardenberg: 93
jaar.
20 jan.: mw. S. van Bleek-Haveman, De Achterbrink 3, 7771 BX
Hardenberg: 92 jaar.
21 jan.: mw. F. Sikma-Haijema, De
Mulderij 123, 7772 HK Hardenberg: 91 jaar
21 jan.: mw. H. Boessenkool-Nijhuis, Gedempte Haven 39, 7772
VD Hardenberg: 81 jaar.
LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van Dijk,
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lutten
Kerkdiensten 21 jan.: Kruiskerk 9.30 ds. L. v/d Veer, Oosterhesselen. O.v.d.: fam. Nijboer.
Organist: dhr. H. Bruins. Oppas:
mw. N. Ekkel en mej. L. Wellink.
Ontvangstcomité: mw. A. De
Jager en mw. D. Brink. Beamer:
dhr. J. Pot. 19.00 ds. H. Pap, Vollenhove. O.v.d.: fam. Nijboer.
Organist: dhr. J. Lamberink.
Zieken. Dhr. Jan Huisman, Schuineslootweg 42a, 7777 RB Schuinesloot, is deze week vanuit
Zwolle weer overgebracht naar
Hardenberg en verblijft op afd.
Neurologie, k. 44 of 45 (Röpcke
Zweers Ziekenhuis, Jan Weitkamplaan 4a, 7772SE Hardenberg),
Herstel gaat langzaam.
Mw. Polman en dhr. Tempelman
zijn inmiddels weer thuis uit het
ziekenhuis.
Mw. Soer-Stoffers, AnerwegNoord 136, 7775AW Lutten, verblijft op revalidatie afd. 2 k. 17 in
zorgcentrum CFH (Rheezerweg
73, 7771 TD, Hardenberg). Indien
u haar wilt bezoeken graag even
contact opnemen met haar zoon
Johan Soer (tel. 06 15448618).
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27,
7775PD Lutten) is i.v.m. een herseninfarct opgenomen op de afd.
Neurologie k. 30, Röpcke Zweers
ziekenhuis, Hardenberg. Mogelijk
zal hij volgende week overgeplaatst worden naar Revalidatiecentrum Het Roessingh (Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH
Enschede). Wij wensen alle zieken
Gods kracht en nabijheid toe.
Jarig. Dhr. J. van Hell, Dedemsvaartseweg Zuid 11, 7775 AB Lutten, 15-01-1948.
Dhr. H. Nijkamp, De Kerkdijk11,
7798 CG Collendoorn, 15-011938.
Dhr. A. Ederveen, Zwarte Dijk 34,
7775 PB Lutten, 17-01-1947.
Mw. H. Veltink-Withaar, Anerweg Zuid 11A, 7775 AN Lutten,
17-01-1947.
Mw. H. Pullen-Smit, Ahornstr. 12,
7775 BS Lutten, 18-01-1930.
Dhr. G. Ballast, Dedemsvaartseweg Nrd. 202, 7775 AM Lutten,
18-01-1946.
Mw. G. Hoekman-de Jonge, Anerweg Zuid 43, 7775 AP Lutten,
20-01-1940.
Mw. H. van der Graaf-van der
Kamp, Dedemsvaartseweg Nrd.
130, 7775 AL Lutten, 21-01-1938.
Mw. G. Leenders-van der Meer,
Dedemsvaartseweg Nrd. 74, 7775
AJ Lutten, 21-01-1944.
Cursus ‘Luisteren naar Gods
stem’. Je hoort wel eens mensen
zeggen: ‘God zei dit en God zei
dat tegen mij’. Dan denk je misschien: ‘Wauw, die hoort Gods
stem… Kon ik dat ook maar…’
Dat kan, je hoeft het alleen nog

maar te leren. Want iedere christen kan Gods stem verstaan. Wat
je ervoor moet doen? Onder
andere: leren luisteren. Deze
cursus van het Evangelisch Werkverband bestaat uit 3 avonden
onderwijs vanuit de Bijbel in hoe
je kunt groeien in een vertrouwelijke omgang met God. Hoe
doe je dat in het dagelijks leven?
Als je Hem beter leert kennen,
zal je ook Zijn stem gaan herkennen in je leven. God werkt niet
alleen op een grote en spectaculaire manier. Juist ook in de kleine
dingen wil Hij zich laten kennen
en tot ons spreken. Een groot
deel van de cursusavonden wordt
besteed aan oefenen in kleine
groepjes. Oefenen in luisterend
bijbel lezen en oefenen in bidden.
Ontdek zelf hoe verrijkend het
kan zijn om met andere christenen dit te leren, met elkaar
te delen over je leven met God,
elkaar hierin te stimuleren en te
bemoedigen. Komend jaar kunt u
de cursus volgen op de donderdagen 8, 15 en 22 febr. in gebouw
Pro Rege, Anerweg Nrd. 8, Lutten. De cursus kost € 15. Daarvoor krijgt u een boekje en koffie tijdens de avonden. Opgeven
of meer informatie? Dit kan via
email: famhemstede@gmail.com.
of ds.jcjpost@gmail.com Graag
vóór 5 febr.!
Groothuisbezoek. 3 febr.: Ben
je tussen de 15 en 21 jaar? Dan
ben je van harte uitgenodigd voor
het groothuisbezoek voor jongeren op 3 febr. We starten de
avond om 18.00 uur in de Rank
in Lutten. Thema: ‘Kerkproeverij,
een open huis’. Na de gesprekken gaan we gezellig met elkaar
bowlen in Hoogeveen. We hopen
uiterlijk 21.30 uur weer terug te
zijn in Lutten. Lijkt het je leuk om
mee te gaan? Geef je dan voor 27
jan. op via jeugd.emmausgemeente@gmail.com
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg,
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 21 jan.: 9.30 ds.
A. de Vries. Beerzerveld 19.00
ds. E. Prins, Daarle. Gez. dienst.
O.v.d.: dhr. J. Hans. Gastheer: E.
Kelder. Diakenen: B. Mellema en
F. Maat. Collecten: stg. Mensenkinderen, kerk en gebouwen.
Meeleven. Bijbelse alarmnummers. Jezus is op de
hoofdlijn bel Hem op en vertel
Hem wat je wilt. Als je verdriet
hebt, bel Joh.14 Als mensen je
teleurstellen, bel Psalm 27 Als je
vruchtbaar wilt zijn, bel Joh.15
Als je hebt gezondigd, bel Psalm
51 Als je je zorgen maakt, bel
Matth.6:19-34 Als je in gevaar
bent, bel Psalm 91 Als God ver
weg lijkt, bel Psalm 139 Als je
je geloof wakker geschud moet
worden, bel Hebr.11 Als je eenzaam en bang bent, bel Psalm
23 Als je bitter en kritisch bent,
bel 1 Cor.13 Voor het geheim
tot geluk volgens Paulus, bel
Col.3:12-17 Om het christendom te begrijpen, bel 1 Cor.5:1519 Als je je down en terneergeslagen voelt, bel Rom.8:31
Als je vrede en rust wilt, bel
Matth.11:25-30 Als de wereld
groter lijkt dan God, bel Psalm
90 Als je zekerheid in Christus
wilt, bel Rom.8:1-30: Als je voor
werk of recreatie op reis gaat,

bel Psalm 121 Als je gebeden eng
worden of egoïstisch, bel Psalm
67 Voor grote vindingrijkheid, bel
Jes.55 Als je moed nodig hebt
voor een taak, bel Jozua 1 Hoe je
met je naaste moet omgaan, bel
Rom.12 Als je aan investeringen
en winst denkt, bel Marcus 10 Als
je depressief bent, bel Psalm 27
Als je portemonnee leeg is, bel
Psalm 37 Als je het vertrouwen
in mensen verliest, bel 1 Cor.13
Als mensen onvriendelijk lijken,
bel Joh.15 Als je ontmoedigd bent
over je werk, bel Psalm 126
Alternatieve nummers: Om
met angst om te gaan, bel Psalm
34:7 Voor veiligheid, bel Psalm
121:3 Voor zekerheid, bel Marcus
8:35 Voor nog meer zekerheid,
bel Psalm 145:18.
Alle lijnen naar de hemel zijn
24 uur per dag open.
Tekst. Het enige verschil tussen
een heilige en een zondaar is, dat
elke heilige een verleden heeft
en elke zondaar een toekomst.
(Oscar Wilde)
NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling,
Haagwinde 12, 7711 NV Nieuwleusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 21 jan.: Ontmoetingskerk 10.00 ds. M.
Develing. M.m.v. liedboekcie.
Knd.: groep 1-8. Collecten: diaconie, kerk en het onderhoudsfonds. 19.15 ds. G. Trouwborst.
Collecten: diaconie, kerk en het
onderhoudsfonds.
Zieken. Br. W.de Weerd verblijft
voor revalidatie in het Isalaziekenhuis, afd. IJselheem, V2. afd 6,
B2 k. 115.
Zr. A. Konterman-Westerman,
Raiffeisenstr. 1 A40, is thuisgekomen uit het Ziekenhuis.
Overleden. Op 12 jan. jl. overleed na een kort ziekbed in de
leeftijd van 81 jaar: zr. L. de RooMonsuur Raiffeisenstr. 1 A17. De
afscheidsdienst heeft inmiddels
plaatsgevonden op 19 jan. in de
Ontmoetingskerk. Wij wensen
haar kinderen en kleinkinderen
en achterkleinkinderen Gods
Troostende nabijheid toe bij het
verwerken van dit verlies.
P.C.O.B. afd. NieuwleusenRouveen-Staphorst houdt haar
ledenvergadering op 25 jan. in de
Ontmoetingskerk. Na de pauze
spelen wij bingo. Aanvang: 14.00
uur.
OMMEN
Contactpersoon: Wim Westerhuis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdiensten 21 jan.: Bouwstraat 9.30 ds. A. Tol, Dalfsen.
H.A. O.v.d.: dhr. J. Schinkelshoek. Organist: mw. L. Volkerink.
Zondagskind: Marit Brouwer.
Oppas: aanwezig. Collecten: 1.
Project Bangladesh. 2. Kerk. Bij de
uitgang: kerkelijke gebouwen en
zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds.
K. Jelsma. H.A. O.v.d.: mw. A.
Buiter-Kleinjan. Organist: dhr.
Kl. Schaap. Collecten: 1. Project
Bangladesh. 2. Kerk. Bij de uitgang:
gebouw ‘Irene’ en zending.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 21 jan.: Kloosterkerk Sibculo 9.30 ds. H.
Dorgelo. H.A. Knd.: groep 1 t/m
8. O.v.d.: dhr. H. Hendriks. Kof-
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Bijzondere
Paasactiviteit?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

fiedrinken na de dienst. ’t Refter
11.00 teenagemeeting. Oppas:
Jessica Stoeten en Ilse Gerrits.
Collecten: diaconie, kerk en
onderhoudsfonds.
Zieken. Mw. Bosgraaf, is komen
te vallen en heeft haar heup
gebroken. Na de operatie is zij
voor revalidatie naar het verzorgingshuis in Hoogeveen gegaan.
Hoelang zij daar moet blijven
wist zij op dit moment nog niet.
Wij wensen haar van harte beterschap en Gods zegen toe. Adres:
Jannes van der Sleedenhuis Krakeel k. 202, Grote Beer 12, 7904
LW Hoogeveen.
Jarig. 1 febr.: dhr. B. Withaar,
Veenakkers 8: 80 jaar.
5 febr.: mw. F. Cremer-Cornello,
Duijtschstr. 29, Kloosterhaar: 74
jaar.
14 febr.: mw. C. Humme, Kloosterdijk 107: 70 jaar. Van harte
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in uw komende levensjaar.
In memoriam Henk Sloot. 18
dec. is Hendrik Sloot in de leeftijd van 80 jaar overleden. Henk
woonde samen met zijn vrouw
Ina, De Vleggedijk 2, Sibculo. 23
dec. hielden wij de dankdienst
voor zijn leven en namen wij
afscheid van hem in een overvolle
Kloosterkerk.
Henk was een Sibculoër in hart
en nieren. Hij is er geboren en hij
is er gestorven. Dat laatste was
belangrijk voor hem. Dat lukte,
maar Ina en de kinderen hebben er veel moeite voor moeten
doen.
Henk zijn vader had een bakkerij in Sibculo, waar Henk hem
opvolgde. De bakkerij ging later
op in de NOH-bakkerijen, waar
hij meer dan 40 jaar werkzaam
was.
Hij trouwde met Ina Kamphuis,
3 kinderen mochten ze samen
grootbrengen. Henk hield van zijn
gezin, hij was er altijd als er iets
te vieren was. Ieder jaar samen
op vakantie, later ook samen met
de kleinkinderen.
Hobby’s had Henk genoeg. Vissen in zijn jeugd, later fietsen en
natuurlijk voetbal. Hij behoorde,
op een goede manier, tot de
trouwe en harde kern van SVV
‘56. Henk was een sociaal mens.
Lange tijd was hij gezichtsbepalend in de stichting Dooze en
Dorp. Hij bezocht vele mensen
ook toen het lopen moeilijker
werd. En toen het lopen echt niet
meer ging, zoals enkele dagen
voor zijn dood, dan stuurde hij
zijn kinderen erop uit om kerstpakketten rond te brengen.
In 2011 werd er bij Henk keelkanker geconstateerd. Gelukkig
kon dat goed behandeld worden.
In 2015 werd Henk opnieuw ziek.
Nu bleek het slokdarmkanker te
zijn. Er volgde een operatie die
maar gedeeltelijk slaagde, omdat
de kanker niet in zijn geheel verwijderd kon worden. Na een
zware herstelperiode pakte Henk
zo goed en zo kwaad als het ging
zijn leven weer op. Maar vlak voor
de Kerst ging hij snel achteruit.
In het ziekenhuis bleek dat hij
stervende was. Mooi dat hij thuis
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in zijn eigen Sibculo thuis mocht
komen bij zijn Heer.
Wij wensen Ina, de kinderen, familie, vrienden, bekenden en allen die
om het heengaan van Henk rouwen de nabijheid van onze Heer
en Heiland toe. (Ds. H. Dorgelo.)
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdienst 21 jan.: 10.00 ds. P.
Vis. Voorber. H.A. Oppas: Hennie Lok en Annelon Mooiweer.
Knd.: alle groepen met leiding en
hulpen. Organist: Henk Teunis.
Kapel 14.30 ds. D. Wolters, Vollenhove. Gez. dienst. Organist:
Corry van den Berg. Collecten:
1. Kerk. 2. Bloemen.
Zieken. Zr. Jeltina ten NapelBergkamp die 26 weken zwanger
is moest wegens complicaties
bij de zwangerschap opgenomen worden in de Isala kliniek te
Zwolle. Een spannend tijd voor
Jeltina en haar man Klaas. We
hopen en bidden dat het allemaal
ten goede mag keren zodat het
kindje nog een tijdje langer in de
moederschoot door kan groeien.
We wensen deze jonge aanstaande ouders veel sterkte en bij alles
Gods onmisbare hulp en bijstand
toe.
We willen ook bidden voor hen
die te maken hebben met verdriet en gemis, met ziekte en
andere zorgen of die moeten
wachten op een onderzoek of
uitslagen van onderzoeken. Dat
ieder in wat voor situatie dan
ook, Gods trouwe en nooit aflatende zorg mag ervaren voor nu
en voor de toekomst.
Maar laten we ook niet vergeten
dankbaar te zijn met hen die iets
te vieren of te gedenken hebben.
Een verjaardag, een geboorte in
familiekring een huwelijksjubileum of welke hoogtijdag ook, we
mogen God daarvoor de dank
toebrengen. Hij doet ons veel
goeds toekomen in zijn ondoorgrondelijk grote liefde. Laten
we dat niet vergeten maar Hem
loven en prijzen voor alle zegeningen aan ons gegeven.
Beroep. Een aantal maanden
geleden was er een beroepingscie. in de kerk die kwamen luisteren naar onze predikant ds.
Peter Vis. Dat dit wel eens gevolgen kon hebben voor de Johanneskerk gemeente werd door
de tijd heen wel duidelijk. In de
afgelopen weken zijn er diverse
gesprekken gevoerd tussen deze
beroepingscie. en ds. en mw. Vis
wat uiteindelijk geleidt heeft tot
het uitbrengen van een beroep
naar de geref. kerk van Werkendam. Na een aantal weken
bedenktijd en gebed om wijsheid
heeft ds. Vis in de ochtenddienst
van 14 jan. bekend gemaakt dat
hij en zijn vrouw het beroep hebben aanvaard. Gelukkig blijft de
fam. Vis nog tot de zomervakantie
hun werk in St. Jansklooster doen
zodat de kinderen dit schooljaar
hier af kunnen maken. Daar zijn
we als gemeente en kerkenraad
uiteraard dankbaar voor. We
hopen dat het voor zowel de
familie Vis als voor de gemeente
nog een goede en gezegende
tijd mag worden. We willen de
gemeente van Werkendam alvast
feliciteren en hen een goede

Lees verder op pagina 10
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Wij lezen vandaag
Zondag 21 januari
1 Korintiërs 6:12-20
Maandag 22 januari
Spreuken 17:1-15
Dinsdag 23 januari
Spreuken 17:16-28
Woensdag 24 januari
Spreuken 18:1-11
Donderdag 25 januari
Spreuken 18:12-24
Vrijdag 26 januari
Psalm 5
Zaterdag 27 januari
Marcus 1:1-15

Even doordenken
Bij het klimmen zit het succes niet
in het niet vallen, maar in het niet
op de grond blijven liggen.
Alpinistenlied

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 Groenewegen, 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 speciale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies,
concerten, vergaderingen 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 overgenomen, 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 aanleveren 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

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

Drenthe
Zondag 21 januari 2018
Aalden da.W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. R. Busschers
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel
JK 10.00 da. J. Greving De Slingeborgh 10.30 mw. M. Hansen OK
10.00 ds. H. Rietman
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 da. H.Veenstra
Bovensmilde WK 10.00 ds. G.
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. B. Urgert
19.00 jeugddienst
Drijber GK 10.00 ds.Terpstra
Dwingeloo 10.00 ds.T. Braam
Een 9.30 ds. H. Knegt
Elim HK 10.00 ds. P. Dekkers.
H.A.
Emmen GrK 10.00 ds. Ascher
Pauluskerk 10.00 da. de Valk
Kapel 10.00 ds. Nobel SH 10.00
dhr. Middelburg
Emmer-Compascuum RK
10.00 ds. R.Wentink
Gasselternijveen 10.00 dhr. H.
Dijkstra
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 10.00 ds. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. R.Veldman
Hollandscheveld 10.00 ds. J.
Wegerif 19.00 opendeurdienst
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. E. v/d Meulen
Hoogeveen GH 9.30 mw. H.
de Kok GrK 9.30 ds.W. Dekker 17.00 ds. L. van Rikxoort HK
9.30 mw. H. HaanOK 9.30 ds. H.
Boersma VH 9.30 ds.W. Loosman
19.00 GMH Bethesda 10.30 mw.
T. Hoekstra Weidesteyn 10.30
dhr.W.Wennink. H.A.
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen 10.00 da. E. Struikmans
Meppel MK 10.00 gastpred. Het
Erfdeel 10.00 mw. D. v/d Haak
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J.

Flevoland
Zondag 21 januari 2018
Ens RK 10.00 ds. P. Cornelisse
Kraggenburg 10.00 ds. M.Westermann. H.A.
Marknesse 9.30 ds. G. van Rheenen. H.A.
Nagele 9.30 ds. Oberink
Urk BK 10.00 ds. J.Tadema 17.00
ds. E. de Groot PK 10.00 ds. E.
Terpstra 17.00 ds. J.Tadema De
Poort 10.00 ds. E. de Groot 17.00
ds. E.Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot. H.A.

Overijssel
Zondag 21 januari 2018
Almelo Bleek 10.00 mw. H.
Westerik De Ontmoeting 10.00
ds. C. Elsinga. H.A. 19.00 ds. P.
Wiekeraad. Dankz. H.A. Doopsgezinde kerk 10.00 mw. C.
Borgers PK 10.00 ds. M. Montagne. H.A. Noach 10.00 ds. D. van
Bart Eugeria 10.30 da. J.Vedders
Twenteborg 10.30 da. B. Holtrust
Beerzerveld 10.00 drs. J. Eertink

19.00 ds. E. Prins
Belt-Schutsloot 11.00 ds. D.
Wolters
Bergentheim WK 10.00 da. M.
Winters 19.00 ds.W. Broekema
Berkum HH 9.30 ds. H. van Ark
15.00 muziek met een +
Blankenham 9.30 ds. R. v/d
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 en Vierhoek 11.30 ds. D.
Lagerweij. H.A.
Bruchterveld 10.00 ds.W. v/d
Wel. H.A.
Daarle 9.30 ds. J. Griffioen 15.00
da. H. Paas
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds.
M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds.T. Keuning
Oudleusen 10.00 ds. H. Schipper
Dedemsvaart VDK 16.30 ds. K.
van Staveren De Fontein 19.00
ds. K. van Staveren Antenne 10.30
ds. K. van Staveren
De Krim PK 10.00 ds. van Ark.
Jeugdd.
Delden RK 11.00 convent
Den Ham GK 10.00 ds. R. van
Hornsveld 19.00 ds. H. Haan HK
19.00 ds. R. van Hornsveld DK
10.00 ds. H. Klaassen
Diepenheim 10.00 ds. A. Braakman
Enschede OK 10.00 en 19.00 ds.
J. Zuurmond Lonneker 10.00 ds. J.
Bouwmeester Usselo 10.00 ds. O.
Haasnoot HZ 10.00 past. A. Kemper ZP 18.00 ds. A. Snier BK10.00
kand. B. Kriekaard
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 ds.W. Hulsman 19.00 ds. J. Hoekman HC
9.30 ds. C. v/d Worp
Giethoorn PG 10.00 ds. G. van
Zanden
Gramsbergen BHK 10.00 ds. R.
van Hornsveld 19.00 mw. R. Dekker
Hardenberg Baalderveld 10.00
ds. M. Oostenbrink HK 10.00 ds.
J. Dijkstra De Matrix 9.30 ds. P.
van Ook Radewijk 10.00 ds. P.
Langbroek SK 10.00 en 19.00 ds.
A. de Lange CFH 10.30 dhr. J. Smit
Witte Kerk 10.00 ds. L. van Rikxoort
Hasselt Baak 10.00 IKK-dienst
Heino 10.00 dhr. G. Noordink
19.00 zingen
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. H. Engelsma KW 9.30 n.b. KZ
10.15 n.b.
Holten DK 9.30 en 19.00 ds. S.
Roozenboom
Kuinre 11.00 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 n.b.

Lemelerveld BK 10.00 gebedsdienst RvK
Lutten LK 9.30 ds.W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. A. de
Vries
Nieuwleusen GrK 10.00 ds.
G.Trouwborst MK 10.00 ds. L.
Hoekstra OK 10.00 ds. M. Develing 19.15 ds. G.Trouwborst
Nijverdal RB 9.30 ds.W. Broekema HC 9.30 ds. H. Paas 19.30
ds. B. v/d Weg
Oldemarkt GK 9.30 ds. C. Aalbersberg
Ommen GK 9.30 ds. A.Tol. H.A.
HK 10.00 ds. H. Hazeler. H.A.
19.00 da. S. van Kooten. H.A.
Paaslo HG 9.30 ds. H. Poot
Rijssen GK 9.00 ds. S. Ris 19.00
ds. G. van Zanden
Rouveen 9.30 ds. P. v/d Meulen
Schuinesloot 11.00 ds.W. Piksen
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo
Sint Jansklooster JK 10.00 n.b.
Kapel 14.30 ds. D.Wolters
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 10.00 past.T. v/d
Sman
Steenwijkerwold 10.00 gez.
dienst in Steenwijk
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap
MK 10.00 da. J. Rohaan. H.A.
Vriezenveen OK 19.00 OMC
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. J. Antonides Irene 19.00 ds. G.
de Goeijen FB 11.15 ds. J. Antonides. H.A.
Wanneperveen 9.30 dhr. R.
Colijn. Zangd.
Westerhaar 9.30 ds.W. den Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45
ds. J. van Bart 15.00 en 18.45 ds.
T. Smink GK 9.30 en 19.00 ds. P.
Dekker Hoge Hexel 9.30 ds.T.
Smink 15.00 ds. G. Koppelman
Wijhe NK 10.00 n.b.
Willemsoord 9.30 ds. J. de Kok
14.30 ds.Terpstr
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 14.30
ds.Terpstra
Windesheim 10.00 n.b. 19.00
n.b.
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma. H.A.
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers. Zangd.
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek.Voorber. H.A. HK 19.00 ds. E.
v/d Veen
Zwolle AK 9.30 ds. A. Zweers
GrK 16.30 Michaëlsviering JK
10.00 ds. J. Brussaard 19.00 ds. B.
Jongeneel OK 10.00 ds. I. Epema
Open Kring 9.30 ds. A. Pietersma SiK 10.00 en 19.00 ds. H.
Evers StK 10.00 ds. W. Andel

Advertenties

skieën
in Sauerland

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 opgave van een abon
nement, een adreswijziging of vragen over de
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen:
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475.
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische
incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00;
per half jaar met een automatische incasso
€ 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een
opzegtermijn van twee maanden geldt. 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 oktober t/m maart, in de tussenliggende periode minder frequent. Zie voor de verschijningsdata:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

van Breevoort
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. Boer
19.00 ds. J. Goossen
Nieuweroord HK 19.00 ds.W.
Bakker
Nieuw-Weerdinge RW 10.00
dhr. F.Verkade
Nijeveen 10.00 ds. J. Stap. E-Meeting
Noordscheschut HK 10.00 ds.
W. Bakker
Pesse KPK 10.00 n.b.
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden JK 9.30 ochtendgebed Op
de Helte 10.00 ds. A. Elbert. H.A.
19.00 vespers
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds.T. Oldenhuis
Sleen OK 10.00 ds. H. Jumelet
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. J. Gerling
15.00 ds. J. Boer
Valthermond HS 10.00 ds. A.
van Elten
Vries DK 10.00 dhr. G. Olsman
Westerbork VH 10.00 ds. J. van
Kempen. H.A. SK 10.00 ds. M. Leffers. H.A.
Zuidlaren LK 10.00 ds. R. ten
Have HK 10.00 past. H. de Boer.
Oec. dienst
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras.
H.A.
Zwartemeer GK 9.30 n.b.

welkom in
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Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl
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Het kerkinterieur op de schop (5)

Doopvonten

Rond 1570 stonden er ongeveer 2000 doopvonten in Nederlandse kerken. Daarvan zijn zo’n 160 bewaard gebleven. Dat is plusminus 8%.
Dat lijkt niet veel.

door Dr. Jan Dirk

deel van de rest.

Wassenaar,
Hellendoorn

Ondertussen is
het middeleeuwse doopvont wel
het interieurstuk waarvan in verhouding de meeste exemplaren
de Reformatie hebben overleefd.
Meer dan de helft van de bewaard
gebleven vonten staat in Limburg,
Noord-Brabant en Gelderland.
Vergeleken met de andere provincies van ons land bezitten Overijssel en Drenthe nog een aanzienlijk

Gesteenten
Nederland had (en heeft) geen
gesteentelagen die geschikt waren
(en zijn) voor de productie van
stenen doopvonten. Ze moesten
dan ook geïmporteerd worden.
Dat gebeurde over rivieren. Uit
de groeven van Gildehaus bij
Bentheim kwamen de zandstenen
exemplaren, de hardstenen uit de
groeven bij Namen. Alle vonten
in Drenthe en Overijssel zijn van
zandsteen, met uitzondering van

die in de Bovenkerk te Kampen
en die in de Grote Kerk te Vollenhove. (Het hardstenen vont uit
de kerk van Kuinre is ooit via het
Rijksmuseum in Amsterdam in de
Martinikerk te Bolsward terechtgekomen.)
Rijk versierd
Verreweg de meeste doopvonten
zijn rijk versierd, in vrijwel alle
gevallen figuratief. Maar er zijn er
ook nog enkele waarop voorstellingen te zien zijn die helemaal
ontleend zijn aan de rooms-katholieke middeleeuwse iconografie,
bijvoorbeeld in de kerk van Buitenpost.

herkende iemand in een voerbak
voor paarden op de deel van een
boerderij nabij Hellendoorn een
middeleeuws doopvont. Of het uit
de kerk van het genoemde dorp
afkomstig is, kan niet met zekerheid gezegd worden. Ook Daarle
en Den Ham worden wel als
plaats van herkomst genoemd. Het
vont is nu te zien in Rijksmuseum
Twenthe in Enschede.
Literatuur: M. Schönlank-Van der Wal, Middeleeuwse stenen
doopvonten in Drenthe en Overijssel. Bulletin van de Stichting
Drents-Overijsselse Kerken 16 (1996); Regnerus Steensma,

Agenda
20 januari:
4M Event van mannenbeweging
de 4e Musketier, Luchthaven
Twenthe, www.4m.nl/event
24 januari:
Kloostercollege met Dirk de
Wachter en kunstenaar Richard L.
Nobbe over geluk, Dominicanen
klooster te Zwolle, Assendorperdijk 8, tijd: 20.00 - 21.30 uur,
entree: € 10

‘De iconografie van de middeleeuwse doopvont in Nederland’,
in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 15 (1999), p. 154-184;
‘Desacralisatie binnen het gereformeerd protestantisme. De
protestantse omgang met de inventaris van de voormalige

Lotgevallen
Over de lotgevallen van een
aantal doopvonten zou veel te
vertellen zijn. Er zijn vonten die
gediend hebben als bloembak,
kalkbak of drinkbak voor vee.
Bij wijze van voorbeeld: in 1927

9

katholieke kerken’, in: Arie L. Molendijk (red.), Materieel
christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa
(Hilversum 2003), p. 211-232; Regnerus Steensma, Protes-

28 januari:
Welkomdienst met Christelijk
Mannenkoor Assen o.l.v. Bert
Duijst, De Jozefkerk, Collardslaan
2 te Assen, Harm Hoeve – orgel,
aanvang: 19.00 uur

tantse kerken. Hun pracht en kracht (Gorredijk 2013); ‘Wie
van de drie: Hellendoorn, Den Ham of Daarle? De omstreden
herkomst van een Bentheimer doopvont’, in: Jaarboek Twente
2011, p. 122-137.

11 februari:
Zangdienst met Christelijk
Mannenkoor Assen o.l.v. Bert
Duijst, De Grote- of St. Clemenskerk, Kerkstraat 16 te Steenwijk,
Ronald IJmker – orgel, aanvang:
19.00 uur
16 februari:
Meditatieve wandeling vanuit het
Dominicanen klooster te Zwolle,
Assendorperdijk 8, aanvang ochtendgebed: 8.30 uur, aanvang
wandeling: 9.00 uur
22 februari:
Presentatie van het boek openbaring door Otto de Bruijne,
Grote Kerk Steenwijk, aanvang:
20.00 uur

Muziekagenda
Foto links: doopvont in Bovenkerk Kampen
Foto midden: doopvont nu in Rijksmuseum Twenthe
te Enschede
Foto rechts: doopvont op een boerderij in Hellendoorn in
gebruik als voerbak voor de paarden (1927)

Amoor-orgel in Berghuizen: bijzonder rijksmonument
Het orgel in de kerk van Berghuizen is niet voor niets een rijksmonument, het is een van de oudste orgels in Drenthe. Allen de orgels in
Bovensmilde, Anloo en Meppel zijn ouder.

door: Lammert van der Heide,
Ruinerwold

Het orgel in Berghuizen is
gebouwd in 1743 door Matthias Amoor, een leerling van
de beroemde orgelbouwer Arp
Schnitger.
Bouw
Het jaartal kan worden afgeleid
uit een opschrift op één van de
luikjes van het achterschot waar
de volgende tekst staat: ‘1743
den 25 Febr. is dit orgel gemaakt
door den hr. orgelmaker Matthias Amoor wonaftig tot Groningen, geboren tot Dansig’. Matthias Amoor bouwde het voor de
Hervormde Kerk te Raamsdonk
(NB). In april 1850 werd het voor
890 gulden verkocht aan de Hervormde Kerk te Aartswoud (NH).
Naar Berghuizen
Toen de huidige kerk in Berghuizen in 1875 werd gebouwd was er
geen geld voor een orgel.
De weduwe W.K. Geerts leende
de kerk toen 1000 gulden. Eind
1883 gaf zij te kennen dat zij dat

bedrag aan “… de gemeente ten
geschenke wenscht te geven, met
het doel daarvoor een orgel te
plaatsen in onze kerk.”
Van deze schenking werd toen
voor 500 gulden het in Aartswoud
te koop aangeboden Amoor-orgel
gekocht. Op 8 juni 1884 werd het
in gebruik genomen in Berghuizen.
De naam van de schenkers werd in
sierlijke letters links van de speeltafel geschilderd: ‘Dit orgel werd
aan de gemeente geschonken door
de echtelieden W.K. Geerts en R.K.
Reinders’
Restauraties
In de loop der jaren zijn diverse restauraties aan het orgel uitgevoerd,
maar in 1951 bleek een grondige
restauratie noodzakelijk, die werd
uitgevoerd door K. Doornbos uit
Groningen in nauwe samenwerking met Cor Edskes. Er kwam een
nieuw rugpositief in oude stijl op
basis van het rugpositief van het Arp
Schnitger-orgel in Noordbroek. De
orgelkas werd geloogd en de naam
van de schenkers verdween. Bij een
volgende restauratie in 1976 is het
orgel geschilderd in de originele

-in het Noorden destijds gangbarekleuren rood en goud met vleeskleurige engelen en opnieuw voorzien van bladgoud. In 2011 voerde
Flentrop de laatste grote onderhoudsbeurt uit.
Transport
Het orgel werd in 1884 per schip
over de Zuiderzee van Aartswoud
via Meppel naar Berghuizen vervoerd. Bij het orgel hoorde een
orgelschild, voorzien van fraai
houtsnijwerk. Het schild werd

geplaatst aan de balustrade voor
het orgel. De NCRV-gids van12
maart 1932 plaatste een foto van
orgel en orgelschild met daarop
twee korenschoven. Bij de uitbreiding met een rugwerk in 1951
was er geen plaats meer voor
het schild; het belande na 67 jaar
(1884-1951) op zolder. Inmiddels
is het gerestaureerd, in de originele
kleuren geschilderd en voorzien
van bladgoud. Nu, na weer 67 jaar
(1951-2018) heeft het opnieuw
een plaats gekregen in de kerkzaal.

21 januari:
Welkomdienst met ds. E van Beesten en Christelijk Zuidlaarder
Mannenkoor, Goede Herderkerk
te Borger, aanvang: 19.00 uur
28 januari:
Nieuwjaarsconcert Christelijke
Muziekvereniging Jeduthun, Ned.
Herv. Kerk in Oldemarkt, aanvang:
14.30 uur
3 februari:
Mix van populair en klassiek door
jong talent met Gert van Hoef op
het orgel,Willem Hendrik Zwarthal
te Lemelerveld, aanvang: 20.00 uur
4 februari:
Koorzang in Den Ham, ’s middags
repeteren en ’s avonds zingen
met André Bijleveld, Gereformeerde
Kerk Den Ham, aanvang repetities:
13.30 uur, aanvang dienst: 19.00 uur
10 februari:
Aanbiddingsconcert Rinon, De
Bovenzaal Kanaalweg Zuid 1,Vriezenveen, aanvang: 20:00 uur, toegang
is gratis, collecte voor Compassion
11 februari:
Zangdienst met Christelijk
Mannenkoor Assen, Protestantse
Kerk Steenwijk, aanvang:
19.00 uur

Het orgel werd
in 1884 per schip
over de Zuiderzee
van Aartswoud
via Meppel naar
Berghuizen vervoerd.

24 februari:
The Martins Mans Formation met
Jantine Kalkman (trompet) en
Martin Mans (orgel & piano),
Willem Hendrik Zwarthal te
Lemelerveld, aanvang: 20.00 uur
Informatie voor de (muziek)agenda kunt u
mailen naar: jaap@topic-cc.nl
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tijd toewensen op weg naar de
bevestiging en intrede van ds. M.
Vis. Met deze veranderingen zal
het voor beide kanten een drukke tijd worden. Maar laten we bij
alles niet vergeten dat we altijd
weer een beroep mogen doen op
Gods trouwe hulp en bijstand en
zijn liefde en betrokkenheid om
ons heen weten.
Hartelijke groeten en een goede
en gezegende week toegewenst.

WESTERHAAR
Eredienst 21 jan.: 9.30 ds. W.
den Braber. Voorber. H.A. Organist: Erik Lamberink. Koster:
Henk Bakhuis. O.v.d.: Anneke
Bekkers. Knd.: o.l.v. Carolien Jansen. Vervoer bewoners ‘Haarhuus’: Jennie Hartman.
In memoriam Geertje Kuildervan Dijk. ‘De mens wikt, maar
God beschikt’. Deze woorden
staan bovenaan de kaart waarmee de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Geertje
Kuilder-van Dijk kennisgeven van
haar overlijden. Zij overleed in
alle rust, op 8 jan. in Twenteborg
in Almelo.
Geertje, geboren in Vroomshoop,
was de laatste uit een gezin van
9 kinderen Van Dijk. Zij overleefde haar tweelingzus Grietje,
de 1e vrouw van Wicher Ekkel,
51 jaar. Zij mocht van alle Van
Dijkjes, zoals ze het zei, ook de
oudste worden, 87 jaar. Daar was
ze trots op en tegelijk verwonderde het haar dat zij zo lang
en zo goed van geest onder ons
mocht zijn. De laatste jaren was
ze vanwege haar broze gezondheid bijna helemaal aan huis
gebonden en moest ze hulp van
anderen accepteren. Dat ging
haar niet altijd gemakkelijk af. Ze
dopte graag haar eigen boontjes
en ook al wilde de verzorging
van alles en nog wat voor haar

doen, ze deed toch vaak nog
gauw iets tussendoor zelf. Zo
was ze nou eenmaal opgevoed.
Aanpakken, opruimen en doorzetten. Een heel groot deel van de
opvoeding van haar kinderen Rita,
Ineke, Frieda en Hans kwam voor
haar rekening. Haar man Gerard
met wie ze in 1957 trouwde was
naast zijn werk als stukadoor ook
druk met de kerk, de politiek, met
besturen en met zijn paarden. Hij
overleed op 3 sept. 1992. Geertje die graag nieuwe stukjes van
de wereld wilde leren kennen en
daarom hield van reizen, ging daar
ook na de dood van haar man
mee door. Ze was graag onderweg, ook naar anderen. Tientallen
jaren was zij dame diaconia. Om
woorden zat ze niet verlegen.
Geertje praatte graag en veel. En
ze had al doende ontdekt dat je
je leven niet alleen door zorgen
moet laten bepalen. In haar eigen
leven had ze de nodige spanning
al als kind meegemaakt, tijdens de
oorlog. Ze verloor haar tweelingzus, ervoer veel spanning en zorg
door het ongeluk dat Frieda overkwam, haar man Gerard ontviel
haar zo van het ene op het andere
moment. En dat wat haar kinderen en kleinkinderen meemaakten,
kon ze soms, een tijdlang, moeilijk
een plek geven. Maar al doende
was ze daardoor ook dichter
naar God toegegroeid. Ze leerde
steeds meer om haar leven in
Zijn handen te leggen. Dat ze het
leven als een gave mocht zien, hoe
haar leven of dat van haar (klein)
kinderen ook liep. Ze werd steeds
dankbaarder en verwonderde zich
ook steeds meer. Zij die graag
regelde merkte: ik denk van alles,
God doet van alles oftewel de
mens wikt, maar God beschikt.
Laten wij ons haar herinneren met
het lied dat haar lijflied is geworden -Psalm 27, vers 7- en daarmee
het testament dat zij nalaat aan
haar kinderen, klein- en achter-

Zangdienst in Steenwijk

Veelzijdig Christelijk Mannenkoor
Assen verleent medewerking
Op zondag 11 februari 2018 bent u van harte uitgenodigd voor de
zangdienst in de Protestantse Kerk van Steenwijk. Het motto van de
dienst is ‘Zingend vanuit de Grote Kerk’. Het Christelijk Mannenkoor
Assen zal aan deze dienst meewerken.

Door zijn niveau en muziekkeuze
is het CMA het laatste decennium
uitgegroeid tot een bekend en
veel gevraagd mannenkoor.
Breed repertoire
Het Evangelie is duidelijk de inspiratiebron in de liederenkeuze.
Het koor zingt een breed repertoire, dat onder meer bestaat uit
traditionele geestelijke liederen,
klassieke gewijde liederen, negrospirituals, en tegenwoordig ook
populaire liederen.
Veelzijdig
Het CMA verleende ook in het
verleden al medewerking aan
allerlei activiteiten zoals kerkdiensten in diverse vormen. Ook
speelde het koor een muzikale
rol in de tv-uitzending ‘Bartje’.
Het werkte mee aan muziekpro-

gramma's als ‘U zij de glorie’ van
de NCRV en ‘Nederland Zingt’
van de EO. In 2008 verleende het
CMA medewerking aan de Kerstavonddienst in het Concertgebouw te Amsterdam.
Zangdienst
Momenteel bestaat het koor
bestaat uit 145 leden waarvan en
zeker 100 naar Steenwijk zullen
komen. Het is kortom een koor
waar u veel van mag verwachten.
Alle belangstellenden zijn op 11
februari van harte welkom. De
zangdienst begint om 19.00 uur.
De entree is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

kleinkinderen en aan ons: Zo ik
niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp
genieten zou, mijn God, waar was
mijn hoop, mijn moed gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart
en rouw. Wacht op de Heer, godvruchte schaar, houd moed! Hij is
getrouw, de bron van alle goed. Zo
daalt Zijn kracht op u in zwakheid
neer, Wacht dan, ja wacht, verlaat
u op den Heer!
13 jan. kwamen wij bij elkaar als
gemeente om dankbaar het leven
van zr. Geertje Kuilder-van Dijk te
gedenken.
Meeleven. Zr. Grada Valk is binnen Twenteborg verhuisd naar
5 Oost 28. Helaas stagneert het
proces van herstel. De berichten
van de behandelende artsen zijn
soms aan elkaar tegenstrijdig en
scheppen verwarring en de daarbij
behorende emotie. De kans dat
de heup verwijderd moet worden
vanwege infectie, is een optie waar
rekening gehouden moet worden.
Het is heel spannend en de zorgen
worden er dus niet minder om.
Daarnaast is er natuurlijk de operatie van haar dochter in Assen bij
wie darmkanker is geconstateerd.
Die operatie heeft, als alles volgens plan gegaan is, 12 jan. plaatsgevonden.
Wij blijven ook meeleven bij de
grote zorgen die er zijn om de
weg die Allie Wagt moet gaan.
Ook br. en zr. Johnny en Riek van
der Heijde hebben wel eens betere
dagen gekend. Johnny kreeg te
maken met griep en dan kan hij
altijd de zorg voor de kerk aan
anderen overlaten, maar hij is graag
natuurlijk zelf van de partij.
Br. Lambert Veenstra ligt sinds een
week met een ontstoken alvleesklier in het Röpke Zweers in Hardenberg BG k. 24. Op 1 jan., de dag
dat hij 80 werd, werd hij plotseling
tijdens het drinken van een kopje
koffie onwel. Gelukkig kon men
heel snel de oorzaak daarvan vin-

den en de behandeling starten. Bidden wij hem en zijn vrouw geduld
en geloof toe dat hij weer mag
herstellen.
Zr. Henny Westerveld hoopt deze
week te horen of de rustperiode

inderdaad foto’s gaat opleveren
die laten zien dat de gebroken en
geopereerde botten inderdaad
weer aan het herstellen zijn. Wij
zijn per slot van rekening nu 9
weken verder.

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Gouderak (herv.), ds. K.E.
Schonewille te WaardenburgNeerijnen
te Heinenoord (herv.),
proponent E. Agterhuis te
Driebergen-Rijsenburg
te Ooltgensplaat (herv.) en te
Tiendeveen-Nieuw Balinge (herv.),
prop. G.J. Anker te Zwijndrecht
te Ermelo (herv., Nieuwe Kerk
Zuid, Leuvenum en Staverden), ds.
J.A.C. Olie te Genemuiden (herv.
wijk 2)
te Joure-Terkaple (deeltijd,
50%), ds. T.S. van der Schaaf te
Grou (tot vorig jaar verbonden
aan Gorredijk), die als
hulpprediker al in deze gemeente
werkzaam is en dit beroep heeft
aangenomen
te Oldehove-Niehove, prop.
T. Hiemstra te Groningen, die dit
beroep heeft aangenomen
Aangenomen
naar Akkerwoude c.a. (herv.), ds.
G.J. Otter te Emmeloord (herv.)
naar Buurmalsen (herv.,
deeltijd), ds. H.J. van Kapel te
Waspik
naar Werkendam (geref.), ds.
M.P.Vis te Sint Jansklooster
GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Aangenomen
naar Assen-Kloosterveen (Het
Lichtpunt), kand. B. Dubbink te
Velp
naar Nieuwerkerk aan
den IJssel, ds. H.J. Lopers te
Hoogezand-Sappemeer Noord

CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Ede, ds. A.Versluis te
Ouderkerk aan de Amstel
te Nunspeet, ds. J. van ‘t
Spijker te Hoogeveen (docent
Theologische Universiteit in
Apeldoorn)
Bedankt
voor Surhuisterveen (CGKV),
ds. W.C. van Slooten te Mussel
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Rotterdam-IJsselmonde,
ds. G. Hoogerland te Stolwijk,
die dit beroep heeft aangenomen
te Scherpenzeel, ds. C.A. van
Dieren te Rijssen-Noord
Bedankt
voor Den Haag-Scheveningen,
ds. A.T.Vergunst te Waupun
(Wisconsin,VS)
voor Rilland-Bath, ds. W.
Visscher te Amersfoort; voor
Utrecht, ds. G.W.S. Mulder te
Zoetermeer
voor Kampen, ds. B. Labee
te Veenendaal
voor Dordrecht en voor
Rotterdam-Zuidwijk,
ds. D.W. Tuinier te Waarde
voor Middelburg-Zuid,
ds. J. van Laar te Rijssen-West
voor Ooltgensplaat,
ds. P.G. Heijkamp te Emmeloord
voor Nieuwerkerk (Zld),
ds. C. Sonnevelt te Krabbendijke
voor Terwolde-De Vecht,
ds. H.A. van Zetten te Benthuizen
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Kaartje kopen kan nu al

‘Open Armen’ thema Nederland Zingt Dag
De zeventiende editie van het
muzikale evenement vindt
op zaterdag 21 april plaats
in de Jaarbeurs Utrecht. Het
thema is “Open armen’.

Het populaire EO-evenement, dat
jaarlijks ruim tienduizend bezoekers trekt, stelt haar publiek in de
gelegenheid om God én elkaar te
ontmoeten door samen te zingen en samen te geloven. Mirjam
Bouwman en Henk van Steeg
nemen de presentatie voor hun
rekening.
Rode draad
“Op de Nederland Zingt Dag
word je met open armen ontvangen”, vertelt Mirjam Bouwman.
Daarmee verwijst de presentatrice naar het thema ‘Open armen’,
dat op 21 april als een rode draad
door het programma loopt. “Zo
willen we de bezoekers meegeven dat we bij God horen. Hij
wacht ons met open armen op.
Daarnaast maakt het thema ons
bewust van onze houding naar
anderen. Hoe kunnen wij in ons
dagelijks leven voor de ander

klaarstaan; onze armen openen
voor de mensen om ons heen?”
21 april
Zet de datum - 21 april - in ieder
geval alvast in uw agenda. De
kaartverkoop van de Nederland
Zingt Dag is inmiddels van start
gegaan. U kunt het online bestellen. Hou ook de website in de
gaten voor meer nieuws.
Foto's: Nederland zingt 2017

g
V
d
S
i
w
w
W
l
z
l
w
Z
o

berichten Het Zondagsblad
Blokzijl

prot. gem.

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

Zondag 21 jan. Heilig Avondmaal. 10.00u. Ds D.J.Lagerweij.
Grote Kerk Blokzijl. 11.30u id. De
vierhoek. Organist: Stephan van
Dokkum. Collecten: 1e diaconie,
2e eigen kerk, 3e bloemenfonds.
Er is ook weer koffiedrinken en
kunnen we elkaar weer ontmoeten. Iedereen is hartelijk welkom!
Doet u / jij ook mee?
Pastoraat. Jongstleden vrijdag
12 januari, was de uitvaartplechtigheid in Heerenveen van de op
vrijdag 5 januari overleden mw.
Uschi Huitenga, Zij had met haar
man wat jaren geleden een slagerij hier in Bl`zijl, Zij woonde op
marjolijn 330 in Nw.Clarenberg.
We leven mee met haar zoon
André. Zij had ook veel bekenden
hier en was altijd zeer meelevend,
zeer betrokken. In gedachten
leven we mee met André en bij
allen, die ook zo met verdriet te
maken hebben, zowel binnen als
buiten de gemeente.
We leven mee met Bertie de
Jonge, b.loosweg 51, Blokzijl, die
afgelopen woensdag 10 januari
een moeilijke operatie moest
ondergaan in Zwolle. De verwachting is, dat hij maandag weer
naar huis mag.
En ook met Gerrit de Boer uit de
vierhoek, Boffersweidje 32 Blokzijl, die afgelopen zondag opgenomen is in `t ziekenhuis te Sneek
met diverse klachten. Maar hij is
zaterdag 13 januari weer thuisgekomen gelukkig!
Dan denken we ook aan André
Mol van de kegge 6, die alweer
een heel aantal dagen in `t
UMCG Groningen is met ook
weer een aantal moeilijke klachten. Hij is er zowat ‘kind aan
huis’ zogezegd! Zijn adres daar is:
UMCG afd. E kam.4 fontijnstraat
15, hanzeplein 1 9700RB Groningen.
Verder denken we aan Ouwina
de Jonge, Scheerwolderweg 30A,
Scheerwolde, die opgenomen was
in Meppel met een flinke luchtweginfectie en waarschijnlijk nu
weer thuis zal zijn.
We zijn blij, dat onze wijkouderling Tineke Miggels aan de houtzagerijweg 20 in Blokzijl, toch
langzamerhand weer wat sterker
wordt.
Zo denken we aan allen, die met
onzekerheden leven met het oog
op de toekomst en over hoe het
allemaal komen zal. Dan kan het
flink donker zijn. En toch mogen
we in dat alles bij Hem komen
met vragen om kracht en om
nabijheid. Hij wil er zijn voor een
ieder!
Dan is er nog een heugelijke
mededeling: Willem & Marrie
Schelhaas-Romkes van de Scheerwoldeweg 34, Scheerwolde op 19
januari 50 jaar getrouwd zijn. Een
heel hartelijke gelukwens! Het
pastoraat, Henk.
‘Dat hoge woord, geschreven wit op
zwart, trouw van trouw, hoe heeft
het ons bevrijd, beschaamd, vervoert,
getroost, dan weer getart. Hoe dors-

ten wij te weten wie Gij zijt.’ Lied
324 van Huub Oosterhuis
Facebook. Word vriend op facebook van de kerk Blokzijl-Scheerwolde en we delen met u/jou de
bijzondere activiteiten, die er zijn
in en om de kerk!
Agenda. Vrijdag 19 januari:
Afscheid Ds Dirk Jan Lagerweij
in de Ploats. Zondag 21 januari:
Heilig Avondmaal om 10.00uur
in de grote kerk en om ongeveer 11.30uur in de vierhoek.
Woensdag 24 januari: Kopij voor
‘Onderweg’. Zondag 28 januari:
Kerkdienst in de Grote Kerk.
Bezoekdienstkalender. Jarig
op 23 januari Mw D.Dekker- Bakker, 75 jaar, De Kegge 4, Op 24
januari dhr T.Haarman, 76 jaar,
Baarlo 3, Op 26 januari mw
G.Miggels-Dekker, 92 jaar, Boffersweidje 5. Jubilea op 19 januari
is het echtpaar W. Schelhaas en
T.M. Schelhaas-Romkes, Scheerwolderweg 34, 50 jaar getrouwd.
U, allen van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst.
Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van
Dalen; hvandalen03@hetnet.nl

	Giethoorn
Predikant Ds.A.C.J. van
Waard-Pieterse, De Elzen 20, 8355
CX Giethoorn, 0521-362555
astridvanwaard@hotmail.com Scriba:
Harry Besselse, p/a Beulakerweg
78a, 8355 AK Giethoorn, 0521344266 scribagiethoorn@gmail.com
giethoorn.protestantsekerk.net
Kerkrentmeesters bankrek.nr
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO
361 2597 51

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 21 januari gaat ds.
G. van Zanden uit Urk voor. De
organist is de heer S. Huismans
en de ouderling van dienst is
mevrouw M. Petter. De uitgangscollecte is bestemd voor een
diaconaal doel in eigen gemeente.
Tijdens de dienst zal er oppas
aanwezig zijn voor de kleintjes.
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel.
360322.
Collecten opbrengsten. Zondag, 14 januari: Kerk €51,80 en
Diaconie €42,65 . De uitgangscollecte bedroeg €55,40 en zal ten
goede komen aan het onderhoud
van de gebouwen. De bloemengroet ging naar mevr. Adrie de
Bruijn, Kerkweg 14.
Wat is een goed gebed? Afgelopen zondag ging de preek (ds.
Bloemendal, Zwartsluis) over de
manier van bidden. Er zijn verschillende manieren van bidden:
traditioneel bidden, zoals je vroeger hebt geleerd; even een vlug
schietgebedje; elke dag bidden of
een gebed vol overgave, vanuit je
hoofd en hart.
Je kunt gebukt gaan onder een
zwaar verdriet en je hart uitstorten bij de Heer, zoals Hanna
waarover we lazen in 1 Samuel
15 en 16. Bidden is je hart luchten bij God. Hem vertellen over
situaties, gedachten, wensen, zorgen en vragen die je bezighouden.
Je bent helemaal vrij wat je wilt
vertellen en wat niet. Bidden is
onderdeel van de relatie tussen
God en jou. Je mag praten met
God en voor miscommunica-

tie hoef je nooit bang je zijn, Hij
begrijpt je wel! Hij heeft beloofd
dat Hij ons bidden hoort en er
dan ook altijd iets mee doet (
Matteus 7 : 7 – 11 ). Soms moeten we accepteren, hoe moeilijk
het ook is, dat ons gebed niet
altijd uitkomt zoals we gehoopt
hadden. Maar dan is God er om
je met zijn Liefde staande te houden en er voor je te zijn.
Gebed
Liefde die groter is dan ons hart,
-als U er bentwij roepen U om hulp
omdat we niet weten
waar we het anders zoeken moeten.
Zie onze woede over
zoveel onrechtvaardigheid
in deze wereld, dit land, deze plaats
zie ons verdriet over zoveel lijden
zie onze schaamte over
wat mensen elkaar aandoen
zie ons berouw over alles wat we
nalaten
zie onze spijt over wat we niet
opbrengen.
Zie ons
liefde die groter is dan ons hart
-als U er bentwij roepen U om hulp
omdat we niet weten
waar we het anders zoeken moeten.
Help ons onze ogen te openen
voor wat ons te doen staat
voor wat we kunnen doen,
hoe klein en zonder betekenis het
ook lijkt.
Geef dat niets ons weerhoudt
aan het licht te brengen
wat gezien mag worden.
Liefde die groter is dan ons hart.
Zie ons
Help ons zien.
Amen
Een hartelijke groet van
Marjolein Petter.

Kuinre / Blankenham
Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre: Mevr. G. Polderman,
Kuinderdiep 7, 8374 EZ Kuinre,
0527-231799
Scriba Blankenham: Mevr. C.A.
Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG
Blankenham,
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente
Blankenham:
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham:
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

Zondag 21 jan. 2018. Blankenham: 9.30 uur Ds.R.v.d.Hucht,
Heilig Avondmaal. Kuinre: 11.00
uur Ds.R.v.d.Hucht, Heilig Avondmaal. We lezen in Marcus 1:14-20
hoe Jezus mensen uitnodigt om
Hem te volgen. Een uitnodiging
die ook vandaag geldt!
Volgende week zondag 28 januari is er een gezamenlijke dienst
in Kuinre die begint om 10.00 uur.
Voorganger is dan Dhr.E.Halsema
uit Kampen.
Doop. De doopdienst die
gepland stond voor zondag 7
januari is verschoven naar zondag 4 februari, 11.00 uur in de
protestantse kerk te Kuinre. Het
belooft een feestelijke dienst te
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worden. Leonie en Henk verlenen
muzikale medewerking aan de
dienst. De doop wordt bediend
aan tweeling Demian en Jerrit
Siepel; hun oudere zusje Alicia
en de trotse ouders Robert en
Tamara Siepel en alle familie zien
uit naar deze bijzondere dienst!
40-dagentijd. Over een maand
begint de 40-dagentijd. Aswoensdag 14 februari is de eerste dag
van de 40-dagentijd. Deze periode richten we ons op de reis,
die Jezus naar Jeruzalem maakt:
een reis waarop Jezus mensen
ontmoet, gesprekken heeft met
zijn vrienden en wonderen doet.
Een reis waarop Hij kracht ontvangt uit den hoge om de weg te
volbrengen, die God voor Hem
heeft gekozen. Thema van de
40-dagentijd is dit jaar: ‘Onvoorwaardelijke liefde; Ik zorg voor
jou.’ In alles wat Jezus op zijn
reis naar Jeruzalem tegenkomt,
merken we dat God onvoorwaardelijk voor Hem zorgt. Dat
geeft Jezus de kracht om zelf ook
met onvoorwaardelijke liefde
naar mensen om te zien, tot in
de uren van aanvechting en vertwijfeling. Als verbeelding van
de onvoorwaardelijke liefde van
Jezus voor ons mensen, is er in
de 40-dagentijd een poster van
een bloem in de kerk. Die bloem
vertelt van Gods grote liefde
voor elk mens. Elk bloemblaadje
is een Bijbelverhaal, dat we deze
zondagen lezen; zo laat elk stukje
van Jezus’ reis naar Jeruzalem
iets van Gods grote liefde voor
mensen zien.
40-dagenboekje. Net als
andere jaren is de voorbereidingsgroep ook dit jaar weer
bezig om een 40-dagenboekje
te maken voor de protestantse
gemeente Kuinre en Blankenham:
een boekje vol met meditatieve
teksten, gebeden, gedichten, kindermateriaal en suggesties voor
Bijbellezingen. Teksten die u kunt
gebruiken in uw stille tijd of aan
tafel. We hopen dat het boekje
u inspiratie mag geven om thuis
toe te leven naar Pasen.
40-dagenwandeling. Net als
voorgaande jaren zullen we ook
dit jaar in de 40-dagentijd een
40-dagenwandeling houden in het
Kuinderbos: elke dinsdag vanaf
20 februari tot en met 27 maart
beginnen we om 10.00 uur op de
eerste Parkeerplaats aan de Hopweg. De eerste 10 minuten wandelen we in stilte en overdenken
een vraag. Daarna is er ruimte
om te delen en zetten we de
wandeling al pratend voort. De
wandeling duurt ongeveer 1 uur
tot 5 kwartier. Het is verstandig
om laarzen of wandelschoenen te
dragen, omdat het in deze periode vochtig kan zijn in het bos.
De wandeling staat open voor
iedereen, van alle kerken. Voelt u
zich vrij zelf ook mensen uit te
nodigen mee te wandelen. Mocht
de wandeling vanwege slecht
weer geen doorgang vinden, dan
vindt u op de facebook-pagina
van onze protestantse Kerk
Kuinre en Blankenham informatie
hierover.
Bijbelkring. Dit jaar lezen we
in de bijbel-kring het boekje ‘De
Hoop die in ons leeft, Jezus volgen in een verwarrende tijd’, van
het Evangelisch Werkverband,
over de eerste brief van Petrus.
De data waarop we bij elkaar
komen zijn: maandag 22 jan, 5
febr, 19 febr, 5 mrt, 19 mrt., in de
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kerk in Blankenham om 13.30 uur.
De gezamenlijke kerkenraad.
Vergadert op donderdag 18 januari vanaf 19.30 uur in de kerk in
Kuinre. We beginnen de vergadering in eigen kring en na de pauze
vergaderen we samen verder.
Zieken. In onze gebeden denken
we aan de zieken, aan hen die in
het ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis en in een verpleeghuis.
Ook bidden we voor hun familie
en naasten.
Met vriendelijke groet,
Ds.R.v.d.Hucht

Oldemarkt / Paasloo
Voorganger: ds. E.H. Jans,
Marktplein 6, 8375 AZ Oldemarkt,
tel. 0561-750902, e-mail: ds.jans@
hgop.nl
Pastoraal werker: mevr. H. Kramerde 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
Postbus: Hervormde Gemeente
Oldemarkt-Paasloo
Postbus 2521, 8375 ZP Oldemarkt.
Internet: www.hgop.nl
e-mail: scriba@hgop.nl

Kerkdiensten zondag 21 jan.
Op deze zondag is er om 9.30
uur dienst in Paasloo. Voorganger
is ds. H. Poot uit Oosternieland.
Tijdens de dienst is er kindernevendienst en tienerdienst. Collecten: 1e F.D. Roosevelthuis, 2e
College van Kerkrentmeesters,
uitgang: Oecumene. Kinderoppas:
Ina v/d Weerd en Rosalie Jans.
Pastoraat. Aly Kuper, Het
Butent 32 Oldemarkt, heeft vorige week een spier in haar knie
gescheurd. Vrijdag jl. is ze weer
naar het ziekenhuis geweest om
te kijken of en hoe het herstelt.
Inmiddels is Aly binnenshuis weer
een beetje mobiel (met krukken).
Verhuisbericht. Vorige week
is Berend ten Klooster verhuisd
van verzorgingshuis Lochem naar
een verzorgingshuis in Winterswijk, waar ook zijn zoon en gezin
wonen. Dat jullie als gemeenteleden hem niet vergeten zijn, is te
merken aan de kaartjes die jullie
aan hem stuurden, daarvoor hartelijk dank. Daarom willen we zijn
nieuwe adres doorgeven:
Pronsweide, Morgenzonweg 29 –
10, 7101BH Winterswijk. Namens
de familie hartelijke groeten, Bastiaan en Jenny.
Ophaallijst. Voor vervoer naar
de kerk graag uiterlijk drie dagen
van tevoren bellen als u van deze
dienst gebruik wilt maken. 21 jan.
Miep Weemstra 0561-451898; 28
jan. Arjen Jansons 0521-522090.
Collecte opbrengsten. De
collecteopbrengsten op zondag
7 januari waren als volgt: Oldemarkt: Zending €115,50; Kerk
€95,90.
Bloemen. Afgelopen week zijn
er bloemen gebracht bij mevr.
Kinderdijk en mevr. Dijs, beiden
waren in december jarig. Ook bij
mevr. Limburg werden bloemen
gebracht.
Giften. Mevr. Elzenaar ontving
drie maal een gift van €10,bestemd voor gebouw Paasloo,
De Herberg en de diaconie.

Lees verder op pagina 12
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Mevr. Kramer ontving €10,- voor
de kerk van Paasloo, €10,- voor
Compassion en nogmaals €10,voor de kerk. Fam. Doeve ontving
€5,- voor het bloemenfonds. Een
gift van €25,- voor Compassion
mocht door mevr. M. Veenstra in
ontvangst worden genomen en
tenslotte €10,- voor de diaconie
via mevr. M. Kousbroek. Allen hartelijk dank voor uw gift.
Lied van de maand. Op zondag 28 januari 2018 zullen wij
voor de laatste keer een Lied van
de maand zingen. Na ruim 21 jaar
en meer dan 150 liederen gaan
we stoppen. Iedereen die in al die
jaren met ons heeft meegezongen is van harte uitgenodigd om
deze laatste keer ook weer mee
te doen. Welk lied het wordt is
op dit moment nog niet bekend,
maar noteer vast in uw agenda
dat wij zaterdagmiddag 27 januari
om 15.30 uur in de Ontmoeting
gaan oefenen. We doen dit onder
het genot van een kopje koffie/
thee en het ophalen van herinneringen. Tot dan. Henk Braad en
Vrouwkje Visserman
Vooraankondiging gemeentedag. Beste broeders en zusters!
Omdat het steeds maar blijkt dat
het fijn is om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten,
anders dan anders, zijn we van
plan om weer een gemeentedag
te organiseren. Dit gaat gebeuren
op D.V. zondag 11 maart na de
morgendienst in Oldemarkt. Het
is tijd om een revanche te nemen
op de sjoelwedstrijd van enige
tijd geleden. Ook zullen we weer
met elkaar de maaltijd (verschillende soepen etc.) gebruiken.
Noteer deze datum dus alvast in
uw agenda zodat deze gemeentedag niet in de soep loopt! Nadere
informatie volgt.
Zendingsbusje. Het zendingsbusje van mevr.h.de boer in de
landerijen is weer geleegd en
er zat een mooi bedrag in van
€80,58! Alle gevers en geefster
hartelijke dank! De opbrengst is
bestemd voor compassion.
Bericht/oproep van Timon
(SGJ Pleegzorg): Pleegouder
worden? Timon is een christelijke instelling voor jeugdhulp.
We geloven in de kracht van
gemeenschappen. Een plek waar
kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en
herstel vinden. Wilt u ontdekken
of pleegzorg iets voor u is? Heeft
u ruimte in uw hart en huis? Op
D.V. 24 januari 2018 wordt in
Zwolle een informatieavond over
pleegzorg gehouden. De informatieavond vindt plaats in de
Ichthuskerk, Campherbeeklaan
69 te Zwolle. Tijdens die informatieavond krijgt u informatie over
pleegzorg en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden voor de informatieavond
kan via: http://www.timon.nl/
pleegouders/informatieavonden/
Agenda. Maandag 22 januari:
Kerkenraadsvergadering in de
Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 23 januari: Groeigroep
Ossenzijl bij mevr. W. Ram, Lageweg 16. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag 27 januari: Oefenen Lied van
de Maand. Aanvang 15.30 uur in
de Ontmoeting. Vrijdag 16 februari: Sirkelslag voor de jeugd van
groep 8 t/m 16 jaar. (dit is anders
dan de landelijke datum). Nadere
informatie volgt, maar houd deze

datum alvast vrij!! Zondag 11
maart: Gemeentedag. 20 januari
t/m 2 februari: actie Kerkbalans.
Ik ben die Ik ben
Als U met ons bent alle dagen
en gezegd hebt:
“Ik ben die Ik ben
en zal zijn
die Ik zijn zal”
als U in uw woord
ons zoveel kracht geeft tot geloven
Wie zal dan ons brandend hart nog
kunnen doven?
(Coby Poelman-Duysterwinkel).
Jelly Pen-Smit, Scriba

Steenwijkerwold
Predikant: ds. E. van Veen,
tel. 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl
scriba: J.L. Stoffers, ten Holtheweg
3a, 8341 PD Steenwijkerwold
(0521) 58 95 96, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl

Zondag 21 januari. Aanvang:
10.00 uur. Dienst in de grote kerk
in Steenwijk. Voorganger: Pastoor
Th. Van der Sman. Organist: Jannie
Bennen-Stakelbeek. Ophaaldienst:
dhr. H. Nijenhuis.
U komt toch ook?? Ieder jaar
op de derde zondag van januari sluiten een aantal kerken in
Steenwijk e.o. hun deuren. Ook
wij doen dat. Waarom zult u zich
afvragen? Op die zondag willen
we met alle christenen uit Steenwijk en omgeving samen zijn om
uiting te geven aan onze verbondenheid met alle christenen in
de wereld. Van 21 t/m 28 januari
is dit jaar de Week van Gebed
voor de eenheid van de christenen. Op 21 januari verzorgt onze
Raad van kerken een viering in de
Grote Kerk van Steenwijk voor
alle christenen van Steenwijk en
omstreken. U wordt van harte
uitgenodigd om hier naar toe te
gaan. Het thema van de viering is
‘Recht door zee’ en wordt ons
aangereikt door de christenen in
het Caribisch gebied. De viering
begint om 10.00 uur, voorganger
is pastoor Theo van der Sman
en medewerking is er van het
Katholieke koor Spirit o.l.v. KlaasPeter van der Laan. Er is dus deze
zondag geen dienst in onze eigen
kerk!! De week daarna zijn er
gebedsdiensten voor de eenheid
van christenen en kerken. De
avonden beginnen om 19.30 uur
en duren tot omstreeks 21.00
uur.
Ma. 22 jan: De Klincke (Protestantse Gemeente)
Di. 23 jan: Baptistengemeente
Wo. 24 jan: Nederlands Gereformeerde Kerk en Christelijk Gereformeerde Kerk in het gebouw
van de Nederlands Gereformeerde Kerk.
Do. 25 jan: Vrije Zendingsgemeente
Vr. 26 jan: De Regisseur
Za. 27 jan: Jeugdgebedsavond in
de Koning.
Ambtsdragers. In de dienst
van zondagmorgen 4 februari zal
Regionale
jeugdbijeenkomst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

er een ambtsdrager bevestigd
worden en nemen wij afscheid
van een ambtsdrager. We nemen
afscheid van de huidige scriba,
Jan Stoffers, en zijn verheugd u te
kunnen meedelen dat in het ambt
van ouderling-scriba bevestigd zal
worden dhr. S.C.Offringa. Marienwold 13 uit Steenwijkerwold.
Bezwaren tegen de gevolgde
verkiezingsprocedure of tegen
de bevestiging van de gekozene
kunnen worden ingebracht door
stemgerechtigde leden van de
gemeente, en dienen uiterlijk
één week na deze bekendmaking
schriftelijk en ondertekend bij de
scriba te worden ingediend.
Overleden. Afgelopen donderdagmiddag 11 januari, is op de
leeftijd van 53 jaar overleden,
Karlien Posthumus, vrouw
van Bé Westerbeek. In april 2017
werd opnieuw kanker ontdekt
en ondanks allerlei kuren bleek
de ziekte te sterk. De begrafenis
zal komende week in familiekring
plaatsvinden. Wij wensen Bé, de
kinderen en kleinkinderen, haar
moeder en allen die haar missen,
veel sterkte en Gods zegen toe in
deze moeilijke tijd.
Bloemen. De bloemen uit de
dienst van afgelopen zondag zijn
met een hartelijke groet en een
bemoediging gebracht bij dhr. D.
Zeefat, Oldemarktseweg 153.
Kontakt. Begin februari zal het
volgende nummer van Kontakt
uitkomen. Kopij voor dit nummer
kunt u tot en met woensdag 24
januari inleveren via kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Kerkbalans 2018 komt eraan!
De voorbereidingen voor de
actie Kerkbalans zijn weer in volle
gang. Het thema van de actie is
dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Tussen 22 en 27 januari ontvangt u
een brief met het verzoek om bij
te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële
situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan
al onze gemeenteleden om een
bijdrage. Het is een vrijwillige
bijdrage, maar we kunnen niet
zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis
voor onze kerk. We hopen dan
ook dat we weer op u mogen
rekenen. Dankzij uw bijdrage
kunnen we onze belangrijke taken
blijven vervullen en nieuwe plannen maken. De antwoordenveloppe met daarin uw ingevulde
toezeggingsformulier wordt in de
week van 29 januari weer bij u
opgehaald. De telavond is dit jaar
op dinsdag 6 februari vanaf 19.00
uur in de kerk. U bent dan van
harte welkom.
Gift. Mevr. van den Hoofdakker
heeft eind december een gift van
€10,- ontvangen voor het Bloemenfonds.
Wij leven mee. Vorige week
heeft de heer D. Zeefat, Oldemarktseweg 153, in het ziekenhuis gelegen. Eind van die
week mocht hij weer naar huis.
We hopen dat hij thuis verder
opknapt. Mevr. M. Kuiper-Wicherson, Tukseweg 210 en dhr. K.A.
Klaverdijk, Achterveld 11 verblijven in Zonnekamp om te revalideren.
We willen denken aan iedereen
die tobt met hun gezondheid,
zowel thuis als in het ziekenhuis,
en hen God’s nabijheid en zegen
toewensen.
De volgende gemeenteleden verblijven in zorgcentra in de buurt:

In het verpleeghuis Zonnekamp
in Steenwijk verblijven: mevr. P.
Wijcherson-Kuiper, mevr. M.
Hetebrij-van Veen, dhr. L. Kolenbrander en mevr. K. Tuit-Raggers.
Mevr. C. Veenstra–Jager verblijft in
Ksw Meenthehof in Steenwijk.
Zolang mensen elkaar hullen in
aandacht,
woorden wisselen,
licht en brood delen met elkaar,
zolang leven
zich verhevigt tot samenleven,
mens zijn tot medemens zijn,
is er uitzicht,
is er toekomst.
Bloeit er hoop.
Van: Hans Bouma. Uit: Leven doet
hopen.
Met een hartelijke groet, ds. Eric
van Veen

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad:
ds. D. Wolters, Steiger 27,
8325 HB Vollenhove tel. 0527239291 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. LasscheRemijnse, Tilvoorde: tel.
0527-241538 tilvoorde@
hervormdvollenhove.nl
Koster Kapel: mw. F. Vis - van
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hervormdvollenhove.nl

21 januari 2018 om 10:00
uur in de Grote Kerk, in deze
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor
te gaan.
De organist is dhr. A. Kroeze.
Collectes: Collecte Oecumene
(PKN), instandhouding van de
eredienst, Energiekosten.
De autodienst wordt verzorgd
door Fam., B.Eenkhoorn, telefoon
246389. Er wordt in Tilvoorde
op de jongste kinderen van onze
gemeente gepast door: Jetty Jongman en Arianda Jongman.
21 januari 2018 om 14:30 uur
in de Kapel, in deze gezamenlijke dienst hoopt ds. D. Wolters
voor te gaan.
De organist is dhr. J.P. van Eerde.
Collectes: Collecte Oecumene
(PKN), instandhouding van de
eredienst, Energiekosten. De
autodienst wordt verzorgd door
Fam., B.Eenkhoorn, telefoon
246389.
Agenda. 19 januari 2018 om
20:00 uur, Preek van de leek,
Mariakerk.
23 januari 2018 om 19:45 uur,
Vergadering kerkenraad, Kapel.
31 januari 2018 om 19:45 uur,
Consistorie Stad, Tilvoorde.

1 februari 2018 om 20:00 uur,
Heet hangijzer: Bijbel en Koran,
Johanneskerk.
5 februari 2018 om 19:00 uur,
Verkoop collectebonnen van
19.00 uur- 20.00 uur, Tilvoorde.
6 februari 2018 om 20:00 uur,
Dorp Beulake, relatie met de
Hervormde gemeente Vollenhove,
Kapel.
Bij de diensten. Tijdens de
avondmaalsdiensten van afgelopen zondag hebben we gedeelten
uit de Bergrede gelezen. Na de
deze rede lezen we in hoofdstuk
8 hoe Jezus rondtrekt en zieken geneest. Dit hoofdstuk zal
ik komende zondag lezen in een
themadienst die aansluit bij de
avond ‘hete hangijzer’ over ‘pillen
of bidden?’ Thema voor de middagdienst in de Kapel zal zijn: ‘Kan
God genezen?’
Samenkomst van woord en
gebed om eenheid. In de week
van gebed om eenheid willen ook
wij met de verschillende kerken
samenkomen. Op woensdagavond
24 januari hebben we om 19.15
uur een samenkomst in de Grote
Kerk. Deze dienst zal geleid worden door de 5 voorgangers van
Vollenhove en Sint Jansklooster.
We zullen met elkaar lezen uit
de Bijbel en bidden om eenheid.
Na afloop van de samenkomst is
er gelegenheid om met elkaar in
gesprek te gaan. Het zou mooi
zijn als zo veel mogelijk gemeenteleden kwamen. Zodat we ook
in de opkomst laten zien dat de
eenheid tussen christenen ons
aan het hart gaat. Van harte welkom!
Bloemengroet. De bloemen
uit de Grote Kerk zijn, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, gegaan naar Dhr.
Dikken, Bisschopsstraat 78. De
bloemen uit de Kapel gingen naar
Dhr Groenewoud, Laurier 143 en
naar Dhr Lassche, de Omloop 12.
Giften. De Diaconie ontving
€75.00 gekregen door Janny
Bonthuis bij het bezorgen van
de kerstattenties en voor het
bloemenfonds via T. de LangeVisscher €10.00. Het College van
Kerkrentmeesters ontving voor
de kerk via Geke Bergkamp €
20.00 en via de S.K.G. rekening
€100.00. Hartelijk dank voor
deze giften.
Niklaas lezing. Op zondag
21 januari wordt er na de ochtenddienst een “Niklaas lezing”
gehouden. Het zal deze keer gaan
over Diaconale vriendendienst en
Zorgmaatje. Dit project, opgezet
door de diaconie, loopt nu een
paar jaar. Graag wil de werkgroep
Zorgmaatje u bijpraten over de
ervaringen van de afgelopen jaren
en de stand van zaken op dit
moment. U bent hier voor van
harte uitgenodigd. Voor koffie en
thee wordt gezorgd.

Vollenhove

stad

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

Overleden. Op 5 januari is in
de leeftijd van 94 jaar overleden
Wilhelmina Catharina Harsevoort - van Bragt, David
v Bourgondiestraat 10. Tijdens

Lees verder op pagina 13

Vervolg van pagina 12

haar afscheidsdienst werd haar
leven op indrukwekkende wijze
gememoreerd. Geboren in Eindhoven als oudste dochter in het
gezin, werd ze van jongs af aan
geconfronteerd met een broze
,gezondheid. Tot haar eigen verbazing werd ze toch het oudst.
Haar leven kende vele hoogte- en
dieptepunten. Vreugde vond ze
bij haar man, Albert, die ze leerde
kennen dankzij vele briefwisselingen naar Nederlands-Indië. Samen
trokken ze rond in een salonwagen, om steeds dicht bij Alberts
werk (die in de wegenbouw
werkte) te kunnen zijn. Hoewel
ze de vreugde van eigen kinderen
niet mocht kennen, genoot ze van
nhaar nichten en neven. Ze stond
altijd met warme belangstelling
voor hen klaar en was oprecht
geïnteresseerd in hun leven.
Verdriet kende ze ook. In 1944
overleed haar vader, die als treinmachinist werd doodgeschoten.
Haar moeder kon het verdriet
niet aan en Willy moest voor het
gezin zorgen. Met Albert verhuisde ze naar Vollenhove, waar
hij vandaag kwam, maar ze kende
veel heimwee naar het Brabantse
land. Vreugde en verdriet mochten we voor God brengen. We
vonden troost bij de woorden
van psalm 37, de trouwtekst van
Albert en Willy: ‘Wentel uw weg
op de Heer, vertrouw op Hem.
Hij zal het maken.’ Zo mochten
we alle wegen die ze in haar leven
had bewandeld, de vrolijke en de
verdrietige, in Gods hand leggen.
In het vertrouwen dat Hij onze
levensweg opneemt in Zijn weg
met ons en met de wereld. We
worden opgenomen in een groter plan en mogen thuis komen
bij Hem, in zijn Koninkrijk
Overleden. Op 8 januari is in
de leeftijd van 87 jaar overleden
Pieternella Roebers-Vellekoop, de Voorst 1.
De dankdienst voor haar leven
was op zaterdag 13 januari in de
Grote Kerk. Tijdens deze dienst
sprak een nicht woorden uit, die
ik overneem: ‘Tante Nel, u bent
geboren aan de Maasdijk in het
Westland op 26 november 1930.
Het gezin Vellekoop bestond uit
vader en moeder met 7 zonen en
5 dochters. Op 3 juni 1940 is uw
moeder overleden en bleef het
gezin stuurloos achter. U heeft op
de Christelijke school in Maasdijk
gezeten, en het verenigingsleven
was u niet onbekend. De gymnastiek- en de meisjesvereniging hadden uw voorkeur. In 1960 bent
u getrouwd met oom Henk en
gaan wonen op de Voorst 1, waar
ieder altijd welkom was. Samen
heeft u het schildersbedrijf Roebers overgenomen en verder
opgebouwd. In Vollenhove heeft u
zich goed weten aan te passen en
was u bij veel dingen betrokken.
Zo erg zelfs dat u in 2000 werd
geridderd! Als u bezoek had en er
werd bij u gegeten en de eettafel
te klein, geen nood, er er kwam
een plaktafel te voorschijn. Deze
werd dan als eettafel gebruikt en
kon er heerlijk gegeten worden.
Verdrietig was het toen u op 2
augustus 2003 oom Henk moest
missen. Maar u ging niet bij de
pakken neer zitten. Ook al moest
u alleen verder, u deed het! Zeker
niet zonder de kracht van uw
geloof. De laatste jaren ging het
niet meer zo goed met u en ging
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u wonen in de Talmahof in Emmeloord.’ Tijdens de dienst lazen
we psalm 139 en woorden uit
Johannes 8: ‘Ik ben het licht van
de wereld.’ In het licht van Christus mochten we afscheid nemen
van Nel. Hij laat zijn licht schijnen
in onze duisternis. Zelfs over de
nacht van de dood mag het licht
van Pasen schitteren.
Ten slotte. Ik werd getroffen
door de volgende woorden van
Augustinus: ‘Op de plaats waar ik
was, wanneer zocht ik U daar? En
U stond gewoon vóór me! Maar
ik was ook van mijzelf weggelopen en kon mezelf niet meer vinden, laat staan U!’
Met een hartelijke groet, Dick
Wolters

	Vollenhove

ambt

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

Meeleven met. Dhr Johannes
Boes van de Zuiderzeeweg is na
opname in het ziekenhuis in Meppel nu voor revalidatie in Zonnekamp in Steenwijk. kamer Botter
118.
India. Onze jongste dochter,
Tjitske, is onlangs gehuwd in
Engeland met schoonzoon Cyriac.
Cyriac is opgegroeid in India. Het
grootste gedeelte van zijn familie woont in India. Vandaar dat
er een feest is geroganiseerd in
India om het huwelijk ook hier
te vieren in de kerk met de familie. Heel dankbaar zijn we dat de
kerkenraad en collega Wolters
ons de gelegenheid hebben geboden om dit blijde gebeuren mee
te maken. Als ik dit schrijf zijn
we nog in India, in de deelstaat
Kerala. Het is een totaal andere
wereld dan ons bekend is. We
kijken onze ogen uit. Het voedsel, het klimaat- het is hier eveneens winter maar de thermometer geeft 37 graden aan- het
verkeer om maar enkele dingen
te noemen is anders dan we
gewend zijn. Vanochtend waren
we opnieuw in de kerk waar we
zo ongeveer de oudste mensen
waren. De grote kathedraal van
Thrissur vulde zich heel rap met
allerlei jonge mensen. Voor ons
was het hartverwarmend. We
hopen u zondag a.s. weer te ontmoeten. Vriendelijke groet vanuit
Thrissur,
Thea en Hendri Pap

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot
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 kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Diensten 21 januari. BeltSchutsloot 11.00 uur. Voorganger:
ds. D. Wolters, Vollenhove. In BS
is er een extra collecte voor het
pastoraat. Wanneperveen 09.30
uur. Voorganger: dhr. R. Colijn,
Leeuwarden – Jeugd/zangdienst.
Diensten 28 januari. BeltSchutsloot 11.00 uur. Voorganger:
ds. W.J. Menkveld – Rock Steady.
Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld. In beide
diensten is de diaconiecollecte
voor oecumene – zie hieronder.
In Wanneperveen is er een extra
collecte voor het pastoraat.
Verschillende kerken, één
Lichaam. Diaconie collecte
28 Januari Wanneperveen/ BeltSchutsloot. Op zondag 21 januari
is de collecte van de Protestantse
Kerk bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de ruim 1200
internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die
een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN
(Samen Kerk in Nederland) biedt
hen praktische ondersteuning
met o.a. toerustingscursussen
voor kerkleiders. Ook worden
contacten gestimuleerd tussen
migrantenkerken en plaatselĳke
Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam
van Christus zowel lokaal als landelĳk meer gestalte krĳgt. Zoals
in Zeist, waar de Assyrische
Kerk van het Oosten onderdak
vond in de Noorderlichtkerk. De
opbrengst van de collecte is voor
het werk van SKIN en voor andere oecumenische initiatieven in
Nederland. Helpt u mee om deze
collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen. 21/1 – Jeugddienstcommissie. 28/1 – Mw. W. Mourik,
Bovenboerseweg 39, en fam. H.
Mendel, Bovenboerseweg 49.
Bloemen. De bloemen uit de
dienst van afgelopen zondag gingen met onze hartelijke groeten
naar Dick Stam, Noorderweg
33, en naar Charlotte de Goede,
Havezatherweg 8. In Wanneperveen werden de bloemen
gebracht bij Evelien Nijenhuis,
Van Raalteweg 38 en Marinus
Winters, Veneweg 93, beiden ter
bemoediging.
Verantwoording. De avondmaalscollecte van 14 januari voor
de Stavib bedroeg in BS €336,95
en in Wanneperveen
€171,10. De diaconie collecte in
W’veen bedroeg €62,80.
Vanuit de gemeente. Dhr. R.
Schoenmaker, Kerklaan 16, werd
vorige week opgenomen in het
ziekenhuis voor een ingreep. We
hopen en bidden dat de ingreep
het gewenste effect heeft.
Thema-avond. Geloofsgroei –
28 januari 19.00 Klokkenstoel.
Deze avond is voor alle gemeenteleden die graag willen groeien
in hun geloof. Deze avond gaan
we nadenken over wat geloofsgroei is en hoe we dat kunnen
aanmoedigen. We denken dan aan
drie terreinen; in het persoonlijk
leven, in het gezinsleven en in het
kerkelijk leven. Dat past niet allemaal in één avond dus we gaan
ook afspraken maken voor twee
vervolgavonden. Van harte welkom.
Vanuit de Pastorie. Als we in

Bijzonder concert?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

gesprek zijn dan horen we niet
alleen woorden maar we zien
ook gebaren en de gezichtsuitdrukking van onze gesprekspartner. Een groot deel van onze
communicatie is niet verbaal (met
woorden). Het gelaat spreekt
‘boekdelen’. Het gelaat van een
ander betrekt ons bij de woorden die we horen, maakt of we
het serieus nemen of niet. Het
gelaat van de ander kan ons meer
overtuigen dan de woorden die
gezegd worden. Iemand kan iets
van ons vragen waar we niet aan
willen voldoen, maar dan kan het
gelaat van die ander ons zo aanspreken dat we toch geen ‘nee’
kunnen zeggen. Vaak (niet altijd)
is dat een goede zaak omdat
het gelaat de betekenis van de
woorden verdiept en persoonlijk maakt. Als wij Bijbellezen
dan lezen we de ‘woorden van
God’. Ons Bijbellezen kan blijven
steken bij het aanhoren van die
woorden. Die leggen we vaak
‘gemakkelijk’ naast ons neer en
gaan over tot of verder met de
orde van de dag. Maar wanneer
we God ‘in het gelaat’ leren zien
dan lukt dat niet meer zo gemakkelijk. Natuurlijk zien wij God
niet letterlijk in zijn gelaat, maar
toch spreekt de Bijbel vaak over
het aangezicht van God. Voor zijn
aangezicht weten wij ons door
Hem gezien en doorzien en zien
wij Hem met de ogen van het
geloof. Dan komen wij niet meer
los van de geschreven woorden
die we van Hem hebben gekregen. Hoe beperkt dat ‘zien’ van
het aangezicht van God ook is
het is wel noodzakelijk want
daardoor krijgen Bijbel woorden
een diepe persoonlijke betekenis. En, belooft de Bijbel ons
(1Kor13); Straks zullen wij God
volkomen kennen, van aangezicht
tot aangezicht. Dan zien we Hem
zonder reserve en zonder beperking in het gelaat en begrijpen we
Hem helemaal!
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke
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

Zondag 21 januari. Geen
dienst in Willemsoord. Er is een
gezamenlijke dienst om 10.00 uur
in de Grote kerk te Steenwijk.
Voorganger is Pastoor Theo van
der Sman uit Hasselt.
Gebedsweek. Landelijk heeft
de gebedsweek het thema: ‘Jouw
hand, mijn glimlach’. De gebedsweek zal in het teken staan van
verzoening en terugblikken op
500 jaar Reformatie.’ Het is vijfhonderd jaar geleden dat een

13

vernieuwingsbeweging in de kerk
een naam en een gezicht kreeg:
Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin
van de Reformatie. Voor Luther
was de verzoening met God door
het bloed van Jezus Christus
de kern. Het is tragisch dat dit
belangrijke besef toch een scheur
door de kerk is geworden’, stellen Willem Smouter, voorzitter
Missie Nederland en Dirk Gudde,
voorzitter van de Raad van Kerken in een korte inleiding op het
materiaal. Ze spreken de hoop
uit, dat het materiaal zal helpen
de kloof te slechten. De Duitse
kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid
en daarin het thema ‘verzoening’
centraal gesteld. Stap voor stap
volgt de tekst Paulus’ woorden
over de liefde van Christus die
mensen drijft (2 Korintiërs 5:1420). Dirk Gudde, voorzitter Raad
van Kerken: ‘We bidden dat deze
drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt’.
Doorbreek onze muren,
breng ons op weg naar elkaar.
Doorbreek onze muren,
geef ons een band met elkaar.
Waar u uw hand uitstrekt,
vind ik houvast.
Mocht u geen vervoer hebben
dan kun u contact opnemen met
Cor Sijbesma (0521-588093).
Collecten. Zondag 14 januari:
Diaconie: €23,85 Kerkrentmeesters: €26,36 en de uitgangscollecte voor het plaatselijk pastoraat
€31,40. Verder is er nog een gift
binnengekomen voor de kerstgroeten van €14,00. Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. Op zondag 14 januari
zijn de bloemen als groet en blijk
van waardering bezorgd bij Ypie
Klarenberg.
Regenboog. De kopie voor de
Regenboog kan weer ingeleverd
worden voor 22 januari bij de
redactie.
Huwelijksjubileum. Op 26
januari hoopt de familie H. Lenstra, Kon. Wilhelminalaan 26 45
jaar getrouwd te zijn. Een hartelijke felicitatie namens onze
gemeente.
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: In de afgelopen dertig jaar
hebben meer dan honderdduizend Pakistaanse christenen met
steun van Open Doors leren
lezen en schrijven. Ze kunnen
daardoor zelf uit de Bijbel lezen.
Dank de Here God hiervoor.
Vakantie Scriba. Henrike en ik
zijn op vakantie in India. We gaan
vrienden opzoeken die in het zuiden van het land wonen en gaan
zelf ook rondtrekken. Als u dit
blad leest slapen we bij vrienden
in de stad Dharwad. Een stoffig
stadje in de staat Karnataka. We
slapen in de extra slaapkamer die
op het dak gebouwd is. De eerste
etage wordt verhuurd om extra
inkomsten te krijgen en op de
begane grond wonen onze vrienden met zoontje Mozes en hun
(schoon)ouders. De oudste zoon
blijft altijd thuis wonen (of neemt
zijn ouders mee als hij elders gaat
wonen) omdat hij de plicht heeft
om voor zijn ouders te zorgen.
Indien u pastorale zorg nodig
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hebt, kunt u contact opnemen
met één van de kerkenraadsleden
of uw PGD contactpersoon.
Actie Kerkbalans 2018
Thema: Geef voor je kerk. De
Kerk is een vrijwilligersorganisatie, dit betekent dat zij door vrijwilligers wordt aangestuurd en
dat bijna al het uitvoerende werk
door vrijwilligers wordt verricht.
Dat gebeurt, in de meest letterlijke zin van dat woord: “Pro
Deo”. Toch heeft iedere plaatselijke kerk met vaste uitgaven te
maken. Vrijwel iedere gemeente
heeft mensen in dienst, andere
kosten zijn o.a. het onderhoud
van de gebouwen, verwarming en
verlichting. Dus ondanks het vele
werk dat wordt verricht door
vele vrijwilligers, heeft de Kerk
ook geld nodig om genoemde
kosten te kunnen betalen. De
Kerk in Nederland moet zich zelf
bedruipen. Zij krijgt van niemand
subsidie, dus ook niet van de

Rijksoverheid. De wekelijkse collecten en inkomsten uit onroerend goed vormen ongeveer 15
á 20 pct. van de inkomsten die
de kerken jaarlijks nodig hebben.
Dus 80 á 85 pct. van de inkomsten moet door de leden zelf bijeen worden gebracht. Dat noemt
men “Kerkbalans”, een persoonlijk beroep op de gemeenteleden
met de vraag wat het hun waard
is dat de kerk in de eigen woongemeenschap in stand blijft.
Al eeuwenlang verbindt de kerk
mensen met elkaar. Denk maar
eens aan de ja-woorden die zo
vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden.
Daar waar steeds meer mensen
aandacht en steun nodig hebben,
strekken wij onze handen naar
hen uit. De kerk is de plek waar
God zich aan ons verbindt en,
door ons, aan de wereld waarin
wij leven. Kerkbalans is er om
ervoor te zorgen dat dit ook
financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële

bijdrage hard nodig. Het geld
dat U geeft aan Kerkbalans is
een investering. Een investering
in de kerk van nu en in de kerk
van morgen. Een investering in
uzelf en in de generaties die nog
komen.
Het is van groot belang dat er in
ons dorp een kerkgemeenschap
is. Een kerkgemeenschap die God
dient en zorg heeft voor ons en
onze medemens. Een kerk die
verbindt om ook in de toekomst
kerk te kunnen zijn. Daar gaat
het om bij de actie Kerkbalans
2018, die van 20 januari tot en
met 10 februari wordt gehouden.
Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd
raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische
steun,

of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.
Geef voor je kerk, zodat jouw
kerk kan blijven bestaan en geven
aan anderen. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.
Het college van kerkrentmeesters
Kopij GZ. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u
inleveren tot uiterlijk zondag
21 januari 12.00 uur bij Feikje
Kloosterman, feikjekloosterman@gmail.com
Het blijft wat onwennig om op
zondagmorgen de kerkdeur
gesloten te vinden, maar toch
is het alweer jaren een goede
gewoonte om de week van gebed

een blik achter de schermen en
veel inhoudelijke achtergrondinformatie over de politieke gang
van zaken. De titel heeft betrekking op het zevental functies die
zijn loopbaan markeren, VVDbestuurder - minister - Tweede
Kamerlid - Eerste Kamerlid
- regeringsvertegenwoordiger
in de conventie die het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie ontwierp - kabinetsinformateur en minister van
Staat.

ven. Een interessant boek dat
politieke geschiedenis van
Duitsland biedt.

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.

boekbesprekingen

door ds. A. hekman, Assen

Herman Bavinck; Geloofszekerheid. Teksten ingeleid en
geannoteerd door Henk van
den Belt. Uitg. Aspekt, Soesterberg 2016. Prijs € 24,95
In 1901 publiceerde Herman
Bavinck De zekerheid des
geloofs. Het boek typeert zijn
theologie. Deze uitgave, geredigeerd door prof. Dr. Henk van
den Belt, biedt een hertaling van
de verschillende uitgaven van dit
boek. De tekst is voorzien van
voetnoten. Een lezing van Bavinck
uit 1891 wordt hier voor het
eerst uitgegeven. Daarnaast bevat
het boek een vertaling van de
recensie van Benjamin B. Warfield, hoogleraar in Princeton,
die leidde tot enkele belangrijke
wijzigingen in de tweede druk
en de tekst van een artikel in
De Bazuin, waarin Bavinck een
vraag over de zekerheid van het
heil beantwoordt. Van den Belt
analyseert tenslotte de relatie
tussen objectieve waarheid en
subjectieve zekerheid in Bavincks
theologie.
Ralf Rothmann; Sterven in de
lente. Uitg. De Arbeiderspers,
Amsterdam/Antwerpen 2017
Prijs € 20,Het verhaal van twee zeventienjarige boerenjongens uit
Noord-Duitsland. In februari
1945 worden ze onder dwang
gerekruteerd en ingedeeld bij
de Waffen-SS. Terwijl de een
ingezet wordt als vrachtwagenchauffeur, wordt de ander naar
het Hongaarse front gestuurd
om tegen het Rode Leger te
vechten. Hij deserteert, wordt
gevangengenomen en ter dood
veroordeeld. De ander ziet zich
opeens met zijn karabijn in de
aanslag voor zijn beste vriend
staan. De schrijver schetst de
waanzin en destructie van de
laatste oorlogslente. Een ontroerend en aangrijpend boek. Het
tekent hoe afschuwelijk een oor-

log is en hoe mensenlevens kapot
gemaakt worden door ideologie
en wraakzucht.
Aurelius Augustinus Belijdenissen. Vertaald en ingeleid
door Gerard Wijdeveld. Uitg.
Ambo/Anthos Amsterdam 2017,
zeventiende druk Prijs € 30,Augustinus (354-430) was theoloog, filosoof, bisschop van
Hippo en geldt als een van de
belangrijkste kerkvaders. Classicus Gerard Wijdeveld, overleden
in 1997, laat zijn vertaling van
de Confessiones ( Belijdenissen)
vergezeld gaan van een Inleiding.
De Confessiones is een van de
eerste geschriften na Augustinus’
bisschopswijding. Het heeft een
lofprijzend karakter. Augustinus
spreekt God aan. Hij geeft een
terugblik op zijn leven. Van de
dertien boeken van Confessiones
gaan de eerste tien over hemzelf
en de laatste drie over de Heilige Schrift. Het boek is een fraai
gebonden uitgave en laat ons
nader kennismaken meteen grote
kerkvader.
Dagen zonder eind. Sebastian Barry. Uitg. Em.Querido’s
Uitgeverij BV Amsterdam-Antwerpen 2016 Prijs € 19,Een meeslepend boek. Met veel
invoelingsvermogen geschreven.
In beeldende taal. Twee jonge
mannen, geliefden, nemen dienst
in het Amerikaanse leger om aan
de honger te ontsnappen. Eerst
krijgen zij te maken met de strijd
tegen de indianen en vervolgens
met de Burgeroorlog (18611865). Ze worden geconfronteerd met de verschrikkingen van
de oorlog. Toch beleven zij sprankelende dagen zonder eind. Zeer
aan te bevelen.
Zeven politieke levens. Herinneringen in dossiers. Frits
Korthals Altes. Uitg. Boom
Amsterdam 2017 Prijs € 39,90
Een lijvig boek van 668 bladzijden, gebonden. Korthals Altes, 86
jaar, schrijft persoonlijke en politieke memoires. Hiermee krijgen we een jarenlange politieke
geschiedenis gepresenteerd. Met

Calvijn. Een mens dient God.
Herman J. Selderhuis. Uitg.
Kok, Utrecht 2017 Prijs € 25,Dit boek is in 2008 verschenen
onder de titel ‘Calvijn een mens’.
In deze nieuwe editie hebben
we een voorname uitgave voor
ons liggen, voorzien van veel
afbeeldingen. De auteur schetst
ons een beeld van de man achter de reformator. Zijn levensloop en zijn opvattingen worden
beschreven. Wat dreef Calvijn en
hoe zag hij zichzelf? Dr. Herman
J. Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan
de Theologische Universiteit
te Apeldoorn en directeur van
Refo 500.
Bismarck Grondlegger van
het verenigd Duitsland. Ger
van Aalst. Uitg.Aspekt Soesterberg 2014 Prijs € 29,95
In een uitvoerige biografie geeft
de auteur het persoonlijk en
politieke leven weer van de Pruisische staatsman Otto von Bismarck ( 1815-1898). Hij heeft het
versnipperde Duitse statenlandschap tot een nationale eenheid
gesmeed en er een onverdeeld
keizerrijk van gemaakt en een
Europese grote mogendheid. In
heel zijn optreden ging hij uit van
behoud van zijn eigen machtspositie. Hij bestreed de sociaaldemocratie en verzette zich als
conservatief tegen het liberalisme. De staat diende eenzijdig
het belang van de heersende
elite, van adel en grootindustrielen. Uiteindelijk raakte hij uit de
gunst van keizer Wilhelm II. Als
een eenzaam man is hij gestor-

voor de eenheid gezamenlijk te
vieren met alle kerken die lid zijn
van de Raad van Kerken in Steenwijk en omgeving. En dus trekken
we allen, ook vanuit Willemsoord
en Peperga/Blesdijke naar de
Clemenskerk in Steenwijk, waar
die dienst om 10 uur begint. We
hopen u daar allen te mogen
begroeten.
Vanwege zijn vakantie is er deze
week geen bijdrage van onze
predikant.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderling
scriba.

Angela Merkel. Een politieke
biografie. Michèle de Waard.
Uitg.Amsterdam University Press
AUP, 2017 Prijs € 20,Vlak voor de verkiezingen in
Duitsland op 24 september verscheen dit boek. Over de ongekroonde leider van Europa en
over haar politieke leven. De
schrijfster gaat in op Merkels
voorbeelden, drijfveren en motieven om meteen na de val van de
Muur politiek actief te worden.
Discipline, strategisch inzicht en
een moreel kompas zijn tekenend
voor haar leiderschap. Zij doorstond de verschillende crises,
toonde moed en bleef bescheiden. Haar verhaal is ook het verhaal van Duitsland dat na de hereniging zijn tweede kans gebruikt
om de waarden van Europa en de
Europese samenwerking te verstevigen. Een verhaal van Duitse
en Europese politiek van de laatste jaren. Zeer informatief.
De kracht die hemel en
aarde verbindt. Dr. Jan
Veenhof. Uitg. Boekencentrum
Utrecht 2016. Prijs € 29,90
Jan Veenhof was hoogleraar
dogmatiek aan de VU en werkte
nadien als predikant te Zwitserland. In dit boek behandelt hij
de leer van de Heilige Geest en
geeft het als ondertitel mee
‘De identiteit van de Geest van
God als relatiestichter’. De Geest
is bruggenbouwer, brengt bijeen
en houdt bijeen, sticht relaties
en doet bloeien. De charismatische vernieuwing, waarbij Veenhof jarenlang betrokken is, krijgt
positieve aandacht. Een rijk, evenwichtig en leerzaam boek in een
tijd dat de Geest veel aandacht
krijgt.
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Over geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer
Kun je als modern mens
eigenlijk nog wel geloven?
Volgens Dietrich Bonhoeffer wel.

door Dr. Jan Dirk
Wassenaar,
Hellendoorn

De georganiseerde christelijke
godsdienst, alsmede de (protestants-christelijke) godsdienstigheid
van individuele mensen, bevinden
zich in een crisis. Aldus Gerard
Dekker, emeritus hoogleraar
godsdienstsociologie aan de VU. *)
De wijze waarop het traditionele
christelijke geloof verwoord en
beleefd wordt, past niet meer in
deze tijd.
Bonhoeffer
Het gaat Dekker om het christelijke geloof, dat zich baseert op het
leven en werken van Christus en
het samenleven van mensen ten
goede beïnvloedt. De vraag is of
het mogelijk is op die wijze christelijk-gelovig te zijn in onze huidige tijd. Dekker verwijst naar Dietrich Bonhoeffer en concludeert
dat een christelijk geloof mogelijk
is, en wel een Verlicht Geloof. Een
geloof dat de gedachtewereld van

Zangdienst
Nieuw-Amsterdam
Op zondag 28 januari vindt er een
speciale dienst plaats in de Noorderkerk te Nieuw-Amsterdam. Het
gospelkoor Share zal deze kerkdienst verzorgen met een speciaal
programma. Het thema is ‘Enter
Into His Gates’, wat te vertalen
is als: ‘Loop maar door, de deur is
open’. Op een eigentijdse manier
wordt dit thema tijdens de kerkdienst belicht. Na de dienst is er
koffie. Noorderkerk,Vaart Noordzijde 139, 10.00 uur.

Autonoom
Het traditionele christendom
heeft zich altijd verzet tegen deze
ontwikkeling, aangeduid als Verlichting. De rede als toetssteen
van alle waarheid ging in tegen
een geopenbaarde waarheid. Een
autonoom mens gaat in tegen
de gedachte dat hij in zijn doen
en laten afhankelijk is van God.
Door de bestaande christelijke

God en de werkelijkheid van deze
wereld één. Aan beide hebben we
deel, en we kunnen de ene werkelijkheid niet zonder de andere
werkelijkheid ervaren. In het
geloof hebben we maar met één
Mondig
werkelijkheid te maken en dat is
Bonhoeffer spreekt echter poside werkelijkheid waarin we leven.
tief over de mondig-wording van
Vandaar nadruk op de noodzaak
mens en wereld. “De mens heeft
van trouw aan de wereld en aan
geleerd alle grote problemen zelf
de aarde. Men
op te lossen zonder terug te vallen Dekker concludeert dat ondanks vindt God alleen
als men zich aan
op de ‘werkhyal die culturele veranderingen
de wereld houdt,
pothese God’.”
een christelijk geloof ook in
aldus BonhoefJezus draagt de
onze moderne culturele situatie
fer. Het gaat God
werkzaamheid op
mogelijk is.
om deze wereld.
aarde aan de menMidden in ons leven is God transsen over: ‘Jullie zijn het zout van
cendent. Het transcendente is
de aarde.’ Wij moeten erkennen
dat we in de wereld moeten leven dat onze verhouding tot God een
leven is van ‘er voor anderen zijn’.
alsof God niet zou bestaan. Mensen die mondig optreden en God
Gehoorzaam
niet zien als oplosser van onze
Verschuiving van dogmatische
onoplosbare problemen, leven
leerstukken naar ethische vraagmeer overeenkomstig de bedoestukken, van leer naar leven heeft
lingen van God dan degenen die
gevolgen voor de christelijke godszich in alles afhankelijk weten van
dienst.Voor Bonhoeffer is geloof
de macht van God.
niet het instemmen met bepaalde
opvattingen, maar het dóen van de
Trouw aan de aarde
wil van God. Zonder gehoorzaamHet dualistisch wereldbeeld van
heid geen geloof.
een ‘boven’ en een ‘beneden’ is
aan het verschuiven. Binnen het
Menselijk
godsdienstig leven is sprake van
Het menselijk aspect krijgt in
transcendentie-verlies.Voor Bonde praktijk van het geloofsleven
hoeffer is de werkelijkheid van

Zangdienst Beilen

Timon: Pleegouder worden?

Op zondagavond 28 januari wordt
er in de Pauluskerk te Beilen de
eerste zangdienst van het nieuwe
jaar gehouden o.l.v. ds. Patrick de
Vries uit Beilen. Thema van de
dienst is: ‘De wedstrijd van je leven’.
Medewerking wordt verleend door
het bekende ‘Christelijk Groot
Gemengd Koor Muntendam-Stadskanaal’ o.l.v. dirigent Johan Pots
met als organist Ronald IJmker uit
Nieuwlande die tevens de samenzang begeleidt. Aanvang 19.00 uur,
vooraf is er samenzang.

Timon is een christelijke instelling voor jeugdhulp die gelooft in
de kracht van gemeenschappen.
Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen
wonen, hoop en herstel vinden.
Wilt u ontdekken of pleegzorg
iets voor u is? Heeft u ruimte in
uw hart en huis? Op 24 januari
wordt in Zwolle een informatieavond over pleegzorg gehouden.
Tijdens de avond krijgt u informatie over pleegzorg en kunt u
vragen stellen aan ervaren pleeg-

de Verlichting, dit is het moderne
bewustzijn en de moderne levenswijze, ‘verwerkt’ heeft.
A-religieus
Is de christelijke godsdienst te
handhaven in een samenleving die
de veranderingen in de cultuur
ondergaat en in zich opneemt?
Bonhoeffer was op zoek naar
een ‘a-religieus christendom’. Hij
maakte onderscheid tussen religie
en geloof. Religie verwijst de mens
naar iets of iemand buiten hemzelf,
en naar zijn innerlijk. Men gaat uit
van een bovenwereldlijke werkelijkheid en van de overmacht van
God waarvan de mens afhankelijk
is. Het geloof daarentegen verwijst
de mens naar de wereld om hem
heen en naar de naaste. Mens en
wereld zijn autonoom en mondig
geworden en de mens kan niet
langer religieus zijn.

godsdienst werd de toenemende
autonomie van mens en wereld,
als een bedreiging van die godsdienst gezien.

ouders. Aanmelden kan via:
http://www.timon.nl/pleegouders/
informatieavonden/
Locatie: Ichthuskerk, Campherbeeklaan 69, Zwolle, inloop:
19.30 uur, aanvang: 19.45 uur.

steeds meer nadruk. Gerichtheid op God verschuift naar een
gerichtheid op mens en wereld.
Dit is ook te zien in het feit dat
de persoonlijke ervaring in het
geloofsleven steeds meer een rol
speelt en er meer accent op de
menselijke factor wordt gelegd in
het ontstaan en verstaan van de
bijbel.Voor Bonhoeffer is geloven
een menselijke aangelegenheid.
God is heel concreet in deze werkelijkheid aanwezig.
Verlicht
Midden in ons leven kan God ons
aanspreken, is Hij transcendent. Bij
Bonhoeffer is er geen tegenstelling tussen het christelijke en het
wereldlijke. “Als u God wilt, houd
u dan aan de wereld.”Alleen in de
wereld kan men God vinden; en
alleen daar laat Hij zich vinden. Dit
wijst ons een weg in het zoeken
naar het bestaan van God. Dekker
concludeert dat ondanks al die
culturele veranderingen een christelijk geloof ook in onze moderne
culturele situatie mogelijk is. Hij
noemt het een verlicht geloof. De
Verlichting is in dit geloof opgenomen. Het is een geloof, dat bevrijd
is van een last.
*) Verlicht geloof. Geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer.
Uitg. Kok, Utrecht 2017.

Lezing natuurwetenschap Beilen
Chris Kruse, bijzonder hoogleraar
geneesmiddelenonderzoek aan de
UVA en voorzitter Forum-C, geeft
cursussen over geloof en natuurwetenschap. Op 23 januari is hij te
gast in Beilen. Deze avond gaat het
over vragen als: heeft de natuurwetenschap aangetoond dat het achterhaald is om in God te geloven?
Kun je als christen nog wel aan
natuurwetenschap doen? Het Valkenhof, Witte Valkenstraat 2, 20.00
uur, aanmelden: www.pgbeilen.nl
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VAN GROEVE TOT CONSUMENT

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

Gedenkstenen met gedeeltelijke of
volledige tuin of grint gedeelte
Gedenkstenen met een omranding
Alle uit te voeren in eenvoudig,
klassiek, kunstzinnig of
natuurlijk ontwerp

verbouw
nieuwbouw
onderhoud

Gedenkstenen
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Vensterbanken
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Stadskanaal: Klompenmaker 2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224
E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl

www.brouwertuk.nl

pas jij in ons plaatje? kijk op www.kluinveenschool.nl/vacature
nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw
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neemt af en daarmee de collectieve
weerbaarheid.”
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