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4 februari zondag van het werelddiaconaat

Na de watersnoodramp

Straatnamen
DOOR DS. ARJEN VAN DER SPEK,

Sinds jaar en dag is de eerste
zondag in februari zondag
voor het werelddiaconaat.
Dat heeft een historische
achtergrond.

ZWARTSLUIS

Wat zal er toch gebeuren met al die
omstreden straatnamen van staatslieden die slavenhandelaar bleken te
zijn, of die in oorlogstijd meer deden
dan alleen de belangen van het
vaderland te dienen.

DOOR DR. J.D.TH.
WASSENAAR,
HELLENDOORN

De kerkelijke oriëntatie op hulpverlening aan landen
buiten Europa kreeg in Nederland een belangrijke impuls na
de watersnoodramp van begin
februari 1953.Vanuit allerlei landen
werd toen steun verleend aan de
getroffen gebieden. Het leidde tot
een duidelijker besef dat ook vanuit ons land elders in de wereld
nood gelenigd moest worden.
ZWO
Natuurlijk hadden de verschillende
zendingsorganisaties al eerder her
en der hulp geboden, maar het
werelddiaconaat werd toen duidelijker een aparte tak van ‘sport’ op
de van de PKN daar over zegt. Die
het kerkelijke erf. Er werden zelfs
stelt dat de kerk haar missionaire
pogingen gedaan om tot een duide- en diaconale opdracht vervult in
lijke taakafbakening van zending en
voorbede, getuigenis en dienst (lid
werelddiaconaat
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Na de watersnoodramp van februari 1953 ontstond meer en meer
het besef dat ook vanuit ons land elders in de wereld nood gelenigd
moest worden. Op de foto: watersnoodramp in Servië

woord opgaat in de daad. Wordt
daarentegen de samenhang niet
gezien en worden ze daarom te
ver uit elkaar getrokken, dan worden de woorden vrijblijvend en de
daden weinig zeggend.’
Wederkerigheid
Meer dan in het verleden het geval
was, wordt inmiddels ingezien
dat in missionaire en diaconale
arbeid relaties van wederkerigheid
uitgangspunt zijn (lid 3). Dat was
vroeger, in de tijd van het westerse
gevoel van superioriteit wel anders!
Het werk is inmiddels gericht op
‘het deelnemen aan de vervulling
van de missionaire en diaconale
opdracht door gemeenten en kerken ter plaatse, het verlenen van
medewerking aan die gemeenten
en kerken bij de opbouw van het
kerkelijk leven, en het verlenen
van bijstand aan groepen en bewe-

gingen ter plaatse in het geval van
diaconale arbeid’ (lid 2) Het is wel
duidelijk: de kerk in Nederland
voert het werk elders niet exclusief
uit, ze verleent medewerking aan
het werk dat door de kerk aldaar
ter plaatse wordt verricht.
Het kan niet anders: begin februari
worden ons weer de dramatische
beelden getoond van de watersnood van 1953 in ons land. Mag
er ook nu weer een impuls van
uitgaan tot hulpverlening elders in
de wereld. Onder het motto: kerk
in actie!
Ontleend aan:
Hans Schravesande, ‘Werelddiakonaat – steun aan activiteiten
door kerken en organisaties ter plaatse’, in: Onvoltooid verleden. Honderd jaar landelijk kerkenwerk (Zoetermeer 1999).
L.J. Koffeman, ‘De kerk in oecumenisch perspectief ’, in: P. van
den Heuvel (red.),Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (Zoeterneer 2013, herziene uitgave).

Op dit moment zijn de christelijke straatnaamborden nog niet tot
onderwerp van debat geweest, maar
dat zal niet lang meer duren.Want
de Abraham Kuyperlaan, kan dat
vandaag de dag nog wel? We weten
inmiddels dat hij een opvliegend
man was die scherp kon zijn in de
debatten. Er kunnen vast wel opmerkingen van hem worden gevonden
die als denigrerend kunnen worden
beschouwd met de kennis van nu.
De Lutherlaan in Haarlem, dat kan
al helemaal niet meer nu we meer
weten van Luther en de Joden. De
Noormansstraat in Ridderkerk zal er
aan moeten geloven, want zo vriendelijk was deze predikant echt niet
altijd. Dan maar een onschuldige
koningshuisbuurt zoals heel veel dorpen die kennen? Maar ja, daar heb je
de prins Bernardstraten.Welke Bernard zult u vragen? De oude Bernard
die een wat al te ruime opvatting
had over huwelijkstrouw of de jonge
Bernard die als vastgoedmagnaat in
Amsterdam lichtelijk omstreden is.
Wie blijft er dan over? Zullen we de
straten dan maar met dieren gaan
sieren? Ik woon aan de Otterbeek.
Dat lijkt redelijk onschuldig, maar ja
hij een otter eet alles wat hij in het
water aantreft aan levende wezens.
Lieve kleine palinkjes en jonge eendjes, hij is er dol op. Misschien moet ik
een aanvraag indienen om de straat
om te dopen tot Eilandstraat of zo.
Straatnamen vertellen vaak iets van
ons verleden, mooi en minder mooi.
Maar dat is wat het is. Ik wens u
veel woonplezier op de Dr Abraham
Kuyperlaan of Noordmansstraat en
hopelijk zullen ze nog lang zo heten.

Gospeldienst
Den Ham

Zingen in
Staphorst

Zingend vanuit Grote Concert Elly en RikKerk in Steenwijk
kert Schoonebeek

Op 4 februari kunt u genieten van
een groot gelegenheidskoor in de
Gereformeerde Kerk in Den Ham.
Het koor is samengesteld uit mensen uit Den Ham en omstreken.
Op de middag voorafgaand aan het
concert hebben zij eenmalig samen
gerepeteerd. Naast het optreden
komt u zelf ook aan bod: er is veel
samenzang. Dit alles onder begeleiding van de welbekende en enthousiaste André Bijleveld. Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27 Den Ham,
19.00 uur, collecte bij de uitgang.

Op 10 februari zingen de Staphorsters samen met het Christelijk
mannenkoor Steenwijk uit Steenwijk o.l.v. Marco Hoorn. Arjan
Kroes bespeelt het orgel. Uiteraard is er ook op deze avond veel
samenzang en een korte overdenking. Kerkgebouw De Bron, Churchillaan 2 te Staphorst, aanvang:
19.00 uur, kerk open om 18.30 uur,
entree € 5, kinderen tot 12 jaar vrij.
Voor meer info: www.zangavondstaphorst.nl

Het Christelijk Mannenkoor Assen
bestaat uit 145 mannen. Zeker
100 van hen komen op zondag
11 februari naar de Protestantse
Kerk van Steenwijk. Er is dan een
speciale dienst, die om 19.00 uur
begint. Het motto: “Zingend vanuit
de Grote Kerk”. Door niveau en
muziekkeuze is dit koor de laatste tien jaar uitgegroeid tot een
bekend en veelgevraagd koor. De
entree is vrij, wel is er een collecte
ter bestrijding van de kosten.

Op woensdag 14 februari is het
van 14.30 – 15.45 uur feest in de
Protestantse Gemeente Schoonebeek. Elly & Rikkert geven dan een
Kids in Actie-concert. Kinderen
kunnen luisteren naar duif Rainbow en oma Duif.
Kaarten kosten 3 euro. Tijdens het
concert zal er gecollecteerd worden voor Kinderen in de Knel, de
kinderprojecten van Kerk in Actie.
Bestellen en info: www.zingenindekerk.nl/reserveren/elly-en-rikkertschoonebeek
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Kliederklooster
Zwolle
We willen graag in een schone
wereld leven. Niemand vindt afval
op straat leuk en plastic in de zee
is dodelijk voor de dieren. Daar
moeten we iets aan doen. Bij het
Kliederklooster beleeft u een middag met hoofd, hart en handen.
Na een verhaal en een filmpje
gaat u aan de slag voor een beter
milieu. Een kindvriendelijke miniviering in het koorgedeelte van de
kerk geldt als afsluiter. Ook zeer
geschikt voor de allerkleinsten en
(groot)ouders. 4 februari, Dominicanen Klooster, Assendorperstraat
29, Zwolle, 15.00 – 17.00 uur,
Begeleiding: Corinne van Nistelrooij, € 5,- per gezin.

Lezing synagoge
van Zwolle
‘Het Paradijsverhaal in de kunst
van Michelangelo en Marc Chagall’, dat is het thema van de lezing
van de heer Ruud Bartlema in de
Synagoge van Zwolle. Hij vergelijkt
het werk van een christelijke en
een joodse kunstenaar met elkaar.
De avond wordt georganiseerd
door de Zwolse afdeling van het
Genootschap Nederland-Israël.
Woensdag 7 februari, Synagoge
aan de Samuel Hirschstraat 8 te
Zwolle, aanvang: 19.30 uur. Toegang niet-leden: € 7,50.

Niet zomaar een hoop stenen
Wat betekenen deze stenen
voor u? Jozua 4: 6

DOOR DS. W. BAKKER,
NIEUWEROORD NOORDSCHESCHUT

Over stenen kun je
mooie verhalen vertellen. Over
zwerfkeien bijvoorbeeld. Die zijn
ooit door ijs in beweging gebracht
en zomaar ergens terecht gekomen.
Soms werden ze bij elkaar gelegd
en opgestapeld tot hunebedden. En
u kent ook vast wel die steenmannetjes in de bergen. Die staan vrijwel altijd langs veelgebruikte paden
en brengen je weer terug naar de
bewoonde wereld, naar huis.
Monument
In Jozua 4 worden 12 stenen versjouwd, door 12 mannen, uit elke
stam van Israël één. Die stenen
zijn uit het midden van de rivier
de Jordaan gehaald, toen dat volk
zo wonderlijk, zonder nat te

eeuw een kerk stond - wijken
worden, kon oversteken. En aan
voor bruinkoolwinning. En in een
de overkant, in het beloofde land
arme provincie in China werd een
waren ze bij elkaar gelegd als een
megakerk bij de stad Linfen door
gedenkteken. Een monument voor
de overheid als illegaal bestempeld
het wonder dat God had gedaan
en met de grond
en de weg die Hij
gelijk gemaakt.
had gegeven, dwars
In deze tijd van secularisatie en
Zes jaar eerder
door woestijn en
kerkverlating ben ik dankbaar
was deze kerk
water. Uit zonden
voor elke kerk die blijft staan.
nog maar voor
en ellende. Naar
Plaatsen met een verhaal, waar we
50.000 christenen
het beloofde land,
zo kunnen binnenlopen en mogen
gebouwd. In deze
hun nieuwe thuis.
samenkomen.
tijd van seculariEen monument
satie en kerkverlating ben ik dan
voor de bevrijding – opdat Gods
dankbaar voor elke kerk die blijft
volk het niet vergeet. Ja, het lijkt of
staan. Plaatsen met een verhaal –
God ons bij belangrijke gebeurtewaar we zo kunnen binnenlopen
nissen wil helpen onthouden: kijk,
en mogen samenkomen. Laten we
hoe mooi was dat!
er zuinig op zijn. Laten we ze open
houden en onderhouden als monuKerken
menten voor God, plaatsen waar
In de week van het schrijven van
op grote vragen een antwoord kan
deze meditatie werd ik getrofkomen en oude verhalen opnieuw
fen door de sloop van twee van
verteld worden. U begrijpt: een
monumenten van zulke ‘vrijaanbeveling voor Actie Kerkbalans.
heidsmonumenten’. In Duitsland
Want wat als die plaatsen er niet
(Immerath, Erkelenz) moest de
meer zouden zijn? Nee, ze hoeven
monumentale St. Lambertuskerk niet groot en duur te zijn, als er
op een plek waar al sinds de 12e

maar ruimte is die God kan vullen
met zijn Woord en Geest. Die laat
zien dat God mensen een nieuw
thuis wil geven, nu en later.
Gedenkstenen
Kinderen vragen het hun (groot)
ouders: wat betekenen deze stenen voor u? Gedenkstenen zijn het.
Geheugensteuntjes: er is een weg
uit de woestijn van onze zonden,
door het water van de Jordaan, ja zelfs door de dood. Jozua achterna.
Jezus achterna. Met Hem sterven
en opstaan in een nieuw leven. Ons
is meer dan land beloofd. Leven,
eeuwig leven met Hem op een
nieuwe aarde. Laten we het geloof
zo uitleggen dat onze kinderen
proeven dat wij zelf ook uit dat
geloof leven. Wat helpt is dit: zondag op zondag een kijkje nemen bij
die hoop stenen in je eigen dorp,
wellicht de kerk waar je gedoopt
bent. En dan, in dat monument
voor God en zijn genade weer
luisteren naar dat oude en telkens
weer nieuwe verhaal over God
en zijn volk. Om steeds meer en
weer te ervaren dat dat verhaal
van Jozua en Jezus ook ons verhaal
wordt.

Steenmannetjes waren vroeger wegwijzers
voor reizigers in onherbergzame gebieden.
Net als kerken waren het niet zomaar
steenhopen…

Israël: Wat moet
je ermee?!
De Vrije Evangelisatie Zwolle
organiseert een Kesjer cursus
over Israël. Deze cursus, bestaande uit tien avonden, is een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse
wortels van het christelijk geloof.
Deelnemers kunnen hierdoor het
woord van God beter begrijpen.
Ook zult u zich bewust worden van de Joodse wortels van
het christelijk geloof. De eerste
studie-avond valt op woensdag 7
februari. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting
Shoresh, die de cursus verzorgt:
www.shoresh.nl/kesjer-cursus

Joop Gottmers
spreekt 20 februari
in Wierden
Bokskampioen wordt drugsbaron
wordt christen… Joop Gottmers.
Hij komt naar Wierden om over
zijn heftige verleden te vertellen. Joop werd als kind gepest.
Van zijn vader moest hij toen op
boksen.Via de bokswereld kwam
hij terecht in de drugswereld en
belandde in de gevangenis. Daar
greep God hem in zijn kraag. En
nu vertelt deze voormalige crimineel over Gods liefde. Zijn levensverhaal is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wat
God in mensenlevens kan doen.
Waarschuwing: niet geschikt voor
kinderen onder de 12. Noteer
alvast: dinsdag 20 februari vanaf
19.00 uur in de Dorpskerk, hervormde gemeente Wierden.
BIJZONDERE THEMA-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

even bomen

Opgeruimd naar Pasen
Wat kan het verleden mensen dwars
zitten. Wie met strenge normen
is opgevoed, kan zich daaraan wel
ontworstelen, maar de kans is
groot dat sluimerende ideeën zich
blijven melden. ‘Ben ik wel goed
genoeg?’ ‘Wordt er van mij gehouden?’ ‘Doe ik het wel goed, zodat
God mij accepteert?’ Ik zou zeggen: kiest u maar of vul maar aan.

tuiging dat men er niet acceptabel
uitziet? En hoeveel jongeren hebben niet last van de kritiek dat ze
niet goed genoeg hun best doen?
Eén nare opmerking kan een leven
lang doorwerken. En de ouders
die kritiek hebben op de manier
waarop hun kind vorm geeft aan
de opvoeding van een kleinkind.
In mijns inziens heel veel gevallen
geldt: ‘Waar bemoei je je mee?’
Ook in dit geval is loslaten en vertrouwen kennelijk niet altijd eenvoudig.

Hoe vaak heb ik ouderen niet
horen vragen of God hen wel zal
aannemen wanneer ze sterven.
Ook al hebben ze hun hele leven
gericht op Hem en op de praktijk
van het geloof. En jongeren? Waar
komt anorexia vandaan? Dat heeft
toch vaak te maken met de over-

Nog even en de 40 dagen beginnen, de Lijdenstijd. De tijd van
bezinning. Het zou geen kwaad
kunnen wanneer we voordat het
zover is, een voorbeeld nemen
aan het Jodendom.Voorafgaand
aan Grote Verzoendag wordt men
geacht zo mogelijk alles in orde te

DOOR DS. P. BOOMSMA,
NIJVERDAL

maken wat er speelt in welke relatie dan ook. In het verleden was
dat in protestantse kring gebruikelijk voorafgaand aan de viering van
het Avondmaal. Zou dat nog werken? Kwaad zou het niet kunnen.
Tenminste wanneer het oprecht
en open gebeurt, niet uit gewoonte of onder helse dreiging.
We hebben vaak niet in de gaten
wat woorden en blikken kunnen
doen. Of hoe kwetsend een houding kan overkomen. Zelf heb ik
ook de ervaring wel gehad dat een
volwassene mij als kind kleineerde.
Ik voelde mij in een dergelijke situatie sterk vervreemd van de persoon die de opmerking maakte.
Ooit hoorde ik in een toespraak
de vraag of iemand wel eens aan
een kind vergeving had gevraagd
na een onredelijke reactie. Die
houding – eigenlijk is het een
kwestie van erkennen en de minste kunnen zijn – is heel bevrijdend. Zeker ook ten aanzien van

je eigen kind. Maar het gaat verder.
Wij zijn mensen, die in gemeenschap leven. We zijn aangewezen
op elkaar. Samen vormen we een
burgerlijke of kerkelijke eenheid.
Pas hoorde ik iemand zeggen
dat hij ergens niet wilde werken
omdat in het betreffende bedrijf
de sfeer zo slecht was. Wat dacht
u van de kwaliteit van een kerkelijke gemeente? Stoot het af of
trekt het aan hoe we met elkaar
omgaan?
Soms is de komende periode voor
mensen belastend, omdat ze zijn
opgegroeid met een beeld van
God dat vooral streng was. Dat
vertekende Vaderbeeld blijft je
lastig vallen. Wat is het dan fantastisch dat wij in de loop van het
kerkelijk jaar zo’n tijd hebben van
herstel. Uitpraten, belijden, goed
maken, kortom: ‘schoon schip’
maken. Gaan we ‘opgeruimd’ op
weg naar Pasen?

D

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 4 febr.: Ger. Kerk
Aalden 10.00 mw. H. PopkenKamman, Aalden. Organist:
Mans Kuipers. Collecte: werelddiaconaat en kerk. Jeugdkerk, knd.
en oppas.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 4 febr.: 10.00 ds.
G. van der Werff. Organist: Berdi
Bos. Lied voor de dienst: NLB
856: 1 en 2. Paaskaars aansteken: Mirthe Maat. Collecten:
1. KerkinActie/Werelddiaconaat.
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer.
Oppas: aanwezig. Knd.: Marjan
Kappen.
Voedselbank. 4 febr. is er inzameling van boodschappen voor de
voedselbank.
Koffiedrinken. Na afloop van
de dienst is iedereen welkom om
gezamenlijk koffie/thee of fris te
drinken.
Jeugdkerk. De leiding is weer
bij elkaar geweest om een zinnig thema te gaan bespreken. Dit
doen we nadat we elkaars wel en
wee hebben gehoord, het licht
hebben ontstoken en een gebedsintentie hebben uitgesproken
voor dat wat ons bezighoudt of
voor wie we een kaarsje willen
aansteken. Zoals altijd ontmoeten we elkaar op de zolder van
de kerk aan de Hoofdweg (4 febr.
om 10.00 uur). Tot dan.
Vrouwenver. H.V.G.-Draagt
Elkanders Lasten. 7 febr. om
19.45 uur komen we samen in
het gebouw achter de Waterstaatskerk.
Vrouwenver. Ora et Labora.
6 febr. om 19.45 uur komen we
samen in het gebouw achter de
Waterstaatskerk. Onderwerp: Van
geluk spreken, Psalm 1 en Psalm
5 en uit ‘In Gesprek’ van sept.
2016. De vrije bijdrage wordt
verzorgd door mw. A. Bos-de
Vries.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 4 febr.: GK
10.00 ds. H. Kauffmann. Oppas:
fam. Bouwland-Velzing. Bloemendienst: mw. F. Beenen. Collecten: 1. KiA/Werelddiaconaat.
2. Kerk. Deurcollecte: kerkblad.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. DolsmaMaat, Kalteren 6, 7981 LR Diever,
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 4 febr.: 10.00
dhr. G. Heinen, Dalfsen. Knd.:
groep 1 t/m 8. 19.15 evang.dienst verzorgd door de Choir
Company o.l.v. Maarten Wassink.
Thema: ‘Met heel mijn hart’.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 4 febr.: 9.30 ds.
R. Wentink. Jongerenkerk en
knd. Na de dienst koffiedrinken.
O.v.d.: mw. A. Aukes en mw. G.
Smit. Diakenen: dhr. H. Buursema en mw. T. Deuring. Orga-

nist: Anne Unij. Oppas: Linie
Moorman. Knd.: José. Beamer:
Joran. Gastdames: mw. J. Bos en
mw. A. Buter. Autodienst: dhr. B.
Baptist: mw. Huizing; dhr. B. Wiebing: dhr. de Groot. Collecten:
1. KiA/Werelddiaconaat. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 4 febr.: 9.30 ds. H.
Klaassens, Erica. Collecten: 1.
Pastoraat. 2. Werkvakantie Moldavië. Uitgangscollecte: pastoraat.
De dienst is de Kerk- SchoolGezinsdienst bedoeld voor alle
schoolkinderen en hun familie.
Het thema is Goed Nieuws. Het
kinderkoor ‘Kinderen van het
Licht’ zal voor ons zingen.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 4 febr.: 10.00 ds.
H. Jumelet, Erica. Er is jeugdkerk.
Knd.: ja. Kaars aansteken:
Bart Euving. O.v.d.: Simon Henk
Luimstra. Organist: Hendrikus
Vugteveen. Oppas: Geertje van
Baar en Tjitske Luimstra. Collecten: 1. KiA/Werelddiaconaat
(Ghana). 2. Diaconie. 3. Onderhoud. Bloemengroet: fam. H.
Renting. Na de dienst is er koffiedrinken.
Jarig. 9 febr.: dhr. G. Biesbroek,
De Brinkies 1 7863 TM Gees: 85
jaar. Van harte gefeliciteerd en
Gods zegen toegewenst voor het
nieuwe levensjaar.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 4 febr.: 9.30 ds. F.
Slothouber. O.v.d.: J. de Wolde.
Organist: mw. G. Fictorie. Collecten: 1. ZWO. 2. Kerk. Bij de
uitgang: geluidsinstallatie. Welkom: B. Fictorie. Knd.: Dinie.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 4 febr.: 10.00 ds.
J. van Breevoort. O.v.d.: dhr. A.
Stevens. Organist: dhr. K. Salomons. Koster: dhr. Tj. Lunenborg.
Collecten: werelddiaconaat.
Bij de uitgang: kerk. Oppas:
Jorein Pekelsma en Corry Baan.
Knd.: o.l.v. Harriet Vermaas.
Kaars aansteken: Yoeri Pals.
Bediening beamer: Piet van
Noort. Ontvangst: fam. Stevens.
Bloemendienst: fam. Visser.
Autodienst: E. de Groot en D.
van Noort. Koffiedrinken na de
dienst.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 4 febr.: 10.00
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ds. E. Wisselink. In deze dienst
wordt Floris Boudewijn de Vries
gedoopt. Organist: mw. W.
Misker. Collecten: 1. Werelddiaconaat. 2. Eigen gemeente.
Uitgangscollecte: onderhoud.
Autodienst: mw. Wolters: dhr.
A. v/d Linden; mw. M. Meijer en
mw. J. Jacobs: fam. G. Schuiling;
mw. G. Horstman en mw. M. v/d
Veen: fam. R. Kiers. Lector: Tom
van Sloten. O.v.d.: Fre Kuper.
Oppas: Natasja Meijering. Bloemen: mw. J. Ellen en mw. M.
Meijer. Koster: G. Schuiling. Koffie: Albert en Lucia Meijering.
Ontvangst en Nieuwsbrief:
Willem en Evelien Meulman.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 4 febr.: De Wijngaard 9.30 ds. Hordijk, Aalden.
H.A. Collecten: 1. Werelddiaconaat/Kerkinactie. 2. Kerk.
Knd.: alle groepen. Autodienst:
P. Hogeveen. Oppas: Anouk
Zwiers en Evelien Vos. Bloemengroet: fam. J. Scholts.

Overijssel
DAARLE
Kerkdiensten 4 febr.: 9.30 ds.
T. Veenstra, Wilsum. Voorbereiding H.A. 15.00 ds. J. Tiggelaar,
Nieuwleusen. Organisten:
dhr. A. Kristiaans en dhr. L. v/d
Schootbrugge. Knd.: Geri Poorterman (1, 2) en Anja Valk (5, 6).
Tnd.: 15.00 uur: Erna Immink (7,
8). Oppas: Mini Veldman, Jacqueline Dubbink, en Enya Brakert.
Collecten: KiA/werelddiaconaat
en diaconie. Bloemen bezorgen: Janny Reefhuis.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 4 febr.: De
Antenne 9.30 ds. G. Arends, De
Krim. H.A. (lopend). O.v.d.: Margareth Joosten. Organist: Nico
Aalberts. Lector: Marry Brand.
Gastpersonen: fam. Pouls Kerkdijk. Koster: Bert en Ina ten
Brinke. De Fontein 19.00 ds. J.
de Haan, Ommen. H.A. (zittend).
O.v.d.: Julia Schuurhuis. Organist: Freddy Bruins. Koster:
Henk Zomer. Collecten: werelddiaconaat. Bij de uitgang: PKW.
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. Knd.: groep
1 t/m 8.
Zieken. CFH Hardenberg: dhr.
G. Bloemberg, Nieuwewijk 31,
afd. De Baander, k. 29; mw. F.
Odink, Zwiersstraat 35, Zandpad,
k. 6; dhr. Hilberink, De Fazant 12.
IJsselheem, Dokter van Heesweg 2, Postbus 10400, 8025 AB
Zwolle: mw. Van Faassen, De Valeriaan 50.
Zorgspectrum het Zand Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle:
dhr. G. Kampinga, Langewijk
284/a, afd. Vuursteen, k. 16/
Verhuizing. Mw. T. Kamps-de
Jonge, De Tjalk 1, is verhuisd naar
Kalanderij 6, 7776 XW Slagharen.
Van Dedem Marke: 27 jan.: team
RKK. Organist: Arjen Hagels.
Activiteiten. 5 febr.: 20.00
uur afsluiting doopgesprek (De
Antenne).

6 febr.: 18.45 uur Zingen Taizéliederen (De Antenne).
7 febr.: Huiskamertour NO.
8 febr.: 9.45 uur Bijbelkring (consistorie van Dedemkerk); 14.30
uur: Tabitha (De Fontein).
9 en 10 febr.: 20.00 uur Toneelavonden: Iesvereniging Kris-Kras
(De Antenne).
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 4 febr.: 10.00
ds. H. de Haan. O.v.d.: groep C.
Knd.: peuters: Karin Kolkman
en Manon Lamberink; groepen 1
t/m 6. Oppas: zaal 6: Andrea Tap,
Jacobien Vehof en Judith Kamphuis. Koffiedrinken na de dienst.
Koffie schenken: Dinie Remmink
en Hermien van Lochem. Collecten: 1. Diaconie. 2. Erediensten/AKA. Deurcollecte: kerk.
19.00 gospeldienst m.m.v. Joh.
de Heer gelegenheids-koor o.l.v.
André Bijleveld. HK 19.00 ds. H.
de Haan. Gez. dienst. Collecten:
1. Diaconie. 2. Kerkrentmeesters.
Deurcollecte: jeugdwerk.
Anders dienst. Op 11 febr.
is er weer een Andersdienst!
Deze keer zal ds. Elsinga met ons
nadenken over het thema ‘Waarom ga je naar de kerk?’ De dienst
begint om 16.30 uur in de grote
zaal van de kerk. Vanaf 16.15 uur
staat er koffie klaar! Jong en oud
van harte welkom!
Welkom. Wij heten van harte
welkom in ons midden Jeroen en
Jennigje Minkjan die samen met
hun kinderen Daan en Renate
zijn overgekomen van de Herv.
Gemeente te Den Ham. Wij
hopen dat jullie je goed thuis
mogen voelen in onze kerk.
DIEPENHEIM
Jarig. 29 jan. 1934: mw. H.
Eggink-Weenk, Van Kollaan 70
9 febr. 1930: dhr. D. van Delft,
Goorseweg 47a.
9 febr. 1937: dhr. G. Boonk, Borculoseweg 2b.
20 febr. 1922: mw. J. ten HoopenLeppink, Marsmanland 22.
Jubileum. 65 jaar getrouwd:
dhr. en mw. W. Wolberink en J.H.
Brinckate, Marsmanland 27.
GRAMSBERGEN
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes,
Goordijk 22, 7783 BB Gramsbergen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 4 febr.: 10.00
Josee Veldkamp. Kerk en Schooldienst ‘De Akker’. O.v.d.: mw. J.
Heidotting. Collecten: werelddiaconaat. Bij de uitgang: kerkbeheer. 19.00 zangdienst. O.v.d.:
mw. B. Horsman-v/d Berg. Collecten: kerkbeheer. Bij de uitgang: diaconie. Organist: Harold
Gossen. Knd.: geen. Huispaaskaars aansteken: Jarno Snijders.
Overleden. 11 jan. is overleden: mw. Fenna KampherbeekKelder, Gramsberger State 15, op
de leeftijd van 89 jaar. Zij werd
geboren in Wielen in Duitsland
en trouwde in 1946 met Jan
Kampherbeek. Zij woonden tot
1965 in Radewijk, waar hun 8
kinderen zijn geboren. In dat jaar
GOSPELCONCERT?
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verhuisden ze naar Duitsland en
woonden daar op een boerderij.
Daar moest zij meewerken, o.a.
koeien melken. In 1971 kwamen
ze weer in Radewijk wonen,
waarna zij in 1979 in Gramsbergen gingen wonen en vanaf 1979
in de Gramsberger State. Haar
man overleed in 2008. Zij was
erg op haarzelf. Ze hield wel van
spelletjes en grapjes. De laatste
jaren ging haar gezondheid sterk
achteruit. Lopen ging niet meer
en ook geestelijk ging ze achteruit. Ze is gelukkig niet lang ziek
geweest en is rustig ingeslapen.
Zieken. Opgenomen in het ziekenhuis te Hardenberg mw. Trijn
Centen-Huisjes. (Jan Weitkamplaan 4a, 7772 SE).
Dhr. B. Sloots, Leemkoele 6, is
opgenomen in het UMCG te
Groningen. Hij is opgenomen
voor opnieuw een buikoperatie.
(Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen).
Mw. N. Slatman-Seymonsbergen,
De Rondweg 37, is opgenomen
in het ZGT te Almelo, ze verblijft
op k. 402 Noord, Zilvermeeuw 1,
7609 PP Almelo.
In het CFH is mw. G. VasseTromp voor revalidatie.
Dhr. G. Kiewiet, Rondweg 21, is
voor behandeling verhuisd naar
Dimense Zwolle, Eerdelaan 45,
8043 RR Zwolle.
Opgenomen geweest in Hardenberg, en intussen weer thuisgekomen is mw. Tiny ter Horst-Timmer, Goordijk 17.
Thuisgekomen uit het ziekenhuis
is mw. Jenny Beenen-Brink.
Ook dhr. Albert Lennips is weer
thuisgekomen uit het ziekenhuis.
2 jan. is dhr. A. Haandrikman weer
bij ons in Gramsbergen komen
wonen in ‘t Welgelegen, k. 116.
Wijk Oost. De dames Zwaantje
Hulzebosch en Mien Gossen hebben aangegeven te willen stoppen
als wijkdames in de Wijk Oost.
We willen hen bedanken voor
de inzet en werk dat zij voor
onze gemeente gedaan hebben.
Wij wensen hen Gods zegen toe
in jullie verdere leven. Gelukkig zijn Gre Huisman en Gre
Tegelaar bereid om het over te
nemen. Wij wensen jullie hierbij
een goede en fijne tijd in onze
gemeente. Jullie ook hierbij Gods
zegen!
Laatste oproep. Hebt u nog
zegeltjes van de PLUS-actie thuis
liggen? Lever deze laatste zegeltjes nog in en wij plakken nog
één of meer kaarten vol. Alvast
bedankt. De inleverbak staat nog
achter de kassa’s. Namens beide
kerken.
Bedankje. Hartelijk dank voor
de vele kaarten, telefoontjes en
bezoek tijdens mijn ziekenhuisopname en thuiskomst. Johan
Runhaar, Loozermars Noord 72.
Jarig D.V. 5 febr.: mw. J. BrinkBuitenhuis, Dahlenburg 23,
7783BZ Gramsbergen: 95 jaar.
6 febr.: dhr. A. Gerrits, Kruisstr. 9,
7783AJ Gramsbergen: 88 jaar.
6 febr.: mw. G. Penning-Immeker,
De Schakel 17, 7783 EN Gramsbergen: 81 jaar.
7 febr.: dhr. G. Snijders, De Hoge
Esch 68 A, 7783 CD Gramsbergen: 83 jaar.
9 febr.: dhr. H. van den Poll,
De Hoge Esch 68 B, 7783 CD
Gramsbergen: 84 jaar.
9 febr.: mw. G. Eggengoor-Uninge,
De Oostermaat 25, 7783 BV
Lees verder op pagina 4
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Gramsbergen: 85 jaar.
10 febr.: mw. E. Huisjes-Keuken,
Hattemattestr. 20, 7783 BN
Gramsbergen: 83 jaar.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-Noord. Zieken. Mw.
van der Kamp-Schutte is weer
thuis: Bramerstr 90, evenals mw
Lanting-Sikkenga (Bramerstr 40).
Dhr. P. Roosjen herstelt in het
UMC te Groningen van een
zware operatie.
In het hospice verblijft dhr. G.
Lenters (Havenweg).
Voor revalidatie verblijven in het
CFH: mw. Kingma (Havenweg),
dhr. Klokkers (Pothofweg) en dhr.
Compagne (Badhuisplein)
Centrum-Zuid. Zieken. CFH,
revalidatie unit 1: mw. J. Westerman-Willering, Stationsstr. 18.
Medisch Spectrum Twente,
Enschede: dhr. B. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht.
Gemeenteavond. 6 febr. We
beginnen om 20.00 uur, maar de
koffie staat al eerder klaar. Iedereen welkom. U hebt inmiddels
een uitnodiging ontvangen.
Baalder. Hartelijk dank voor de
prachtige bloemen en het medeleven d.m.v. kaartjes telefoontjes
enz bij mijn opname in het AMC.
Vriendelijke groeten van Mariët
Appel Wijk
Baalderveld. Zieken. Gerrit
Veurink, Boterbloem 101, verblijft
in het UMCG (afd. E2 k. 95). Er
zijn een aantal ernstig zieken in
onze wijk die behandeld worden;
wij leven met hen mee en wensen hen Gods nabijheid toe.
Geboren. Wiljon en Margrieta
de Weerd (Hoornblad 73, 7772
MJ) sturen een mooi geboortekaartje omdat op 18 jan. hun
dochtertje Nora-Lynn Froukje is
geboren. Gefeliciteerd en wensen
jullie veel zegen en geluk toe.
Zieken. Emmie Bast, Vlasakkerkamp 14 Baalderborg, heeft
haar voet gebroken en is daaraan geopereerd. Misschien kent
u haar ook wel van de Beekdiensten die zij regelmatig bezoekt.
Zou u haar een kaartje willen
sturen.
Radewijk. Zieken. Dhr. J. Valk,
Radewijkerweg 40, wordt a.s.
dinsdag in het ziekenhuis opgenomen voor een vervolgoperatie. Het is de bedoeling dat hij
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de volgende dag weer naar huis
mag. Hij moet dan wachten op
de uitslag. Ten gevolge van de
verhuizing naar Gramsbergen is
mw. Corrie Wilpshaar gestopt als
bezoekmedewerkster, we bedanken haar voor de verrichte werkzaamheden in de afgelopen jaren.
Jarig. 31 jan.: mw. H. Broekroelofs-Lennips, Radewijkerweg 62,
7791 RH Radewijk: 85 jaar.
31 jan.: mw. A. Mepschen-Otten,
Wielenweg 2/X, 7791 HA Radewijk: 81 jaar.
1 febr.: mw. G. Huisjes-Rigterink,
Hoogenweg 53, 7793 HP Hoogenweg: 80 jaar.
2 febr.: mw. H. Ramaker-Jurjens,
Burg. Schuitestr. 114, 7772 BT
Hardenberg: 97 jaar.
2 febr.: mw. G. Veltink-ten Napel,
Veldmaat 42. 7772 KL Hardenberg: 82 jaar.
4 febr.: dhr. H. de Graaf, Zwaluwstr. 21, 7771 AR Hardenberg: 88
jaar.
4 febr.: mw. B. Zwijze, Molenplein
14, 7771 BC Hardenberg: 87 jaar.
4 febr.: mw. H. Evers-Gerrits,
Burg. Bramerstr. 160, 7772 CE
Hardenberg: 85 jaar.
Heemser Esch. Zieken. Dhr. A.
Boertien, Spaanskamp 28 is deze
week weer thuisgekomen na een
operatieve ingreep aan zijn hart.
Thuis zal hij verder moeten herstellen.
Mw. Martha Veurink, Ommerweg 14a, zal de komende paar
maanden een aantal chemokuren
ondergaan. We wensen haar en
haar man Henk veel sterkte toe.
Heel hartelijke bedankt voor de
prachtige bloemen die ik afgelopen zondag mocht ontvangen.
Gerrie Meinen-Knol.
Heemse West. Overleden. 20
jan. is op 52-jarige leeftijd Gerritdina (Gea) Woelders-Grootoonk,
Brandweg 5a, overleden. Zij was
al enige tijd ziek. We wensen haar
man Hendrikus en de kinderen
veel sterkte en de nabijheid van
God toe.
Zieken. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, is weer in Oostloorn. In het Hardenbergse ziekenhuis verblijft dhr. E. Vedelaar,
Jachthuisweg 4.
Dhr. H. Mul-der, Polenweg 9, verblijft in het Vechtdalhuis te Har-

denberg (Karel Doormanlaan 17,
7772 XW).
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft
in Aleida Kramer te Coevorden.
In het CFH verblijven mw. M.
Slotman-Pullen, Ulfershof 12
en mw. H. Kerkdijk-ter Wielen,
Burg. Schuitestr. 80. We denken
ook aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin, familie of
vriendenkring. Vergeten we de
zieken niet in onze aandacht en
gebeden!
Hartelijk dank voor alle meeleven dat ik van u mocht ontvangen voor, tijdens en na mijn
verblijf in het ziekenhuis. Het
gaat goed met mij. G.J. Kerkdijk,
Scholtensdijk 26
Hartelijk bedankt voor het
prachtige bloemstuk dat ik afgelopen zondag mocht ontvangen
vanuit de Witte of Lambertuskerk. Ook bedankt voor de kaarten, bezoekjes en telefoontjes tijdens het ziekenhuisverblijf en bij
thuiskomst. Fijn dat er zo wordt
meegeleefd vanuit de kerk het
heeft mij goed gedaan. G. EshuisWaterink. Grote Esweg 11.
Marslanden. Zieken. Diny de
Jong, Hundekovenstr. 3, is deze
week opgenomen voor een
operatie in het Röpcke Zweers
ziekenhuis en is al het goed is
inmiddels weer thuis.
Marrie Kemkes, Avondvoorde
3, is vorige week gedotterd in
Zwolle. Zij mocht dezelfde avond
naar het ziekenhuis in Hardenberg terug. Zij is weer thuis
nader onderzoek volgt nog. We
denken ook aan allen die zorgen
hebben binnen hun gezin, familie
of vriendenkring. Vergeten we de
zieken niet in onze aandacht en
gebeden of kaartje!
LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van Dijk,
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lutten
Kerkdienst 4 febr.: Kruiskerk
10.00 ds. J. Post, Wierden-Lutten.
O.v.d.: mw. E. Soer. Organist:
dhr. R. Kooiker. Oppas: mw. B.
Mulder en mw. M. Mulder. Ontvangstcomité: fam. F. Leenders.
Flame: mw. L. Mulder en mw. A.
Potgieter. Beamer: dhr. R. Soer.
19.00 ds. T. Oldenhuis, Coevorden. O.v.d.: mw. E. Soer. Organist: dhr. H. Bruins.
Zieken. Dhr. J. Hagedoorn, Anerweg-Noord 38, 7775 AS Lutten,
zal donderdag in het ziekenhuis
van Hardenberg worden behandeld aan darmkanker.

Mw. Soer-Stoffers (AnerwegNoord 136, 7775 AW Lutten)
verblijft op revalidatie afd. 2 K17
in zorgcentrum Clara Feyoena
Heem (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, 7775
PD Lutten) verblijft in Revalidatiecentrum Het Roessingh, afd.
2, k. 10 (Roessinghsbleekweg 33,
7522 AH Enschede).
Mw. G. Schraa-Naber (Het
Weerdje 9, 7783 CT Gramsbergen) is ernstig ziek.
Dhr. Huisman is afgelopen zondag
weer opgenomen in het ziekenhuis in Hardenberg, i.v.m. vocht
achter de longen, k. 23.
Wij wensen alle zieken Gods
kracht en nabijheid toe.
Jarig. Mw. R. Seinen-Mulder, Pr.
Beatrixlaan 3, 7776 AP Slagharen,
01-02-1932.
De bloemen gingen met een
groet vanuit de Kruiskerk naar
dhr. Chris Zweers, Anerweg
Noord 56, Lutten.
Vanuit de Lantaarn naar de fam:
v/d Weide, Lijsterbesstr. 28.
Vanuit de Kapel naar mw. B. v/d
Belt-Oelen, Schuineslootweg 57
‘Koffieproat’. 4 febr. is er weer
gelegenheid om na de ochtenddienst in de hal van Pro Rege na
te praten over de preek. U mag
natuurlijk ook doorlopen voor
een ontmoeting in de grote zaal
van Pro Rege voor een kop koffie/thee of fris.
Club Lutten. 2 febr. is er in Lutten in de Rank weer club voor
iedereen van groep 8 tot klas 4
Voortgezet Onderwijs. Dit keer
van 19.15-21.15 uur. Deze avond
is samen met ‘Jeugdwerk Together’ georganiseerd. Dit houdt in
dat we ook jeugd uit andere kerken welkom kunnen heten! Hoe
meer zielen… Het wordt een
super leuke avond met onder
meer een spannend spel!
Groothuisbezoek jongeren.
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 zo snel
mogelijk op via jeugd.emmausge-

meente@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 4 febr.: 9.30 ds. L.
van Rikxoort. H.A. Beererveld
19.00 ds. J. Adriaanse. O.v.d.:
mw. M. Dogger. Gastheer: B.
Mellema. Diakenen: B. Mellema
en I. Noeverman. Collecten:
KiA/Werelddiaconaat, kerk en
gebouwen.
Meeleven. De operatie van dhr.
G. Jaspers is goed gegaan. Daarvoor danken we de Here God
en we bidden of hij voorspoedig mag herstellen. We bidden
ook voor mw. J. Doek, zij zal de
komende week worden opgenomen in de Haren. Heel veel
sterkte toegewenst en we bidden
u een heilzame tijd toe. Rondom
de gezondheid van dhr. A. Ringsma zijn grote zorgen. Er zullen
allemaal behandelingen moeten
plaatsvinden. Heel veel sterkte
wensen we u ook toe. Dat u zich
gedragen mag weten door de
heilzame handen van de Here
Jezus bidden we u, uw vrouw en
allen die u lief zijn van harte toe.
Tekst. Ik weet niet of het u
bekend is, dat er een telefoon
bestaat, die draadloos vanaf deze
aarde rechtstreeks ten hemel
gaat. Want gaan we op de knieën,
in de hemel gaat een bel en u
kunt rustig spreken: God hoort
uw stem dan wel. U zult het ras
bemerken: de lijn is altijd vrij. ‘U
bent verkeerd verbonden’, is er
bij God niet bij. Hij wil altijd naar
u horen, en zegt nooit: Maak het
kort! Hij blijft wel aan het toestel
tot u uw hart hebt uitgestort.
Als Vader met Zijn kind spreekt
luistert Hij met open oor. Hij wil
voor Zijn kind het beste: daar is
Hij Vader voor.
OMMEN
Contactpersoon: Wim Westerhuis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdienst 4 febr.: Bouwstraat 9.30 prop. M. van Sandijk.
Lector: mw. H. de Lange. Organist: dhr. Kl. Schaap. Zondagskind: Anke van der Tol. Oppas:
aanwezig. 19.00 ds. G. Trouwborst, Nieuwleusen. O.v.d.: dhr. J.
Schinkelshoek. Organist: dhr. Fr.
Lees verder op pagina 7

Advertenties

“De Bijbel is geen boekje
voor het bloeden.”
Of het meest eigenzinnige, christelijke blad
van Nederland bij ú past? Gewoon proberen.
Zonder kosten. Zonder verplichting.

½ jaar

GRATIS

proberen!!

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

nd
s vrijblijve
Praat een rs van het
ake
met de m ondagsblad.
lijk Z
Gezamen

TOE AAN
EEN NIEUWE
SITE VOOR
UW KERK?

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

zondag 4 februari 2018

5

column

Breekbaar
Door DS. Foekje Dijk,
dalfsen

Het kan zomaar
toeslaan.Van de ene
op de andere dag een onomkeerbare aanslag op je vitaliteit. Zo
sta je nog de heg te snoeien of de
afwas te doen, en het volgende
moment vloeien alle krachten weg
en treedt letterlijk en figuurlijk
verlamming in.
Het kan iedereen overkomen,
behalve jezelf. Totdat … het je
zelf treft. Hoe breekbaar is een
mens.Vaak staan we er niet bij stil,
want ja, alles functioneert heel
vanzelfsprekend en naar behoren.
De voeten dragen je onbewust
naar de winkel om boodschappen te doen, de handen bewegen
zich automatisch bij het typen een
column, het hoofd is ondertussen
bezig met wat straks op tafel moet
komen te staan. Onze hersenen
zijn perfecte regelaars, totdat …
Wat zo fantastisch in elkaar zit
dat we er nooit over na hoeven
te denken, kan op een kwade dag
volstrekt kantelen, en zo toch aan
het denken zetten.
Het overviel hem, in de kracht van
zijn leven. Hij plantte voorjaarsbollen in zijn tuin, verheugde zich op
het nieuw ontluikende leven, en
viel plotseling neer. Herseninfarct.
Hoe kwetsbaar is een kostbaar
mens.
Twee van de initiatiefnemers van Transformed:
Sander & Corina van Dijk

Ingang Kroeze Danne in Delden

“Je kunt bijvoorbeeld ook liederen van Marco Borsato horen, die sluiten
aan bij mensen die minder thuis zijn in het christelijke geloof.

Komende zondag twee bijeenkomsten voor jongeren

Big Event Transformed
Dijk en zijn vrouw Corina en richt
zich op jongeren van zestien tot
en met achtentwintig jaar. “Ons
doel was om jongeren die niet
zoveel met de kerk hebben, maar
wel op zoek zijn naar Jezus, een
plek te bieden. Waar veel jeugddingsliederen. Sander: “Maar je
kerken inmiddels zijn verdwenen,
kunt bijvoorbeeld ook liederen
bestaan wij nog steeds. Ik denk
van Marco Borsato horen, die
dat ons geheim vooral is dat we
sluiten aan bij mensen die minder
thuis zijn in het christelijke geloof. ook ouders en kerken bij het
werk betrekken en niet helemaal
De bezoekers kunnen verder
een op zichzelf staande club wilgenieten van de bekende zandlen zijn. Een verschil met andere
kunstenaar Gert van der Vijver.
jeugdkerken is denk ik ook dat we
Hij zal de zandtekeningen maken
bij het verhaal over Levi. De even- buiten de maandelijkse diensten
om, activiteiten organiseren en zo
eens bekende spreker David de
een community
Vos houdt enkele
vormen. Bovenkorte preken.
Waar veel jeugdkerken
dien is er weinig
Ook komt Melvin
inmiddels zijn verdwenen,
wisseling in het
Valkhof naar de
bestaan wij nog steeds.
team van leiders.
Kroeze Danne. Hij
We zijn een stabiele club. Jongewas neonazi met een gewelddadig
ren nemen makkelijk ongelovige
verleden maar kwam tot levend
geloof en getuigt nu van zijn liefde vrienden mee naar Transformed,
ook als deze niet geloven of nooit
voor God. Hij is radicaal veranin de kerk komen. De diensten zijn
derd.” Ook Gert-Jan Segers van
laagdrempelig en hebben een duide Christen Unie zal er zijn om
delijke boodschap. We hebben de
kort iets te delen over geloven in
afgelopen jaren hele mooie dingen
deze tijd.
gezien. Mensen die niet geloofden,
hebben nu de Here Jezus leren
Mooie dingen
kennen en hun leven aan Hem
De christelijke jongerenbeweging
gegeven.”
Transformed is dertien jaar geleden opgericht door Sander van

Zondag 11 februari vindt het Big Event 2018 plaats, georganiseerd
door jongerenorganisatie Transformed in de Kroeze Danne te Delden.
Zet het in je agenda. Komt allen. Het belooft een spetterende voorstelling te worden. En ’t is nog gratis ook.

door L. Polhuys,
deventer

Transformed –
coördinator Sander
van Dijk is enthousiast: “Het draait
allemaal om de liefde van Jezus
aan de hand van het verhaal van
Levi, maar meer verklap ik niet. Je
moet zelf maar komen kijken. Het
verhaal is geschreven door Corien
Koers uit Wierden. Het vorige
Big Event trok zo’n 1500 bezoekers. Niet iedereen kon er toen
in. Dat willen we dit keer voorkomen. Daarom houden we nu
twee voorstellingen, één om drie
uur ’s middags en één om half acht
‘s avonds. In tegenstelling tot de
andere bijeenkomsten van Transformed is het Big Event toegankelijk voor bezoekers van alle leeftijden. Je hoeft je niet aan te melden
en de toegang is gratis.
Zandkunstenaar
Tijdens het Big Event zorgt de
eigen Heartbeat Worship band van
Transformed voor mooie aanbid-

Transformed houdt elke maand
een bijeenkomst op de Kroeze
Danne. Heartbeat Nederland is
in 2011 opgericht en bekend vanwege de weekends op dezelfde
locatie, waar al gauw zo’n vijfhonderd bezoekers welkom worden
geheten.
Professioneel
Net als de maandelijkse bijeenkomsten van Transformed is ook
het Big Event zeer professioneel
opgezet. Het draaiboek vermeldt van minuut tot minuut wat
er gebeuren moet, wanneer er
gesproken wordt en wanneer er
liederen worden gezongen. Sander: “Alles vloeit mooi in elkaar
over. Ook licht en geluid zijn
zeer professioneel.” Het evenement wordt uitgebreid begeleid
op sociale media. Zo worden op
Facebook verschillende doelgroepen op de hoogte gehouden. Hoe
goed het ook allemaal geregeld
is, het gaat natuurlijk niet om de
show maar om het evangelie dat
wordt gedeeld. Uiteraard is er
ook nazorg voor mensen die willen doorpraten of die vragen om
gebed.”
Voor meer informatie bekijk de
website: www.transformed.nl

Bij dit beeld schiet me plotseling
het gedicht van theoloog en publicist Okke Jager te binnen, waarin
hij schrijft:Verraadt ons aller angst
zich niet / in wie het leven weerloos liet?/
De glasglans stemt de blazer mild./
De kaarsvlam vormt de hand tot
schild./ De krokus wijst beton zijn
grens./Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
Een prachtig gedicht, waarin alle
breekbaarheid én tegelijkertijd in
die kwetsbaarheid de immense
kracht van een mens benoemd
wordt. Het is de ondertoon van
het hele gedicht, dat spreekt van
een ondefinieerbare angst, om een
lief te verliezen in de weerloosheid van het bestaan. Maar het
zegt ook iets over de teerheid van
een kaarsvlammetje, dat de sterke
hand verleidt om zich om te vormen tot een behoedzaam schild.
En wat te denken van die voorjaarsbloem bij uitstek, de krokus,
dat hele teer-ontloken bolletje,
sterker dan het hardste beton.
Het breekt door alles heen.
Hij plantte voorjaarsbollen in zijn
tuin. Nu zit hij weerloos in zijn
stoel naast het ziekenhuisbed. Een
onzekere toekomst voor zich, met
het tere plantje van hoop op herstel in zijn hart. Geliefden houden
hem en zijn lief vast. Meer valt er
niet te doen.
Toch is dat juist veel: het is een bijzonder getuigenis van geloof, hoop
en liefde. En, om met Liselore
Gerritsen te spreken, de meeste
van deze is de hoop, op geloof in
de liefde.
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RTV-tips

DOOR DS. T.J.OLDENHUIS, COEVORDEN

Zaterdag 3 februari
EO | NPO2 | 17.10
Wildernis onder water
Natuurlijke beken en rivieren zijn
geen vanzelfsprekend meer. Henny
Brinkhof neemt ons mee naar de
stuwwal bij Nijmegen, waar glasheldere beken ontspringen diep
uit de grond.
Zondag 4 februari
NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Kick Bras (1949) werd na zijn studie theologie predikant. Bras vindt
het belangrijk dat ook binnen de
Protestantse Kerk aandacht is
voor wat hij noemt protestantse
mystiek.
Zondag 4 februari
KRO-NCRV | NPO2 | 22.35
Depressies en opklaringen
Er is nog altijd een enorm taboe
op praten over je eigen psychisch
leed. In Kruispunt doorbreken
priester en auteur Antoine Bodar
en cabaretière Marjolein van
Kooten dit taboe.
Maandag 5 februari
KRO-NCRV | NPO1 | 21.15
Spoorloos
Als Tessa 3 jaar oud is, verdwijnt
haar vader uit haar leven; een
gebeurtenis die veel effect op haar
leven heeft gehad en een aanhoudende innerlijke onrust veroorzaakt.
Dinsdag 6 februari
KRO-NCRV | NPO2 | 20.45
Wat is umami?
Umami is onze jongste basissmaak.
Pas in 2002 werd officieel bewezen dat onze tong de smaak herkende. Joël reist af naar Japan de
bakermat van deze hartige smaak.
Woensdag 7 februari
EO | NPO2 | 22.55
2 Doc. Dollar Heroes
Honderdduizend Noord-Koreanen worden door hun regering
gedwongen in het buitenland
te werken om hun land zo de
broodnodige buitenlandse valuta
te brengen. Deze film onthult de
onmenselijke omstandigheden,
waarin zij moeten werken.
Donderdag 8 februari
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
De Klimaatkantelaars
Als de 25 grootste stookolieschepen net zoveel uitstoten als alle
auto’s op aarde en Rotterdam de
grootste haven is van Europa, zijn
wij Nederlanders dan niet zwaar
de klos?
Vrijdag 9 februari
AVROTROS | NPO2 | 22.45
Nu te zien
Museumdirecteur van de Fundatie
Ralph Keuning bekijkt in het Groningse Museum hoe de NoordEuropese schilders de Romantiek
te lijf gingen in de eerste helft van
de negentiende eeuw.

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

Me too
Wie tegenwoordig geen weet
heeft van Engels, staat zo’n
beetje buiten de maatschappij. Van echt meedoen is
geen sprake meer. Wie met
een computer omgaat, kent
termen als up- en downloaden en al dat soort kreten.
Een nieuwe kreet, die weliswaar niets met de computer
te maken heeft, me too. Dat
betekent zoveel als, het is
mij ook overkomen. Wat is
je dan wel overkomen?

Een Amerikaanse filmster had de
moed om te zeggen dat ze seksueel geïntimideerd was door een
gerenommeerde filmmaker. Nu
durf je dat natuurlijk niet zomaar
te zeggen, daar is de nodige
moed voor nodig. Gelukkig kreeg
ze bijval. Vele vrouwen hadden
helaas dezelfde ervaring met
deze op seks beluste man en lieten van zich horen. Ik ook, ik ook,
het echoot de wereld rond. Me
too, me too! En iedereen begrijpt
waar het over gaat. Niet alleen
in Hollywood, maar ook op vele
andere plekken in de wereld
worden vrouwen seksueel ongepast bejegend.
In het Europees parlement
schijnt het wat dat betreft ook
niet helemaal kosjer te zijn. Durf
je het hardop te zeggen? En in
hoeverre kun je het bewijs hard
maken? Bovendien loop je zo
kans je baan te verliezen. De
klokkenluider komt er in den
regel altijd slecht af, dat is nog
nooit anders geweest.
Kun je je op de werkplek als
vrouw nog veilig voelen? Zijn er

geen op seksbeluste kerels in de
buurt? Het schijnt dus aan alle
kanten uitkijken geblazen te zijn.
Per slot van rekening kan elke
man zich ontpoppen als een hijgende hengst of als een tredende
haan. Uit bijna alle berichten die
ik hieromtrent onder ogen krijg,
blijkt dat alle mannen gelijk zijn.
In die keurige man schuilt er in
zijn binnenste iets wat met zijn
oerinstinct te maken heeft en
zodra hij kan toeslaan grijpt hij
zijn kans. Zulke extremen zijn er
en helaas maar al te veel. Maar
of het maagdelijke blazoen van
de aangetaste dame werkelijk zo
maagdelijk is, valt zeer te betwijfelen. Ook vrouwen kunnen niet
te zuinig mannen in verleiding
brengen. Etalerende kleding
speelt daarbij zeker een rol en
nog heel wat andere bijkomende
factoren.
De me too problematiek vindt
plaats in een wereld waar tegenwoordig alles moet kunnen en
mogen. Orde en regel zeker op
seksueel gebied zijn voor de
meesten volstrekt uit de tijd.
Het heeft alles met elkaar te
maken. Van de weeromstuit worden mensen ineens ongelooflijk

puriteins. Als je als man maar
even naar een vrouw kijkt, is het
al link. En zeker je mond houden,
want als je zegt dat ze haar haar
zo mooi heeft, kan dat de nodige
ellende opleveren. Dat kan de
verkeerde kant opgaan. Laat ik
benadrukken dat werkelijk intimidatie op seksueel gebied uit den
boze is zowel door mannen als
vrouwen. De vrouw van Potifar
was een handige tante met een
smerig blazoen. Zulk kwaad is er
en moet gestraft, dat zij duidelijk.
Maar een beetje nuchterheid is
geboden.
Moet ik dan als man de kaken
stijf op elkaar houden als ik met
vrouwen communiceer, handen
diep in de zakken en de zonnebril opzetten? Ik denk er niet aan.
Gewoon doen, binnen de grenzen
van het fatsoen. Als we dat fatsoen nog maar kennen. I do, what
I have to do, and I hope that everyone says: me too. Met andere
woorden: doe normaal, zoals het
hoort. Waarvan akte!

Daan

Waar was je toch?
DOOR
DAAN VAN DER WAALS,
GRAMSBERGEN

Wat voor zin heeft
het luiden van klokken voorafgaand aan een kerkdienst, vraag ik
me weleens af. Kerkgangers hebben doorgaans al eerder het plan
opgevat om ter kerke te gaan. Die
hebben de klokken niet nodig. En
de anderen laten zich vast niet
overhalen als pakweg tien minuten
voor aanvang het luiden begint. Er
zijn ook mensen die zich ergeren
aan al dat gebeier. Knorrig vanwege de overlast draaien zij zich om
en snurken nog wat door.
Toch kan het anders toegaan.
Hoor het volgende verhaal. Onze
overbuurman had Abraham gezien
en vierde dat op zondagmiddag
met een feest voor een grote
schare van vrienden en bekenden.
Ik had mij van mijn beste kant
laten zien en was enkele uren
van de partij geweest, converserend en mij te goed doend aan de

barbecue. Maar op een gegeven
moment had ik het wel gezien. Ik
groette gastheer en gastvrouw
hartelijk en stak de weg over. Juist
toen, zo tegen zevenen, begon het
gebeier! Uitnodigend, aanstekelijk.
Waarom niet gaan, dacht ik. Als ik
voortmaak, haal ik het net. Na al
dat met bier besprenkeld geroosterd spul wil een mens toch eens
wat anders, nietwaar? Geestelijk
voedsel… Dus wendde ik de steven en ging op pad.
De kerkdienst viel nogal tegen,
maar dat gaf niet. Het is goed om
in Gods voorhoven te vertoeven,
zullen we maar zeggen. En de diaken die mij bij de uitgang het collectezakje voórhield maakte het
helemaal goed. ‘Vond u het leuk
gisteravond?’, vroeg zij. De vorige
avond had de muziekvereniging
Soli Deo Gloria uit Ane namelijk
in het Gramsberger bosje geconcerteerd. Dat was inderdaad leuk.
Maar nog leuker was dat zij mij
had opgemerkt en er een praatje
over begon. Voldaan wandelde ik

terug naar huis.
Halverwege kreeg ik tot mijn
verbazing mijn echtgenote in het
vizier. ‘Daan,’ riep zij van verre,
‘Daan! Waar was je toch?’ Thuiskomend van het barbecuefeest
had zij gemerkt dat ik er niet was,
en dat had haar verontrust. Waar
kon ik toch zitten? Ze dacht meteen aan de plaatselijke cafés. Ze
was ze allemaal langs geweest.
Overal gevraagd of men mij had
opgemerkt - ze zal er misschien
een signalement bij hebben gegeven: die meneer met parkinson…
Niemand had mij gezien. Het
verhaal begint op de twaalfjarige
Jezus in de tempel te lijken, want
naar waarheid kon ik antwoorden: ik zat in de kerk, al gaf ik
daar geen onderricht aan schriftgeleerden.
Toch wel een domper dat mijn
vrouw mij op allerlei plaatsen
had gezocht behalve in de kerk.
Mijn leven lang heb ik geduwd en
gesjord aan de kerk, die ik ook
weleens naar de Mookerhei heb
gewenst. Wat een uren heb ik
gesleten in kerkelijke vergaderingen, wat een nota’s geschreven,
voorstellen gedaan, gemeenten

gevisiteerd, lezingen verzorgd,
kerkbladen geredigeerd, ga zo
maar door… Altijd maar weer
in actie voor de kerk. Een echte
kerkfreak. Mijn lieve echtgenote
zoekt mij op zondagavond nochtans eerder in het café dan in de
kerk. Dat kun je wel een hard
gelag noemen.
Maar schuilt er ook niet iets
moois in? Een diepe waarheid
zelfs. Kerk en kroeg hebben
immers veel gemeen. Vraag het
maar aan de katholieken. Van de
mis naar het café was vanouds
een kleine stap, en de pastoor
ging graag mee. Ik heb ook wel
eens iets gelezen over ‘cafépastoraat’, bedreven door pastores die
in het schenklokaal plaatsnemen
om met passanten te geraken
tot een goed gesprek. Onze taal
spreekt op dit gebied boekdelen:
spiritualiën versus spiritualiteit,
en ‘geestrijk vocht’ dat de drinker
vanzelf in hogere sferen brengt.
In vino veritas… En het belangrijkste misschien: aan de stamtafel
ontmoet je jan en alleman. De
vreemdste types kruisen je weg.
Was dat in de kerk maar meer
het geval.

Week van gebed óók in bedrijfsleven
Van 21 tot 28 januari werd de
Week van Gebed gehouden.
Wereldwijd kwamen er miljoenen
christenen bij elkaar om samen te
bidden. Dit samen bidden bleef niet
beperkt tot kerken en huiskamers,
ook in het Nederlandse bedrijfsleven kwamen mensen bij elkaar
voor gebed.
Christenen hebben zorg voor de
schepping, bekommeren zich om
hun medemens en zetten zich in
voor ‘recht en gerechtigheid’. Ze
zoeken vrede voor hun bedrijf en

willen tot zegen zijn, zoals staat in
Jeremia 29:7. Steeds meer christenen ontdekken daarbij dat hun
geloof alles te maken heeft met
hun werk. Zij zoeken elkaar op om
samen voor het werk te bidden.
In een bestaande bedrijfsgebedsgroep, maar ook bij een ‘bedrijf in
de buurt’. Gebed raakt immers de
kern van het christen-zijn.
In 2017 nam het aantal geregistreerde speciale netwerkgroepen
voor christenprofessionals per
saldo iets af: 118 netwerkgroepen

in 45 verschillende beroepsgroepen. Het aantal geregistreerde
bedrijven en organisaties met een
of meer bedrijfsbidstonden bleef
per saldo gelijk: 200 gebedsgroepen op ruim 300 verschillende
locaties. Nieuw zijn Radboudumc
(i.o.), ROC Menso Alting, Spanbeton en TNO. Ook ‘Alpha op
de werkplek’ en ‘Business Alpha’
verheugen zich in een stijgende
belangstelling. Christenen laten
ook steeds vaker op het professionele netwerk LinkedIn en Face-

book blijken dat ze geloven.
Christenen die er in hun werksituatie openlijk voor uitkomen dat
ze geloven, laten daarmee zien
dat hun waarden en normen nog
prima toepasbaar en relevant zijn
in het bedrijfsleven. Het geloof
komt daarmee terug in het publieke domein: er is wel een scheiding
tussen kerk en staat, maar niet
tussen kerk en werk.
Meer weten? Op de website
www.christenzijnopjewerk.nl staat
veel bruikbare, praktische info.
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Dijkstra. Collecten: 1. KerkinActie t.b.v. het Werelddiaconaat.
2. Kerk. Bij de uitgang: kerkelijke
gebouwen en zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. K.
Jelsma. O.v.d.: mw. R. Hoekman.
Organist: mw. L. Volkerink. Collecten: 1. KerkinActie t.b.v. het
Werelddiaconaat. 2. Kerk. Bij de
uitgang: gebouw ‘Irene’ en Zending.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 4 febr.: Kloosterkerk Sibculo 9.30 ds. R.
Noordmans Hardenberg. ZWOzondag. Knd.: 1 t/m 8. O.v.d..:
mw. Y. Pullen. Oppas: Deborah
Hakkers en Britt Seinen. Fredrikskerk Kloosterhaar 9.30
da. W. v/d Griend. Knd.: groep
1 t/m 8. Oppas: Daphne Wind
en Sabrina van Nuil. Collecten:
ZWO, kerk, onderhoudsfonds.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdiensten 4 febr.: 10.00
ds. P. Vis. Kerk- en Schooldienst.
Oppas: Sanne van Dalen en
Rebecca Vis. Knd.: geen. Organist: Jan Pieter van Eerde. 14.30
ds. Th. Heslinga, Veendam. Organist: Henk Teunis. Collecten: 1.
Werelddiaconaat. 2. Kerk.
Zieken. Door de griep die nog
heerst hebben veel mensen te
maken met allerlei ongemak.

Wanneer je al op leeftijd bent
kan dit zorgelijke trekken krijgen
en moet er voldoende aandacht
aan besteed worden om te kunnen herstellen. Maar ook jonge
mensen kunnen een dermate
ernstige vorm van griep krijgen
waardoor ook zij zichzelf goed in
acht moeten nemen. We wensen
iedereen die te maken heeft met
griep of andere gezondheidsklachten van harte een goed herstel toe. In het bijzonder wensen
we u allen Gods trouwe en liefdevolle zorg toe.
Zr. J. Hoekman-Jordens is opgenomen in verpleeg-revalidatiecentrum Myosotis te Kampen.
Hier gaat ze een tijdje revalideren om wat op krachten te
komen. Haar adres is: afd. Nieuwe Markt. C2, k. 5, Engelenbergplantsoen 3, 8266 AB Kampen.
We wensen zr. Hoekman een
goede tijd toe in de hoop dat de
revalidatie ten goede werkt. Bij
alles wensen we haar Gods hulp
en bijstand toe voor nu en voor
de komende tijd.
Overleden. Hij was al lange tijd
ziek en wist ook wel dat er naar
de mens gesproken geen genezing mogelijk was. Toch hoopte
br. Jan Dedden op een wonder
want bij God is niets onmogelijk. Maar God had het anders
gedacht en vond het beter om br.
Dedden bij zich te roepen om zo
te laten zien dat genezing meer
inhoud dan alleen een aardse
genezing. Gods liefde en heling
reikt verder dan het aardse. Er is
een toekomst waar geen ziekte
meer heerst en waar geen tranen meer hoeven te vloeien.
En zo riep God br. Dedden op

dinsdagmiddag 23 jan. tot zich
en zei: het is goed, kom bij Mij,
je aardse lijden is voorbij, je mag
ingaan in mijn hemelse heerlijkheid. Br. Dedden werd de laatste
maanden verpleegd in de Talmahof te Emmeloord en mocht de
leeftijd van vier en zeventig jaar
bereiken. We wensen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen en
allen die bij zijn leven betrokken waren veel sterkte toe en bij
alles wat er op hen afkomt wensen we hen Gods troost en zijn
onmisbare bemoedigende nabijheid toe voor de toekomende
tijd.
We gaan de nieuwe week weer
in en we mogen weten en vertrouwen dat wat er ook gebeurd
we veilig zijn bij God. Hij kent
een ieder. Hij laat zijn licht schijnen in ons en door ons heen
en zo mogen we weer verder
gaan met het leven van elke dag.
Niet alleen voor ons zelf maar
ook om er voor elkaar te zijn
en Hem daardoor te dienen in
woord en daad.
Hartelijke groeten en een goede
en gezegende week toegewenst.
WESTERHAAR
Kerkdienst 4 febr.: 9.30 ds.
P. Dekker, Wierden. Organist:
Erik Lamberink. Koster: Gerard
Schulte. O.v.d.: Henk Tempelman. Knd.: o.l.v. Alie Tempelman.
Vervoer bewoners ‘Haarhuus’: Tiny Teunis. Collecten:
werelddiaconaat.
Meeleven. Geertje Croezen
(Bremstr. 43) en Riek van der
Heijde (P.M. Hackstr. 27) kwamen in het ziekenhuis in Almelo
terecht. Benauwdheid bij Geertje
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en een kleine hersteloperatie bij
Riek. Ze zijn beide weer thuis,
maar zeker nog niet ten volle
hersteld.
De laatste berichten vanuit de
Borggrevestr. van Allie Wagt lijken erop te wijzen dat de bestraling niet een genezende, maar
wel een goede invloed heeft
gehad op het hele proces.
Arie Kuilder, Rozenstr. 19, is ook
voor een kleine hersteloperatie
in het ziekenhuis geweest. De
dochter van Grada Valk, Wolly,
doet gelukkig ook stapjes de
goede richting op, al zal het her-

Via Appia. Met Horatius langs
de koningin der wegen. Fik
Meijer.Uitgeverij Athenaeum-Polak
& Van Gennep Amsterdam 2017
Prijs €25,Een gebonden uitgave. De Via Appia,
de verbindingsweg tussen Rome
en Brindisi werd voltooid in 191
vC. Een bijna 570 kilometer lange
weg. Reisverslagen zijn er bijna niet,
Behalve een satire van de dichter
Horatius. Aan de hand hiervan
volgt Fik Meijer nu het spoor dat
Horatius in 37 vC aflegde over
de Via Appia. Hij beschrijft allerlei
gebeurtenissen rond deze weg en
geeft ons een inkijk in het Romeinse
leven van die tijd. Kaarten en kleu-

renfoto’s brengen het geheel extra
tot leven.
Spionnen van de paus.
Mark Riebling. Uitg. Lannoo,Tielt
2015 Prijs 30,Dit boek leest als een thriller. In
tegenstelling tot het verwijt dat
paus Pius XII in de Tweede Wereldoorlog de joden in de steek heeft
gelaten door te zwijgen, laat Riebling
de grote verzetsrol van deze paus
zien. Hij heeft zich terughoudend
opgesteld om nog groter kwaad te
voorkomen, gegeven het gevaar van
vergeldingen. De paus heeft samengewerkt met de Duitse verzetsbeweging en heeft zijn hele beleid
ondergronds gevoerd, niet met
formele protstesten, wel via persoonlijke contacten. Hij fungeerde
als geheim buitenlands agent voor
het verzet en de pogingen Hitler uit
te schakelen. Uit dit boek komt een
groot verzetspaus tevoorschijn.
De aarde huilt. De strijd
van de indianen om WestAmerika 1866-1891. Peter Cozzens. Uitg.Athenaeum-Polak&Van
Gennep, Amsterdam 2017. Prijs
€ 35,Een meeslepend verhaal van de
decennialange strijd tussen het
Amerikaanse leger en de indianen
aan het eind van de negentiende
eeuw. Een strijd tussen de oorspronkelijke bewoners en de kolonisten, waarin de indianen ten onder
gingen. Een tragische episode in de
ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten. Er kwam een einde

aan de stamverbanden van de indianen en de moderne VS kwamen
tot stand. Het boek confronteert
ons met de ethische vraag met welk
recht aan de indianen de vrijheid en
ruimte van een eigen bestaan ontnomen mochten worden.
Tegendraads en bij de tijd.
Verder in het voetspoor van
Bonhoeffer.Wim Dekker. Uitg.
Boekencentrum, Zoetermeer, 2015
Prijs € 18,90
Dekker heeft een verdienstelijk
boek gepresenteerd. Hij gaat uit van
centrale thema’s uit het werk van
Bonhoeffer, laat hem aan te woord,
en op grond daarvan trekt hij lijnen
naar geloven en kerk- zijn in het
heden. Hij houdt de lezers een spiegel voor en laat ze thuis raken in de
denkwereld van Bonhoeffer. Zeer
aan te bevelen, ook voor gesprekskringen en toerustingswerk.
Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van
afbraak. Erik Borgman. Uitg.
Adveniat, Baarn 2015 Prijs € 19,50
De schrijver is hoogleraar Publieke
Theologie aan de Universiteit van
Tilburg en spreekt over de toekomst van zijn kerk, de RoomsKatholieke Kerk en daarmee de
kerk in het algemeen. Hij stelt voor
de berichten over krimp en afbraak
‘als een list van de heilige Geest’ te
beschouwen. De kerk is Gods initiatief, waarin wij worden opgenomen.
De vraag is wat het wil zeggen hier
en nu teken en instrument te zijn
van Gods liefde. Het gaat niet om

stel nog wel een hele poos in
beslag nemen.
Jarig. 1 febr. 1940: br. W. Westerveld, Sibculoseweg 48.
2 febr. 1930: zr. A. Teunis-Veldhoff,
Oranjestr. 182.

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Oud-Beijerland (herv. wijk 2
Oost), ds. J.J. ten Brinke te Stolwijk
(herv. wijk 2)
te Arnemuiden (gereformeerd),
ds. W.F. van de Woestijne te Strijen
(wijkgemeente Ichthus)
te Rotterdam (Alexanderkerk),
ds. R.J. van Amstel te AmsterdamZunderdorp
te Sprang (herv.), ds. E. van Wijk
te Hei-en Boeicop (herv.)
te Delden ds. D. Juijn te Velp

B. Jongeneel te Apeldoorn (EbenHaëzerkerk)

Aangenomen
naar Heinenoord (herv.),
proponent E. Agterhuis te
Driebergen-Rijsenburg

Bedankt
voor Gouda (als
zendingspredikant voor Albanië),
ds. P.D. den Haan te Tholen

Bedankt
voor Katwijk aan den Rijn
(herv. wijk 2), ds. B.E. Weerd te
Huizen (wijkgem. Meentkerk)
voor Rijssen (herv. wijk 5), ds.

GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Beroepen
te Monarch (Alberta, Canada),
ds. A. Schultink te Rhenen

boekbesprekingen

et iets
aarheid
ebben
Vraag het
en. Van de
vanouds
pastoor
Pelgrim. Leven en reizen van
ook wel Christiaan Snouck Hurgronje.
‘cafépasto- Philip Dröge. Uitg. Spectrum,
astores die Houten-Antwerpen 2017.
atsnemen Prijs € 20,geraken
Een boeiend avonturenroman over
Onze taal een groot islamkenner. Hij was
boekdelen: behalve wetenschapper ook spion,
itualiteit, detective,adviseur, militair strateeg,
de drinker intrigant en auteur. De predikann brengt. tenzoon uit Leiden bekert zich tot
et belang- de islam om toegang te krijgen tot
de stamtafel het heiligdom van Mekka. Huwt
man. De
moslimvrouwen, doet ontdeken je weg. kingstochten op Java, Sumatra en
aar meer Atjeh. Zijn opgedane kennis heeft
hij vastgelegd in talrijke boeken. De
auteur brengt op boeiende wijze
het vergeten leven van deze grote
wetenschapper naar voren.

de liefde die wij God toedragen,
maar die God ons toedraagt. Die
liefde maakt het ons onmogelijk op
te houden kerk te zijn. Het behoort
tot de eigenheid van de kerk dat zij
zich geen zorgen maakt over haar
positie. Een inspirerend boek, realistisch.
Veelzijdig in deeltijd.Tweehonderd jaar Eerste Kamer. De
laatste 25 jaar in het vizier. Uitg.
Boom Amsterdam 2015 Prijs € 15,Een jubileumbundel ter gelegenheid
van het 200-jarig bestaan van de
Eerste Kamer. Het geeft een helder
beeld van haar rol, kerntaken en
werkwijze. De auteurs nemen ons
mee in de geschiedenis van de Eerste Kamer, benoemen trends in de
afgelopen 25 jaar, schrijven over het
wetgevingsproces, over rituelen en
gebruiken, de dagelijkse taak van het
Kamerlid, de Europese ontwikkelingen en de ambtelijke ondersteuning.
Het geheel wordt afgewisseld met
vraaggesprekken met politici.Vele
foto’s geven een inkijkje in deze
politieke wereld. Een prachtige uitgave.
Dienaren van de Kroon. Fjodor
C. Buis. Uitg. Lecturis Eindhoven,
2015. Prijs € 39,95.
114 ministers uit 23 naoorlogse
kabinetten worden hier geportretteerd, met foto’s en beschrijving van
hun loopbaan.We krijgen zestig jaar
parlementaire geschiedenis gepresenteerd, van het kabinet Drees IV
uit 1956 tot het kabinet Rutte II. Een
voorname uitgave.
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HERSTELD HERV. KERK
Bedankt
voor HoevelakenNijkerkerveen, ds. L.W.C.
Ruijgrok te Poortvliet
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Scherpenisse, ds. C. van
Ruitenburg te Krimpen aan den
IJssel
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kerkdiensten
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Wij lezen vandaag
Zondag 4 februari
Psalm 142
Maandag 5 februari
Jesaja 55:1-13
Dinsdag 6 februari
Jesaja 56:1-8
Woensdag 7 februari
Spreuken 21:1-12
Donderdag 8 februari
Spreuken 21:13-21
Vrijdag 9 februari
Spreuken 21:22-31
Zaterdag 10 februari
Joël 1:1-14

Even doordenken
Een kwaliteit van het pastoraat
is het kunnen uithouden
met onmogelijke mensen en
onmogelijke levenssituaties.
Ds. Jan Eerbeek

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 verspreidingsgebied 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 nummer 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
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 abonnement, 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

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
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Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. J. van Baardwijk De Bron 10.00 da. E. Struikmans JK 10.00 ds. R. Koopmans
De Slingeborgh 10.30 da. P. Hellinga OK 10.00 ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 past. H.
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. G.
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H.
kauffmann
Diever GK 10.00 dhr. G. Heinen
19.00 evang.-dienst
Drijber GK 10.00 ds. Moerman
Dwingeloo 10.00 ds. G. Zijl
Een 9.30 Marga Bloupot
Elim HK 10.00 gez. jeugddienst
Emmen GrK 10.00 ds. van Ketel
17.00 ds. Fischer Ichthus 10.00
ds. Thon Kapel 10.00 ds. Mellema
19.00 ds. Moolhuizen Opgang
10.00 ds. Kajim SH 10.00 ds. de
Korte
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds R. Wentink
Gasselternijveen 10.00 ds. F. de
Boer. H.A.
Gees 10.00 ds. H. Jumelet
Gieten DK 10.00 ds. R. Fortuin
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 ds. M.
Peschar 19.00 ds. L. Kramer
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. A. Donker. H.A.
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. de
Kok GrK 9.30 ds. W. Sonnenberg
17.00 prop. H. v/d Wal HK 9.30
ds. C. ’t Lam 19.00 musical OK
9.30 ds. H. Boersma. H.A. VH
9.30 ds. J. Batenburg Bethesda
10.30 ds. J. Bakker Weidesteyn
10.30 mw. T. Hoekstra Olden
Kinholt 10.15 dhr. Kerssies
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. H. Harmsen
Meppel GrK 10.00 ds. S. Sijtsema Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop

Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J.
van Breevoort
Nieuw-Balinge 10.00 ds. A. van
Herk 15.00 ds. W. Hulsman
Nieuweroord HK 90.00 ds. G.
v/d Berg
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds.
van Elten
Nijeveen 10.00 mw. E. Winters
Noordscheschut HK 10.00 ds.
W. Bakker
Pesse KPK 10.00 ds. P. van Ool
Rolde 10.00 ds. J. Bos. H.A.
Roden Op de Helte 10.00 ds.
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 da. A. Westra
Schoonoord De Wijngaard
9.30 da. Hordijk
Sleen DK 10.00 ds. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. L. v/d Veer
Tiendeveen 10.00 ds. J. Harteman 15.00 dr. M.Visser
Valthermond HS 10.00 ds. F.
den Arend
Vries DK 10.00 mw. A. Akkerman
Westerbork VH 10.00 ds. J. van
Kempen
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
HK 10.00 mw. A. v/d Heide
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras
HG 10.00 dhr. A. Palland
Zwartemeer GK 9.30 dhr.
Wiegman

Flevoland
Zondag 4 februari 2018
Ens GK 9.30 dhr. J. Menkveld
19.00 dhr. S. Bakker. Jeugdd.
Kraggenburg 10.00 past. C.
Boven
Marknesse 9.30 n.b.
Nagele 9.30 ds. Aalbersberg
Swifterbant 10.00 ds. G. Heeringa
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden
17.00 ds. J. Tadema PK 10.00 ds.
E. Terpstra 17.00 ds. G. van Zanden De Poort 10.00 ds. J. Tadema
17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Overijssel
Zondag 4 februari 2018
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting 10.00
ds. C. Elsinga 19.00 ds. A. Prins
GrK 10.00 ds. K. Sluiter PK
10.00 ds. M. Montagne Noach
10.00 ds. D. van Bart Eugeria
10.30 da. J.Vedders Twenteborg
10.30 da. A. Stienstra. H.A.
Beerzerveld 9.30 ds. G. Oberink
19.00 ds. J. Adriaanse

Otto de Bruijne laat u
Openbaring beleven
Het boek Openbaring is voor
velen een gesloten boek. Misschien heeft u zich wel eens
een voorstelling gemaakt van de
angstaanjagende en ook hoopgevende beelden uit dit Bijbelboek.
Zijn ze echt of zijn ze symbolisch
bedoeld? En hoe doe je dat dan, je
een voorstelling maken van Openbaring? Moet je dan denken aan
zoiets als ‘The Lord of the Rings’
of ‘Narnia’? De bekende spreker,
kunstenaar en presentator Otto
de Bruijne maakte studie van het
boek Openbaring en besloot na

het lezen van al die boeken
een soort panorama te schilderen. Op 22 februari kunt
u iets van zijn zoektocht en
conclusies meemaken. Hij
schilderde maar liefst twaalf
schilderijen, met een lengte
van 9,6 meter. Deze komen
met impressieteksten op
beamerbeelden voorbij. Otto doet zijn verhaal,
u kunt reageren. De presentatie vindt plaats in de
Grote Kerk te Steenwijk,
aanvang 20.00 uur.

Belt-Schutsloot 11.00 ds. J.
Menkveld
Bergentheim OK 9.30 ds. G.
Rohaan 19.00 ds. G. van Zijl
Berkum HH 10.00 ds. M. Jonker
Blankenham 11.00 ds. R. v/d
Hucht. H.A.
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. R.Visisnga
Borne OK 10.00 ds. Koetsveld
Dijkhuis 10.00 ds. J. Bekhof
Bruchterveld 10.00 ds. J. Schipper
Daarle 9.30 ds. T.Veenstra.Voorber. H.A. 15.00 ds. J. Tiggelaar
Daarlerveen 9.30 ds. J. Antonides 19.00 ds. K. Hazeleger
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 ds.
A. Tol Oudleusen 10.00 ds. G.
Trouwborst
Dedemsvaart Antenne 9.30
da. G. Arends. H.A. De Fontein
19.00 da. J. de Haan. H.A.
De Krim PK 10.00 ds. Urgert
Delden OB 10.00 ds. Bergström
Den Ham GK 10.00 ds. H. de
Haan 19.00 gospeldienst HK
19.00 ds. H. de Haan DK 10.00
ds. G. de Goeijen
Diepenheim 10.00 dhr. J. Leijenhorst
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuurmond Lonneker 10.00 da. M.
Schepers Johanneskerk 10.00
ds. O. Haasnoot HZ 10.00 past. A.
Kemper AZ 18.00 mw. M. Mulder
BK 10.00 ds. M. Zijlstra
Enter 9.30 ds. A. Berendsen
19.00 ds. L. van Rikxoort
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma 19.00 ds. van Veluw GrK
9.30 ds. W. Hulsman 15.30 ds. J.
Olie HC 9.30 ds. F. van Santen
Giethoorn PG 10.00 n.b.
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek HK 10.00
ds. H. Dorgelo De Matrix 9.30
ds. A. Zweers Radewijk 10.00
ds. G. Holverda SK 10.00 ds. A.
de Lange 19.00 ds. P. Langbroek
CFH 10.30 n.b. Witte Kerk
10.00 ds. M. Plette Oostloorn
11.00 n.b.
Hasselt Ichthus 10.00 ds. H. van
Veldhuizen
Heino 10.00 Hans Solkema. H.A.
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. J. Wassenaar 19.00 ds. H.
Engelsma KW 9.30 ds. R. Perk
KZ 10.15 ds. A. de Vries
Holten DK 9.30 ds. J. Muntendam 19.00 ds. S. Roozenboom
JEUGDDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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Kandelaar 10.00 dhr. Borghuis
Kuinre 9.30 ds. R. v/d Hucht
Lemelerveld BK 9.30 ds. C.
Benard
Lutten LK 9.30 dhr. H. Berends
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van
Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. B.
Breunesse 19.15 ds. L. Hoekstra
MK 10.30 ds. L. Hoekstra. Jeugdd.
OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kaljouw HC 9.30 ds. B. v/d Weg
18.30 ds.Vedders
Oldemarkt GK 9.30 mw. R. Stevens
Ommen GK 9.30 prop. M. van
sale prestati
Sandijk
Paaslo HG 9.30 ds. E. Jans. H.A. tweedelige s
Rijssen GK 9.00 en 11.00 mw. Reformatie
vorming in d
R.Venema 19.00 ds. S. Ris
Rouveen 9.30 ds. P. v/d Meulen nieuwe vorm
caliteit. *)
Schuinesloot 11.00 ds. B.
Heusinkveld
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo Twee front
Van der Zw
FK 9.30 ds. W. v/d Griend
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. matie in het
voudige stri
M.Vis 14.30 ds. H. Heslinga
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meu- de Roomsen anderzijd
len
Steenwijk GrK 9.30 en 19.00 doperdom, z
ds. A. van ’t Zand OV 9.30 n.b. EV de eeuw ges
kreeg in het
10.45 n.b.
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van malige anab
me. Dit dop
Veen
komen we t
Vollenhove GrK 10.00 da. J.
in de versch
Rohaan
tradities die
Vriezenveen OK 9.30 ds. A.
Veerman 15.00 kerk op schoot vrij en mond
Vroomshoop Het Anker 9.30 den met een
ds. F. Schipper 19.00 ds. J. Droog- Geest. De b
matie ontwi
endijk. H.A.
in het dubbe
Wanneperveen 9.30 ds. W.
en de divers
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. P. Dekker doperdom, e
christendom
Wierden DK 9.00 en 10.45
ds. C.Visser 15.00 en 18.45 ds.
T. Smink GK 9.30 ds. R. Blaauw Doperdom
19.00 ds. P. Dekker Hoge Hexel In de tweed
beschrijft Va
9.30 ds. T. Smink 19.00 ds. G.
wikkeling va
Schreuders
Wijhe NK 10.00 ds. H. van Ark gang van de
binnen in he
Willemsoord 9.30 n.b.
de kerken v
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok
het veelkleu
14.30 ds. T.Veenstra
Witharen 10.00 n.b.
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek HK 19.00 ds. H. van Ark
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam 19.00 ds. J. Sijtsma GrK
16.30 Michaëlsviering JK 10.00
kand. H. Fokkert 19.00 ds. A. Jonker LK 10.00 ds. M. Jonker OK
10.00 ds. J. Tissink. H.A. Open
Kring 9.30 ds. M. van Beusichem
SiK 10.00 ds. H. Evers StK 10.00
dhr. F.Verkade

Kerken-bezoeker,
iets voor u?
Het Gezamenlijk Zondagsblad wil
graag zijn contacten met de plaatselijke kerken versterken. Dat is hard
nodig. In veel kerkelijke gemeenten
is het GZ (bijna) onbekend.Wij
zoeken enkele enthousiaste GZlezers die in hun regio de contacten
tussen het GZ en de plaatselijke
gemeenten willen helpen opbouwen. Dat kan door bezoeken te
brengen, maar ook door gerichte
informatie door te geven. Uiteraard
doet u dit vrijwilligerswerk in nauw
contact met het redactiekantoor
in Wierden. Bel of mail voor meer
info met Johan ten Brinke: johan@
topic-cc.nl tel. 0546 - 577475.

ker,

agsblad wil
t de plaatseDat is hard
gemeenten
end.Wij
aste GZde contacten
aatselijke
n opbouoeken te
r gerichte
n. Uiteraard
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Reformatie blijft actueel
De kloof tussen Rome en Reformatie is er nog steeds, ook na 500 jaar
Reformatie nog. Wel is de Rooms- Katholieke Kerk sinds de vorige
eeuw op een aantal punten ingrijpend veranderd. Aldus dr. Klaas van
der Zwaag.

DOOR DS. A. HEKMAN,
ASSEN

Van der Zwaag
heeft een kolossale prestatie geleverd met zijn
tweedelige studie onder de titel
Reformatie vandaag. 500 jaar Hervorming in debat met Rome en
nieuwe vormen van doperse radicaliteit. *)

gelische beweging, charismatische
geloofsgemeenschappen en pinksterkerken. Een belangrijke constante in de geschiedenis van de
kerk is een geloofsbeleving die de
nadruk legt op heiliging, praktische
vroomheid en een christelijk leven
in navolging en discipelschap, met
veel aandacht voor het werk en
de gaven van de Geest.

Nieuwe vormen
Ook in zijn bespreking van
Twee fronten
vroomheidsbewegingen en nieuwe
Van der Zwaag belicht de Reforvormen van doperse radicaliteit
matie in het kader van een tweekomen we kerkgeschiedenis en
voudige strijd: enerzijds tegen
theologie tegen. Piëtisme, Puritade Rooms- Katholieke Kerk
nisme, Nadere Reformatie, bapen anderzijds tegen het vroege
doperdom, zoals dat in de zestien- tisme, opwekkingstheologie, Reveil,
pinkster-, charisde eeuw gestalte
matische-en evankreeg in het toenHET GEHEEL OVERZIENDE
gelische beweging
malige anabaptisCONSTATEERT VAN DER ZWAAG DAT
me. Dit doperdom TUSSEN ROME EN REFORMATIE STEEDS passeren de revue,
tot in de hedenkomen we tegen
MEER DIALOOG EN TOENADERING IS
daagse context.
in de verschillende
ONTSTAAN
Tenslotte belicht
tradities die een
Van der Zwaag de Reformatie in
vrij en mondig geloven voorstonden met een beroep op de Heilige haar tweevoudige debat met de
Geest. De beweging van de Refor- Rooms-Katholieke Kerk en nieuwe evangelische en charismatische
matie ontwikkelde haar identiteit
in het dubbele gesprek met Rome vormen van kerk-zijn.
en de diverse gestalten van het
Rome
doperdom, een vorm van radicaal
Het geheel overziende constachristendom.
teert Van der Zwaag dat tussen
Rome en Reformatie steeds meer
Doperdom
In de tweede band van deze studie dialoog en toenadering is ontstaan.
De vraag is dan of er geen sprake
beschrijft Van der Zwaag de ontwikkeling van het doperdom in de meer is van een kloof. Rome staat
gang van de eeuwen. Dit voert ons open voor het erfgoed van de
binnen in het actuele debat tussen Reformatie, maar toch blijven er
belangrijke knelpunten over die
de kerken van de Reformatie en
de eenheid bemoeilijken of blokhet veelkleurige veld van de evan-

Voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt nauwelijks meer het oude
typisch roomse geloof, namelijk een verstandelijke instemming met
geloofswaarheden, blinde gehoorzaamheid aan de kerk, een leven
vol plichten en rituelen.

keren. Met name op het punt van
het ambt, de kerk en de eucharistie. Bij Rome hangen deze nauw
met elkaar samen. In de huidige
situatie is er daarom nog geen
zicht op een spoedig einde van de
eeuwenlange kloof tussen Rome
en Reformatie. Rome heeft nog
steeds de overtuiging dat zij de
ware kerk is omdat zij in bezit is
van de volheid van de eucharistie
en in rechtstreeks verbondenheid
met de apostolische oorsprong
staat. Toch is er meer zicht gekomen op de kerkelijke gemeenschappen buiten Rome, al zijn
deze geen ‘kerken’ in eigenlijke zin
zoals de Katholieke Kerk, maar
‘kerkelijke gemeenschappen’ die
‘elementen’ van kerk-zijn bezitten.
Intercommunie blijft onmogelijk
zolang Rome en de kerken van de
Reformatie elkaars opvatting van
het ambt en de kerk niet delen.
Waardering voor Luther
Toch is de Rooms-Katholieke
Kerk op een aantal punten ingrijpend veranderd. Men richt zich
meer op de Schrift; de lekengelovigen nemen actiever deel
aan het kerkelijk gebeuren. Men
stemt in met het reformatorisch
belijden van de rechtvaardiging
door het geloof: de mens wordt
door God aangenomen niet op
grond van zijn verdiensten, maar
enkel vanwege de onvoorwaardelijk geschonken liefde van God
in Christus.Voor Luther is veel
waardering gegroeid. Katholieke
gelovigen staan kritischer ten
opzichte van de hiërarchische
ambtsstructuur in de kerk (tot
en met de paus).Voor de RoomsKatholieke Kerk geldt nauwelijks
meer het oude typisch roomse
geloof, namelijk een verstandelijke
instemming met geloofswaarhe-

den, blinde gehoorzaamheid aan
de kerk, een leven vol plichten en
rituelen.
Vrije genade
Rome is wezenlijk dezelfde gebleven, maar op verschillende punten
is zij nader gekomen tot de fundamenten waarnaar de Reformatie
terug wilde.Van der Zwaag concludeert dat de Reformatie nog
onverminderd actueel is, omdat
zij de klassieke inhoud van de
Bijbelse boodschap verwoordt
op het punt van de zaligmakende
kennis van God in Christus en het
leven uit Hem. Het christendom
is de boodschap van vrije genade,
die enkel door het geloof is toe te
eigenen, zonder enige menselijke
prestaties en voorwaarden (732).
De blijvende actualiteit van de
Reformatie ligt in de herontdekking van de bevrijdende kracht
van het Evangelie, aldus Van der
Zwaag. In een volgend artikel
meer over het doperdom en zijn
verwantschap met hedendaagse
opwekkingsbewegingen.
*) Reformatie vandaag. 500 jaar Hervorming in debat met
Rome en nieuwe vormen van doperse radicaliteit. Band I en II.
Dr. Klaas van der Zwaag. Uitg.De Banier Apeldoorn 2017.

9

Agenda
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
INTERESSANTE LEZING?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Muziekagenda
3 februari:
Mix van populair en klassiek door
het jonge talent met Gert van
Hoef op het orgel, Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld,
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, 20:00 uur, toegang is gratis, collecte voor Compassion
11 februari:
Zangdienst met Christelijk Mannenkoor Assen, Protestantse Kerk
Steenwijk, 19.00 uur
11 februari:
Concert Cantorij Emmeloord o.l.v.
Jacoba Jongsma-Hoekstra, Protestantse kerk Willemsoord, Steenwijkerweg 159, 15.00 uur, toegang
gratis, collecte
24 februari:
The Martins Mans Formation met
Jantine Kalkman (trompet) en
Martin Mans (orgel & piano), Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur
25 februari:
Concert ter gelegenheid van 275
jaar Amoor orgel te Berghuizen
met organisten Sybolt en Euwe de
Jong, Gereformeerde Kerk, Berghuizen 20 te Ruinerwold, 15.00
uur, toegang vrij, collecte voor
onkosten en onderhoud orgel

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u
mailen naar: jaap@topic-cc.nl

BIJZONDER CONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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‘Naar een cultuur van mobiliteit’

De predikant: apostel? (1)
In december verscheen een rapport met teksten van de generale synode
over ‘de predikant’. Het gaat daarin om noodzakelijke wijzigingen van
de kerkorde op basis van het rapport ‘Naar een cultuur van mobiliteit’,
door de synode in april 2017 als uitgangspunt van beleid aanvaard.

Door Dr. jan Dirk
WaSSenaar,
hellenDoorn

De teksten zijn aan
de classicale vergaderingen, de
kerkenraden en de evangelischlutherse synode ter consideratie voorgelegd. De consideraties
moeten vóór 1 maart 2018 naar
het secretariaat van de synode
gezonden worden.
apostel?
In dit artikel aandacht voor de
predikant als apostel. Die vergelijking is de afgelopen jaren nogal
eens gemaakt en heeft in de domineeswereld veel onrust veroorzaakt. In het rapport komt die vergelijking niet meer voor. Ze heeft
wel veel invloed gehad op de discussie die tot het rapport geleid
heeft. Mijn vraag: is die vergelijking
wel terecht? Eerder stelde ds. Wilbert Dekker die vraag (Confessioneel van 25 mei en 18 augustus
2015).

heeft van de onrust van de voeten
van de apostelen beter uit. Bovendien kan dit een bijdrage bieden
aan het bovengenoemde knelpunt.
Uiteraard vraagt dit om zorgvuldige uitwerking, met inachtneming
van een rechtspositie van de predikanten.’
Er zou veel te zeggen zijn over ‘het
bovengenoemde knelpunt’, waarbij
niet alleen aan het probleem van
krimpende financiële middelen,
maar ook aan dat van vastgelopen
relaties tussen predikanten en
gemeenten gedacht moet worden.
Dr. Rein Brouwer over dat laatste:
‘Er wordt in het midden gelaten
wat de aard en de omvang van

deze problematiek is en of hier
sprake is van verwijtbaar gedrag
van de zijde van predikanten of
van gemeenten en kerkenraden,
maar de consequenties worden
wel neergelegd bij de predikant.’
Er zou ook veel te zeggen zijn
over ‘een rechtspositie van de
predikanten’. Het onbepaalde lidwoord heeft wenkbrauwen doen
fronsen. Dr.mr. Klaas-Willem de
Jong schreef: ‘Doorgaans wordt
gesproken over ‘de’ rechtspositie.
Toeval of bedoeld?’ Prof.dr. Leo
Koffeman struikelde ook over ‘het
(…) aspect van de ‘inachtneming
van de – nee, daar staat: ‘een’ –
rechtspositie’. Hij voegt hier aan
toe: ‘Natuurlijk moet dat laatste
goed geregeld worden, maar dat
kan op verschillende manieren.’
Zijn interpretatie lijkt te zijn dat
de rechtspositie niet langer als
een huis staat. Overigens: Brouwer

‘een’ rechtspositie
Het begon met ‘Kerk naar 2025:
Een verkenning’, in 2015. Onder
‘Bijzondere diensten: de ambten’
wordt om te beginnen over ‘Predikanten’ gesproken: ‘Predikanten
staan in de traditie van de apostelen die uitgezonden zijn om te
getuigen van het evangelie van
het koninkrijk van God midden
in deze wereld.’ In Stelling 2 van
de nota komt ‘de traditie van de
apostelen’ terug: ‘Binding in principe voor bepaalde tijd (met mogelijkheid een termijn te verlengen)
is te prefereren boven de huidige
voor onbepaalde tijd. Hierin komt
de idee van de predikant die weet

Nu bestellen:
veertigdagenkalender Tear
De negende veertigdagenkalender
van Tear is uit. De kalender staat
boordevol overdenkingen, inzichten, weetjes én tips. Alles om je te
inspireren tijdens de veertig dagen
voor Pasen. De kalenders worden
eind januari en in de tweede week
van februari verzonden. Het thema
is: wortel schieten.We gaan tijdens
de veertigdagentijd aan de slag met
het bouwen van een goed en stevig
fundament.
De diepte in
De kerntekst van de veertigdagenkalender komt uit Jeremia 17:8 en
luidt: “Hij is als een boom geplant
aan water, zijn wortels reiken tot
in de rivier, hij merkt de komst van
de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen.Tijden van droogte
deren hem niet, steeds weer draagt
hij vrucht.”
Het bouwen van een goed fun-

dament voor je leven is een hele
kunst. Hoe doe je dat? Acht bijzondere schrijvers nemen je aan
de hand van de Bijbel mee in hun
zoektocht naar antwoorden en
nieuwe inzichten. Met de kalender
gaat het om een verticale beweging;
de diepte in, funderen, een stevig
fundament in God. Om van daaruit
naar anderen uit te reiken.
Schrijvers
De schrijvers die meewerkten aan
deze bijzonder kalender zijn: Mirjam Kollenstaart (predikante gereformeerde kerk in Ottoland), Otto
de Bruijne (schrijver, kunstenaar en
spreker), Martine Vonk (schrijver,
spreker en onderzoeker),Theanne
Boer (Neerlandicus en schrijver),
Rikko Voorberg (theoloog, schrijver,
columnist), Gerbram Heek (voorganger Veenhartkerk in Mijdrecht),
Mirjam van der Vegt (schrijfster,

spreekster en stiltecoach) en
Henk Stoorvogel (voorganger, trainer, schrijver en spreker). De veertig-dagentijd start op Aswoensdag
14 februari 2018. De kalender
kost € 3,95.
voor gezinnen
Voor gezinnen met kinderen zit
er een speciaal gezinsschriftje bij
de kalender. Zo kun je de kalender met het hele gezin lezen. Het
gezinsschriftje is gemaakt in samenwerking met opvoedmagazine Jente.
voor kerken
Speciaal voor kerken is er een
aanvullend kerkenpakket. Het pakket bevat een lesprogramma voor
tienergroepen, materiaal voor
kinderwerk, gespreksvragen voor
kringen en groepen en een liturgie
voor vieringen in de stille week. Zo
kan iedereen in de gemeente - van
jong tot oud - met de veertigdagenkalender meedoen. Je kunt alle
materialen gratis downloaden.
Meer info: www.tear.nl

is wat beschrijving is en wat voorheeft aangetoond dat de rechtsgenomen beleid, omdat gebruik
positie van de predikanten in de
gemaakt wordt van modale werkloop der jaren verslechterd is.
woorden. Modale werkwoorZijns inziens heeft dat te maken
den, en dat geldt zowel voor het
met een minimalistische interpregebruik daarvan in preken als ook
tatie van de theologische visie op
het predikantschap, met regulering in deze tekst, voegen een modaliteit toe aan een beschrijving van
vanuit angstige bezorgdheid en
een situatie. Bijmet structurering
voorbeeld, de zin
en relativering
er zou ook veel te zeggen zijn
vanuit een HRMover ‘een reCHtsPositie van de
‘Het beeld van het
perspectief.
Predikanten’. Het onbePaalde
beroep van predikant zal in de toelidWoord HeeFt WenkbrauWen
theologische
komst bewegelijk Zondag 04
doen Fronsen.
visie
zijn’ kan gelezen R.Vissinga (
Het gaat mij in deze bijdrage om
worden als beschrijving van een Blokzijl. Col
‘de theologische visie’ van ‘de
beroep in transitie. Evengoed kan conaat, 2e e
kerk’ op het predikantschap. Dan
het echter verstaan worden als en Kerk-tv.
komt de predikant als apostel in
een oproep, of een waarschuwing, Komende z
beeld. Brouwer stelt: ‘Daarmee
aan de predikanten als beroeps- samen in de
wordt (…) geen ambtelijke pregroep dat zij hun verworven rech- ganger hoop
sentie via apostolische succesten moeten opgeven. De tekst laat R.Vissinga u
sie geïmpliceerd, maar wordt de
onduidelijkheid bestaan over de nist is dan C
predikant vooral als evangelist en
visie die daarachter schuil gaat. En Na afloop is
getuige geprofileerd. Missionair
dat maakt dat een zin als ‘Ook in kunnen we
betekent mobiel, waarmee misde toekomst zal er in onze kerk ten. Een ied
sionair kerk-zijn een belangrijke
plaats zijn voor predikanten’ ook kom! Doet
legitimatie wordt om te tornen
minimalistisch gelezen kan wor- Pastoraat.
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Na het uitbundige carnaval is
gesprek is er ook beeldende infor- te halen. W
Aswoensdag (14 februari) een
matie over klassieke rituelen rond mee doet o
omslag. Zotternij en spot maken
boete en verzoening. Data: 7 en 21slagen, en d
plaats voor inkeer. Rond deze dag
februari, 20.00-22.00 uur, Domini- helpen om
is er in het Dominicanen Klooscanenklooster, Assendorperstraat klaar te heb
daar niet ex
ter te Zwolle gelegenheid om pas
29 Zwolle, opgeven: z.s.m bij
steken om h
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Oecumenische ontmoetingen
in Dominicanen Klooster

berichten Het Zondagsblad
Blokzijl

P ROT. G EM.

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 04 febr. 10.00u Ds
R.Vissinga (Kampen). Grote Kerk
Blokzijl. Collecten: 1e Werelddiaconaat, 2e eigen kerk, 3e Beamer
en Kerk-tv.
Komende zondag komen we
samen in de grote kerk. Voorganger hoopt dan te zijn Ds
R.Vissinga uit Kampen. En organist is dan Corry van den Berg.
Na afloop is er koffiedrinken en
kunnen we elkaar weer ontmoeten. Een ieder is hartelijk welkom! Doet u/jij ook mee?
Pastoraat. Het is fijn en dankbaar om te vernemen, dat Bertie
de Jonge, b.loosweg 51, Blokzijl,
die na een moeilijke operatie,
te horen heeft gekregen, dat er
gelukkig geen uitzaaiingen zijn
geconstateerd. Van harte wensen
we Joost van Beek, steenwijkerdiep -zuid 14, Scheerwolde, die
met ernstige benauwdheid in `t
ziekenhuis is geweest, toch alle
kracht toe na de ziekenhuisopname! En aan Tineke de Lange,
rietweg 1, Nederland noemen we
hier. Zij is in Zwolle geopereerd
en zal waarschijnlijk binnenkort
naar Meppel gaan om te revalideren. Er is nog een lange weg te
gaan. Laten we in dat alles toch
ons vertrouwen op God richten
en hem om kracht en hulp bidden!
Ook mogen we bidden om de
‘leiding van boven’, als de beroepingscommissie aan de slag gaat
met het zoeken naar een nieuwe
predikant voor onze gemeente.
Vanuit onze gemeente wensen en
bidden we Ds Dirk Jan Lagerweij
kracht, moed en vooral Gods
zegen toe in z’n nieuwe werk in
Almere. Afgelopen zondag de 28e
is hij bevestigd in een dienst in de
Prot. Gemeente te Almere. Dit
als predikant met een bijzondere
opdracht in `t Flevoziekenhuis
aldaar. Het pastoraat, Henk.
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!
Actie Kerkbalans. Bij de actie
an Daniël kerkbalans en zijn er weer 38
mens heeft vrijwilligers op pad om u de
en). Behalve envelop te bezorgen en bij u op
dende infor- te halen. Wij hopen dat u weer
tuelen rond mee doet om de actie te laten
Data: 7 en 21slagen, en de vrijwilligers te
ur, Domini- helpen om uw bijdrage op tijd
orperstraat klaar te hebben liggen zodat ze
daar niet extra tijd in hoeven te
.m bij
steken om het op te halen. Op
hansterzwolle.nl,maandag 5 februari is de telnden: € 5. avond, waarbij u aanwezig mag
zijn, mocht u daar belangstelling
voor hebben (altijd heel gezellig
om samen een kop koffie te drinken en de stand bij te houden).
We beginnen om 20.00 uur in de
consistorie.
Van harte Welkom! College van
Kerkrentmeesters
Oproep. Beste gemeenteleden; voor de pastorie zijn wij op
korte termijn op zoek naar een
geïntegreerde vaatwasser. De

ngen
r

vaatwasser in de keuken is namelijk defect. Is er iemand die een
vaatwasser heeft staan, welke kan
worden ingebouwd in de keuken?
Een werkende, tweedehands vaatwasser zou voor een periode van
een half jaar fantastisch zijn!! U
kunt contact opnemen met Johan
van Dalen 0527-231054
Alvast hartelijk dank voor het
meedenken.
Agenda. Vanaf zondag 21 januari wordt de ‘aktie kerkbalans’
gehouden en die loopt tot en
met 4 februari!!
Zondag 4 februari: kerkdienst in
de Grote Kerk. Maandag 5 februari: telavond in de consistorie
grote kerk.
Bezoekdienstkalender. Jarig
op 6 febr Mw H.F.MarsmanUilenreef, 92 jaar, Uiterdijkenweg
62a, op 7 febr Dhr J.Bakker,78jr,
Koningin Julianaweg 80. Van harte
gefeliciteerd en een goede verjaardag 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, 4 februari gaat onze
eigen predikant ds. A.C.J. van
Waard - Pieterse voor. Tijdens
deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal in lopende vorm.
De organist is dhr J. Floor en de
ouderling van dienst is mevr M.
Kruider. De uitgangscollecte is
bestemd voor de eigen diaconie.
Tijdens de dienst zal er oppas
aanwezig zijn voor de kleintjes.
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel.
360322.
Collecten opbrengsten. Zondag 28 januari: Kerk €61,30 en
Diaconie €40,40. De uitgangscollecte bedroeg €48,90 en zal ten
goede komen aan de leprabestrijding. De bloemengroet ging naar
dhr T. Petter.
Kerkdienst 4 februari. Op
deze zondag horen wij hoe Jezus
vorm geeft aan zijn opdracht van
het verkondigen van het Koninkrijk van God: zieken genezen.
(Marcus 1: 29-39). In het wonder ervaren we dat God aan het
werk is. Kunnen ook wij mensen
in nood en ziekte helpen?
Heilig Avondmaal. Zondag
4 februari vieren wij het Heilig
Avondmaal. Tijdens deze dienst
wordt er gecollecteerd voor het
Salvation Centre Cambodja, zij
worden ondersteund door Kerk
in Actie. In Cambodja leven zo’n
750.000 kwetsbare kinderen.
Vooral in de grote steden lopen
deze kinderen grote risico’s en
krijgen zij geen onderwijs. Deze
kinderen missen één of zelfs
beide ouders, of hun ouders
zijn chronisch ziek. De kinderen
leven/werken vaak op straat, of

ze groeien op in zeer arme huishoudens. Ze worden misbruikt,
hebben een handicap of zijn ziek
(vaak hiv/aids), ze zijn verslaafd
of in het criminele circuit beland.
Het Salvation Centre Cambodja
ontfermt zich over deze kinderen
in de steden Phnom Penh, Battambang en Siem Reap. Zij bieden
deze kinderen onderwijs, schoolmaterialen, voeding en vaardigheden. Ook hun ouders/verzorgers
worden hierbij betrokken. Door
uw gift kunt u een bijdrage leveren aan onderwijs en bescherming voor deze kinderen.
ZWO. Aankomende zondag,
tijdens het koffiedrinken na de
dienst, kunnen degene die een
40dagentijdkalender besteld hebben deze afrekenen met Marjolein Petter. De kalender kost 4
euro.
Catechisatie. Dinsdag 13 februari is er catechisatie voor de
groep 12-15 jaar bij Evert Jan
Smit thuis: Jonenweg 11a. Komen
jullie weer? We beginnen om
19.30 uur.
Bijbelgespreksgroep. Donderdag 15 februari lezen we met
elkaar Openbaring 10, 13 en 14.
Een bijzonder bijbelboek, dat veel
vragen oproept. Doe met ons
mee van 14.00-16.00 uur in het
Protestants Centrum. Gespreksleiding: ds. A. van Waard.
Gift. De kerkrentmeesters
hebben een gift ontvangen van
€122,50. Hartelijk dank daarvoor.
Stamppotten buffet! Wanneer: Zaterdag 17 maart. Aanvang: 18.30 uur. Waar: Protestants
Centrum. Bedoeling: Een gezellig
samenzijn met een lekker stamppotten buffet, aansluitend een
bingo met leuke prijzen. Kosten:
Stamppotten buffet 12.50,- p.p,
kinderen t/m 12 6,50 p.p., incl
koffie na, excl drankjes. Opgave:
Minnie Miggels (tel 361893) tot
uiterlijk 10 maart. De activiteitencommissie.
En toch
Onze God,
we danken u voor vrijheid van leven
en van werken
en toch hebben we onszelf zo vaak
tot slaaf gemaakt van zaken en
banen.
We vragen u om vergeving en verzoening
en toch blijven we zelf zo vaak
anderen hun fouten onverzoenlijk
kwalijk nemen.
We bidden u om helpers in de nood
en toch zijn we zelf zo vaak
te trots om een aangeboden hand
te grijpen.
We vragen u om zorg voor armen
en toch: als we zelf kunnen geven
is een offer zo vaak te veel
gevraagd.
We bidden u om zegen over de
gemeente
en toch laten we de last van taken
zo vaak door dezelfde schouders
dragen.
We vragen u….
ach, hoe vaak vragen we u gewoon
niet meer
en richten we ons leven naar eigen
inzicht in?
Wat zouden wij dan nu nog durven
vragen
wie waagt het nog te bidden onze
God?
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Maar als wij zwijgen
spreek dan, spreek ons aan,
roep ons, roep ons toe:
en tóch, en toch!
Rein Algera
Voor u allen een gezegende
en liefdevolle week.
Namens 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 4 febr. 2018. Blankenham: 9.30 uur Ds.R.v.d.Hucht.
Kuinre: 11.00 uur Ds.R.v.d.Hucht,
Doopdienst.
A.s. zondag 4 februari zijn er
diensten in beide dorpen. De
vroege dienst van 9.30 uur is een
reguliere dienst in Blankenham.
De late dienst van 11.00 uur is
een doopdienst in Kuinre. De
doop wordt bediend aan tweeling
Demian en Jerrit Siepel; we zien
met hun ouders Robert en Tamara Siepel uit naar deze bijzondere
dienst! Leonie en Henk verlenen
muzikale medewerking.
40-dagentijd. Op Aswoensdag
14 februari begint 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, kindermateri-
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aal 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. We lezen verder in
het boekje ‘De Hoop die in ons
leeft, Jezus volgen in een verwarrende tijd’, van het Evangelisch
Werkverband, over de eerste
brief van Petrus. De data waarop
we bij elkaar komen zijn: maandag
5 febr. 19 febr. 5 mrt. 19 mrt. in
de kerk in Blankenham om 13.30
uur.
Zieken. In onze gebeden denken
we aan de zieken, aan hen die in
het ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis en in een verpleeghuis.
Ook bidden we voor hun familie
en naasten.
Met vriendelijke groet,
Ds.R.v.d.Hucht

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
Postadres: Hervormde Gemeente
Oldemarkt-Paasloo
Marktplein 6, 8375 AZ Oldemarkt
Internet: www.hgop.nl
e-mail: scriba@hgop.nl

Kerkdiensten zondag 4 februari 2018. Op deze zondag is er
om 9.30 uur dienst in Paasloo.
Voorganger is ds. E.H. Jans. Tijdens deze dienst zullen we samen
het Heilig Avondmaal vieren. Er
is tienerdienst en kindernevendienst. Collecten: 1e Diaconie, 2e
College van Kerkrentmeesters,
uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Ina v/d Weerd
en Jolande Oosterveld.
Pastoraat. Johannes van der
Veen, H. Nijholtstraat 10, herstelt
langzaam maar zeker van de operatie aan zijn knie. Alleen heeft
hij ’s nachts nog wel last van veel
Lees verder op pagina 12
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pijn. Mevr. Raggers, de Veerkampen 4 is op 1 februari geholpen
aan staar, ditmaal aan het andere
oog. Na deze kleine operatie gaat
ze -voorlopig- even naar haar
zoon aan de Westerdallaan. We
wensen alle zieken en mensen die
onderzoeken moeten ondergaan
Gods nabijheid toe.
Er zijn verschillende gemeenteleden , die in verzorgingshuizen
wonen, sommigen zelfs al een langere periode. Dan is het fijn om
als gemeente mee te leven met
die personen en hen af en toe te
bemoedigen met een kaartje en
of bezoekje:
Dhr. B. ten Klooster, Pronsweide,
Morgenzonweg 29-10 7101 BH
Winterswijk.
Mevr. M. Korpershoek, Zorgcentrum Berkenstede, Hortensiastraat 49,kamer 107,8471 KK
Wolvega.
Mevr. H. Otten-Tietema, verpleeghuis de Flecke, Midstraat
10,kamer 2-11, 8501 EV Joure.
Mevr. A. Dolstra-Oosterveld, het
Voetlinkshuis, kamer 17, Verlaatsteweg 12, 8331 PC Steenwijk.
Mevr. J. Peereboom-Brandsma,
afd. de Stoeke kamer 6, Zorgcentrum Lindestede, Hortensiastraat
49,8471,KK Wolvega
Dhr. en mevr. B. van Veen, Berkenstede ,Hortensiastraat 49, 8471
KK. Wolvega.
Ophaallijst. Voor vervoer naar
de kerk graag uiterlijk drie dagen
van tevoren bellen als u van deze
dienst gebruik wilt maken. 4 febr.
Peter Dekker 0561-451538; 11
feb. Fam. van Eijck 0561-451343;
18 feb. Fam. Wicherson 0561452336; 25 feb. Wilfred Koers
0561-452206.
Collecte opbrengsten. De
collecteopbrengsten op zondag
21 januari waren als volgt: Paasloo: F.D. Roosevelthuis €125,35;
College van Kerkrentmeesters
€103,50; Oecumene €92,93.
Bloemen. De bloemen van zondag 21 januari zijn gebracht bij
mevr. L. Jongschaap-de Boer aan
de Hoofdstraat te Oldemarkt.
Giften. Mevr. Kramer ontving een gift van €20,- voor
het gebouw in Paasloo. Voor de
kerk in Paasloo ontving familie
Wicherson €20,-. Mevr. W. Dekker en M. Kraak ontvingen €7,voor het bloemenfonds. Mevr.
Elzenaar ontving €5,- voor de
diaconie. Een gift van €5,- voor
het bloemenfonds werd overhandigd aan mevr J. Oosterkamp.
Allen hartelijk dank voor uw gift.
Wijkcontactwerk Kalenberg.
Bedankt Marry Doeve en welkom Kobie van Rees! Na een niet
meer te tellen aantal bezoekjes
in Kalenberg, wordt deze mooie
taak van wijkcontactwerker overgedragen aan Kobie. Dank je wel
Marry namens de inwoners van
Kalenberg. Dank je wel voor
de altijd soepele en vriendelijke
samenwerking. Kobie is inmiddels
bijgepraat en ingewerkt, maar
bovenal enthousiast om deze taak
op zich te nemen. Helemaal mooi,
omdat Kobie in Kalenberg woont.
Veel plezier en succes!
Oproep noodhulp Oekraine. Het is een zware en koude
winter in Oekraïne. De temperaturen dalen tot 20 graden
onder nul. De omstandigheden
waarin Holocaust-overlevenden
in Oekraïne moeten leven, zijn
soms mensonterend. Hulp is juist

nú keihard nodig... mogen we
op uw steun rekenen? Het team
van Christenen voor Israël is dag
en nacht in touw om de Joodse
gemeenschappen in Oekraïne
te voorzien van voedselpakketten. Met name de ouderen kunnen niet rondkomen van hun
schamele pensioentje. Ze leven
in diepe armoede. Deze winter
hopen we zesduizend voedselpakketten uit te delen. Voor 5.450
pakketten is het benodigde geld
helaas nog niet binnen. Er is nú
hulp nodig! Doet u mee? Met uw
gift van 10 euro kunnen we een
voedselpakket van ca. 11 kilo met
allerlei gezonde en noodzakelijke voedingsmiddelen uitdelen
aan duizenden Joden die in diepe
armoede leven. Alvast hartelijk
dank voor uw steun. Shalom,
Doneren? https://christenenvoorisrael.nl/online-doneren/ of via
IBAN: NL87 ABNA 051 385 2905
t.n.v. Christenen voor Israël te
Nijkerk.
Bericht GZB. Debatavond “Ik
geloof het wel” op dinsdag 6
februari 2018. Een eerlijke zoektocht naar de relevantie van de
Bijbel voor onszelf en de mensen
om ons heen. Met predikant Paul
Visser, politicus Jan Marijnissen,
uit Frankrijk Harriëtte Smit, uit
Duitsland Gerard de Wit met als
debatleider Andries Knevel. Dit
debat wordt gehouden in Amersfoort in de Bergkerk aan de Dr. A.
Kuyperlaan 2. Info en aanmelden
kan via www.gzb.nl/debat
David Kocijan komt naar
Nederland. Met zijn programma
Gospel According to Saxofoon
reist David Cocijan de hele
wereld door. Op uitnodiging van
de Baptistenkerk in Steenwijk
komt hij ook weer naar Nederland, waar hij 4 februari om 10
uur zijn opwachting maakt. Met
zijn muziek vertelt hij op eigen
wijze over het evangelie. Op
initiatief van de vier kerken in
Oldemarkt, Paasloo en Ossenzijl
(de Vrije Zendingsgemeente, de
Katholieke Kerk, de Hervormde
gemeente en de Gereformeerde
Kerk), die gezamenlijk de Week
van Gebed voor de Eenheid der
Christenen vorm geven, komt
David met zijn optreden een
prachtige afsluiting van de week
van gebed verzorgen.
Zaterdag 3 februari a.s. komt
David met zijn programma naar
het sfeervolle kerkje van de Vrije
Zendingsgemeente, Hoofdstraat
10 in Ossenzijl. De avond begint
om half acht, de kerk is open
vanaf kwart over zeven. maar
wees op tijd want vol is vol. De
toegang is gratis maar er zal wel
een collecte zijn voor een bijdrage aan de kosten die David maakt.
Graag tot ziens.
Bedankt. Beter laat dan nooit,
maar wij willen even een bedankje doen voor de bloemen en
kaarten die wij ontvangen hebben
voor ons 50 jarig huwelijk. We
hebben er van genoten. Cor en
Wies Vos.
Catechese. Dinsdag 6 februari:
Jeugd 14-16 jaar, 19.00 uur in de
Ontmoeting. Donderdag 8 februari: Jeugd 12-14 jaar, 19.00 uur in
de Ontmoeting.
Agenda. Dinsdag 6 februari:
GGG bij mevr. W. Ram, Lageweg
16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00
uur. Woensdag 7 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang
9.00 uur. Woensdag 7 februari:
Avond voor de wijkcontactwer-

kers in Paasloo. Aanvang 20.00
uur. Woensdag 7 februari: GGG
bij Edwin en Jelly Pen, de Hare
13. Aanvang 20.00 uur. 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.
Carpe Diem
Leer mij de kleine vreugden zien
van elke dag, de goedheid en de
liefde en ’t begrijpen; leer mij de
zoete vruchten zien, die ‘k plukken mag, en die Gij ook voor mij
hebt laten rijpen. Leer mij, om
blij te zijn met ieder vriendelijk
woord; geef mij wat vrolijkheid,
van binnen en van buiten; en
leer mij luist’ren, tot mijn hart U
hoort in ’t fluist’ren van de wind,
in ’t vogelfluiten. Leer mij, om
blij te zijn met ’t bloeien van een
roos, met zoveel mooie, goede
herinneringen; laat mij gelukkig
zijn in ’t werk, dat ik mij koos; en
vul mijn kinderhand met kleine
dingen. (Nel Benschop. Uit Gouddraad uit vlas).
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 4 februari. Aanvang:
09.30 uur. Voorganger: ds. E. van
Veen. Organist: Margreet van
Dorsten-Lopers. Ophaaldienst:
dhr. H. Wubs. Oppasdienst: Patricia Hartkamp. Eindcollecte:
Ouderenwerk. De lezingen zijn
deze zondag: 2 Koningen 4:1821, 32-37; Marcus 1:29-39 De
schoonmoeder van Simon Petrus
ligt met koorts op bed. Deze keer
geen Jezuswoorden maar Jezusdaden: Jezus zet deze vrouw op
haar benen en geneest haar van
de oorzaak van haar verlamming.
Wat doet de mens als hij genezing ervaart? Hoe vult de mens
die ruimte in, die nieuwe levensruimte? Van deze vrouw wordt
verteld dat zij vanaf nu handelt
‘als diaken’. In de dienst van zondag 4 februari zal er afscheid
worden genomen van ouderlingscriba Jan Stoffers en zal Cees
Offringa worden bevestigd in het
ambt van ouderling-scriba. Na
afloop is er gelegenheid tot ontmoeting.
Kinderdienst. Deze zondag
hebben we weer een Kinderdienst, met als thema: Liefde is
overal! Natuurlijk gaan we weer
een mooi verhaal lezen, samen
erover praten en daarna iets
moois maken. Een schat. Wat die
schat is, is nog een verrassing…
We hopen jullie allemaal te zien
op zondag 4 februari. De dienst
begint om 9.30 uur in Hoogthij.
Welkom!
Kerkbalans 2018. Deze week is,
als het goed is, de enveloppe met
de antwoordstrook weer bij u
opgehaald. Als dit niet is gebeurt,
mag u deze op zondag mee
nemen naar de kerk, of inleveren
bij één van de kerkenraadsleden.
De toezeggingen worden geteld

op dinsdag 6 februari vanaf 19.00
uur in de kerk. De kerkrentmeesters doen hun best om om ongeveer 20.30 uur het totaalbedrag
bekend te maken. U bent van
harte welkom op deze avond.
Running Dinner. Vrijdag 9
februari is er weer een Running
Dinner. U krijgt elke dinergang
geserveerd op een ander adres.
Het doel is gezellig eten met en
bij mensen die u misschien minder goed kent. Lijkt het u leuk
om mee te doen? We beginnen
om 18.00 uur in de kerk met een
hapje en een drankje.
Pannenkoekendag. Dinsdag
13 februari mag u de pannen in
de kast laten staan en in de kerk
een pannenkoekenmaaltijd komen
nuttigen. Al eeuwenlang wordt
in Engeland, Ierland en Australië
op de dinsdag voorafgaand aan
Aswoensdag, de eerste dag van
de Christelijke vastenperiode,
‘pannenkoekendag’ gevierd. Wij
sluiten ook dit jaar aan bij deze
oude traditie. Leden van de kerk
gaan deze avond pannenkoeken
voor u bakken. Wij vragen van u
een vrijwillige bijdrage in de pan.
De opbrengst komt ten goede
aan de diaconie. Als u dinsdag
13 februari een makkelijke dag
wilt hebben en ons project wilt
ondersteunen, geeft u zich dan
op voor deze pannenkoekenmaaltijd. Opgeven kan bij Roeli Boer
tel.587570, roeliboer@ziggo.
nl; ds. Eric van Veen tel.588568,
ericvveen@ziggo.nl en Gerard
Dolstra tel.589164, gh.dolstra@
home.nl. Graag tot dinsdag 13
februari om 18.00 uur in de kerk.
Samen! Een viering voor jong en
oud. Vier keer per jaar wordt er
een dienst van Samen! georganiseerd. Samen! is een dienst voor
jong en oud. Iedere Samen! heeft
een eigen thema. Rondom dat
thema komen we samen. Eerst
wordt er gezongen, gebeden en
klinkt er een (bijbel)verhaal. De
woorden die gezegd worden zijn
eenvoudig, zodat ook jonge kinderen ze kunnen begrijpen. Daarna staat iedereen op en zoekt
een activiteit om het onderwerp
te beleven. Vaak kan er worden
gespeeld, gezongen, gepraat of
een filmpje worden bekeken. Er
is iets te beleven voor jong en
oud! Na een half uur komen we
opnieuw bij elkaar en worden
belevenissen gedeeld. We zingen
een lied en delen Gods zegen.
Tenslotte ontmoeten we elkaar
bij een kopje koffie of glas limonade met iets lekkers. Samen!
Dat is Vieren, Beleven en Ontmoeten in de kerk! U/jij bent van
harte welkom. De eerstvolgende
Samen! is op zondag 11 februari. Het thema is “Dromen.” De
voorganger is Liesbeth WintersJonas.
Wij leven mee. Ontslagen
uit het ziekenhuis zijn ds. A. de
Looze, Boomsluiters 12 en dhr.
A. Feenstra, Berg en Bos 8. 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, mevr. K. Tuit-Raggers,
mevr. M. Kuiper-Wicherson
en dhr. K. Klaverdijk. Mevr. C.

Veenstra–Jager verblijft in Ksw
Meenthehof in Steenwijk. In
het ziekenhuis te Heerenveen
is opgenomen mw. Mw. M. de
Looze, Boomsluiters 12.
Verjaardagsfonds. De busjes
voor het Verjaardagsfonds zijn
weer geleegd en wel op maandag 22 januari. In 2017 werden
de volgende bedragen opgehaald
door de dames Ittie Stegink
€33,75; Jannie Flobbe €154,70;
Gé Otten €19,00; Geke Gaal
€51,80; Rinnie Daan €30,00 ; Gea
Klaster €52,50; Hilly Wardenier
€88,65; Fokie ten Wolde €50,00;
Geesje Bijkerk €45,40; Jannie
Martens €111,50; Geer van Sleen
€16,00; Lies Schipper €40,60;
Roelien Flobbe €99,00 en dhr
Piet Dekker €193,75. Opgeteld
wordt dit het mooie bedrag van
€986,65.Lopers en gevers ook
deze keer weer hartelijk dank.
Boven genoemde personen
(behalve Geesje en Piet) zullen
ook dit jaar bij u langs komen om
u te feliciteren namens onze kerk.
Fijn dat jullie dit weer willen gaan
doen. Bedankt!!
Mevr. Geesje Bijkerk en dhr. Piet
Dekker zijn m.i.v. nu gestopt met
het lopen voor het Verjaardagsfonds. Geesje en Piet nogmaals
heel hartelijk bedankt voor de
vele uren die jullie hieraan hebben besteed. Zoals u heeft kunnen lezen in Kontakt en het
Zondagsblad zijn wij op zoek
naar lopers die dit van hen willen
overnemen. Helaas heeft zich nog
niemand gemeld. Lijkt het u of
jou leuk om de belijdende leden
te feliciteren namens onze kerk?
Neem dan kontakt met mij op.
Zolang er geen opvolgers voor
Geesje en Piet zijn zullen de jarigen in hun wijken niet worden
bezocht. Mevr. Hillie Wardenier
had ook aangegeven dat zij wilde
stoppen, maar heeft besloten nog
een jaar door te gaan. Heel fijn.
Door de Kerkrentmeesters zal
de opbrengst van 2017 gebruikt
worden voor de aanschaf van een
grote kunstkerstboom in de kerk.
Voor de opbrengst van 2018 zal
nog een doel gezocht worden,
maar dit zal zeker een goede
bestemming krijgen. Zo gauw dit
bekend is laten wij het u weten.
Ali Hummel, tel. 589253.
Gift. Door mevr. L. Nijenhuis
is een gift van €10,- ontvangen
voor het bloemenfonds. Hartelijk
bedankt voor deze gift.
Bloemen. Zondag 28 januari
stonden er 2 prachtige boeketten
voor in de kerk. Na de dienst zijn
ze met een hartelijke groet en
een bemoediging gebracht naar
mevr. K. Hornstra-Boer, Oldemarktseweg 105 en naar dhr. A.
Feenstra, Berg en Bos 8.
Wij delen
Wij delen geloof
Wij delen de hoop
Die wij ontvangen van God
Vijf broden, twee vissen
Dhr die het brak
En niemand kwam iets tekort
Zo willen wij delen
Van wat Hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt
Matthijn Buwalda
Met een hartelijke groet, ds. Eric
van Veen
Lees verder op pagina 13
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Predikant Vollenhove-stad:
opgehaald
ds. D. Wolters, Steiger 27,
tegink
8325 HB Vollenhove tel. 0527€154,70;
239291 predikantstad@
ke Gaal
hervormdvollenhove.nl
30,00 ; Gea
Wardenier
Predikant Vollenhove-Ambt:
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ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
; Jannie
8326 AD Sint Jansklooster tel.
r van Sleen 0527-239504 predikantambt@
€40,60;
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0 en dhr
Opgeteld
Scriba: Dhr. C. A. Ruitenbeek,
edrag van
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove.
vers ook
tel. 0527-243545 scriba@
ijk dank.
hervormdvollenhove.nl
onen
2e scriba: Dhr. R.H.B. van der
et) zullen
Kamp, Postbus 82, 8325 ZH
komen om Vollenhove. tel. 0527-241562
s onze kerk. scriba@hervormdvollenhove.nl
willen gaan
Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel.

n dhr. Piet
0527-241951.
estopt met Beheerder Hervormd Centrum
rjaardags"Tilvoorde": mw. N. Lasschenogmaals
Remijnse, Tilvoorde: tel.
voor de
0527-241538 tilvoorde@
raan hebhervormdvollenhove.nl
heeft kunen het
Koster Kapel: mw. F. Vis - van
p zoek
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hen willen hervormdvollenhove.nl
eft zich nog
het u of
nde leden 4 februari 2018 om 10:00
onze kerk? uur in de Grote Kerk, in deze
t mij op. gezamenlijke jeugddienst hoopt
ers voor ds. M. Rohaan voor te gaan. De
len de jari- organist is dhr. A. Kroeze. Colworden lectes: Nader te bepalen gezaWardenier menlijk doel, instandhouding van
at zij wilde de eredienst, Energiekosten. De
esloten nog autodienst wordt verzorgd door
Heel fijn. Fam. D.Boxum, telefoon 246592.
esters zal Er wordt in Tilvoorde op de jong7 gebruikt ste kinderen van onze gemeente
haf van een gepast door: Arianda Jongman en
in de kerk. Jetty Jongman.
n 2018 zal 4 februari 2018 om 10:00 uur
worden, in de Johanneskerk, in deze
goede
gezamenlijke jeugddienst hoopt
o gauw dit ds. M.P. Vis voor te gaan. De autou weten. dienst wordt verzorgd door Fam.
53.
D.Boxum, telefoon 246592.
ijenhuis
4 februari 2018 om 14:30
ntvangen uur in de Kapel, in deze dienst
s. Hartelijk hoopt ds. D. Wolters voor te
t.
gaan. De organist is dhr. H. Dunsjanuari
bergen en het lied voor de dienst
e boeketten is Lied 531. Collectes: Nader te
e dienst zijn bepalen gezamenlijk doel, instandgroet en houding van de eredienst, Eneracht naar giekosten. De autodienst wordt
r, Oldeverzorgd door Fam. D. Boxum,
ar dhr. A. telefoon 246592.
8.
Agenda. 5 februari 2018 om
19:00 uur, Verkoop collectebonnen van 19.00 uur- 20.00 uur, Tilvoorde. 6 februari 2018 om 20:00
God
uur, Dorp Beulake, relatie met de
n
Hervormde gemeente Vollenhove,
Kapel. 11 februari 2018 om 17:00
tekort
uur, Gast aan tafel, de Voorhof. 15
februari 2018 om 20:00 uur, Cursus: Meer geluk dan grijsheid, de
oed wordt Voorhof.
22 februari 2018 om 15:00 uur,
et, ds. Eric Contactmiddag oudere gemeenteleden, pastoor v.d.Sman, Kapel.
22 februari 2018 om 20:00 uur,
Cursus: Meer geluk dan grijsheid,
de Voorhof.
Er is gedoopt. Afgelopen zondag mochten de volgende kinderen het teken van Gods verbond
ontvangen. Bij hun doop kregen

ze allen een tekst mee: Jayden
Jansen: Zing voor dhr een nieuw
lied: wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. (Ps. 98: 1). Rivano
Mooiweer: Hij heeft gedacht aan
zijn liefde en trouw. Juich de Heer
toe, heel de aarde, juich en jubel,
zing het uit. (Ps. 98: 3, 4). Ilena
Ningetje van Elswijk: Liefde en
trouw zijn de weg van dhr voor
wie de wetten van zijn verbond
onderhouden (Ps. 25: 10). Luca
de Roo: Hoe kostbaar is uw
liefde, God! Want bij u is de bron
van het leven, door úw licht zien
wij licht. (Ps. 36: 8, 10). Marian
Jolie Paters, Zo liefdevol als
een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is dhr voor wie hem
vrezen. (Ps. 103: 13). Gerrit Roelof Paters: Dhr is trouw aan wie
hem vrezen, van eeuwigheid tot
eeuwigheid. (Ps. 103: 17).
Bij de middagdienst in de
Kapel. Bij de vorige themadienst
stonden we stil bij het thema
‘Kan God genezen?’ We dachten
toen na over de gebrokenheid
die Christus komt helen. Deze
themadienst borduren we daar
op verder. We focussen dan op de
rol van het aanhoudend bidden.
We lezen daarbij het indrukwekkende verhaal van een vrouw die
Jezus niet losliet met haar vragen
(Mat. 15: 21-28).
Wekelijkse Vesper. Elke woensdagavond zal om 19.15 uur één
van de kerken opengesteld zijn
voor een vesper. Dit is een kort
liturgisch moment van maximaal
een half uur volgens een vaste
liturgie, met aandacht voor verstilling en gebed. Het doel hiervan
is drieledig: (1) Het stimuleren
van het gebedsleven van gemeenteleden, (2) Het regelmatig openstellen van de kerkgebouwen als
plaats voor rust, bezinning en
gebed en (3) Het creëren van
rustmomenten in een turbulente
samenleving
Schema:
31-1 Johanneskerk
7-2 Mariakerk
14-2 Kapel
21-2 Grote Kerk
28-2 Johanneskerk
7-3 Mariakerk
21-3 Kapel
28-3 Grote Kerk
Bloemengroet. De bloemen uit
de Grote Kerk gingen als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente naar Mw. v.d. Sluis,
Doeveslag 56. Namens de doopouders gingen de bloemen naar
Hr. Paters, H.v.Beierenstraat 17,
Mw. Zandbergen - Luchtenburg,
G.v.Rhenenlaan 54 en naar Hr.
en mw. Kwast - Coenraadts, Botter 22. De bloemen uit de Kapel
gingen naar Mw Huisman-Winter
Laurier 147 en naar Fam. RookUpper Leeuwte 82.
Giften. De Diaconie ontving
voor het bloemenfonds via Ria
Bruintjes €5.00 en via B. KasseLeeuw €5.00. Het College van
Kerkrentmeesters ontving via
de Rabo-rekening €50.00 voor
de kerk. En voor algemene doeleinden via ds. Pap €10.00 en via
Gerti Winter €20.00. Hartelijk
dank voor deze giften.
School-Kerkdienst. Op zondagmorgen 4 februari zal de
jaarlijkse School-Kerkdienst
plaatsvinden. Het is een gezamenlijke dienst die zal worden
gehouden in de Grote Kerk,
aanvang 10.00 uur. Voorganger is

ds. Marijn Rohaan en de dienst
is voorbereid door de kinderen
en leerkrachten van Kindcentrum het Kompas. Het thema is:
It takes Veno to raise a child. Na
de dienst is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten met koffie
en thee. Ook in de Johanneskerk
is er op zondagmorgen 4 februari
een gezamenlijke School-Kerkdienst. Samen met de leerkrachten
en de leerlingen van ‘De Wiekekieker’ en ‘De Opstap’ is deze dienst
voorbereid. Onderwerp is hoe we
met elkaar omgaan: op het schoolplein, thuis, en in de gemeente.
Het thema is: ‘Allemaal een witte
pet!’ We gaan veel vrolijke liederen zingen en de kinderen werken
uiteraard aan de dienst mee!
Oproep aan de gemeente.
Met Pinksteren zullen in alle ambten weer ambtsdragers aftredend
zijn die niet meer herkiesbaar
zijn. Om deze hiaten op te vullen wordt de gemeente verzocht
namen van adspirant-ambtsdragers op te geven aan een van de
predikanten of aan de sriba. Misschien weet u niemand, dat kan,
maar misschien wilt u dan eens bij
uzelf nagaan of u uzelf ter beschikking wilt stellen. Gods werk in
de gemeente moet doorgaan en
daarvoor heeft Hij ons nodig.
Zeg nu niet dat u daarvoor niet
geschikt bent. U krijgt daarvoor
de kracht van de Heilige Geest.
Kom met namen of geef uzelf op
voor dit mooie en dankbare werk
in de gemeente. Bij voorbaat
onze hartelijke dank namens de
kerkenraad.
Gebedspunten uit Praag. De
drukke, maar ook ontspannen
vakantieperiode van kerst ligt
achter ons en met mooie ontwikkelingen zijn we aan het nieuwe
jaar begonnen. Hier zijn de
gebedspunten van deze maand!
Wilt u met ons danken voor de
vakantie die we als gezin hebben
gehad. We zijn uitgerust, hebben
leuke bezoekjes uit Nederland
gehad en als ouders merken we
dat Jesse en Chaja lekker in hun
vel zitten. Ze gaan met plezier
naar school en hebben het daar
goed met hun vrienden. Deze
maand verhuisden we de kerkdiensten van Network Praha naar
het Bridge Centrum, midden in
de rosse buurt van Praag. Waarom? Tomáš Grulich, onze voorganger: “omdat het steeds weer
een uitdaging en een herinnering
voor ons zal zijn, dat God zijn
discipelen juist uitzendt in een
gebróken wereld”. Dank met ons,
voor de mogelijkheden die het
Centrum ons biedt voor de bijeenkomsten, en bid met ons voor
de buurt waarin we samenkomen.
Dit weekend (12 en 13 januari) is
er de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Tsjechië. De
zittend president, stevent af op
een tweede termijn. Tegelijkertijd regeert de nieuwe premier al
ruim een maand zonder het vertrouwen (en een meerderheid)
in het parlement. De situatie is
zorglijk, en het democratisch proces staat onder druk. Meer hierover op ons blog. Bid voor Tsjechië en de leiders van het land.
Vlak voor oudjaar lanceerden we
een nieuw project: MOSTY. Voor
dit project zoeken we jonge mensen die vanaf augustus een jaar in
Praag willen wonen en met ons
willen samenwerken. De GZB
heeft hiervoor een vacature open
staan: https://www.gzb.nl/vacatu-

res/stageplek-bij-gemeentestichtingsproject-in-praag. Dank met
ons voor de ontwikkeling van dit
project, en bid dat God ons deelnemers (uit Nederland) geeft.
Cursus: Meer geluk dan grijsheid. In twee avonden wordt
het boekje “Meer geluk dan grijsheid” van Jean-Jacques Suurmond
bestudeerd. De ouderdom wordt
vaak als een onaantrekkelijk proces van verval gezien: ‘alles wordt
minder”.Gelukkig valt er nog heel
wat meer te zeggen over deze
levensfase. Zonder de problemen
te bagatelliseren, laat Jean-Jacques
Suurmond in dit boekje zien dat
er juist een spirituele kans in
verscholen ligt. Ouder worden
kan worden beleefd als een spirituele weg, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt. Naast
“alles wordt minder” kan men
dan zeggen: “ten diepste wordt
alles meer dan ooit”. Jean Jacques
Suurmond werkt als predikant/
geestelijk verzorger in een verpleeghuis, is gestalttherapeut en
colomnist van het dagblad Trouw.
Deze cursus is niet alleen voor
ouderen, maar waardevol voor
deelnemers van alle leeftijden.
Het boekje kost €7,85 en is te
bestellen via Ds. Rohaan. De twee
avonden op donderdagen 15 en
22 februari vinden plaats in de
Voorhof, om 20.00 uur o.l.v.Ds.
Marijn Rohaan.
Visuele rondreis door Vollenhove met zorgmaatjes. De
werkgroep activiteiten van het
zorgmaatje-vriendendienst project Vollenhove- Sint Jansklooster organiseert op maandag 12
februari een gezellige middag in
Hervormd Centrum Tilvoorde,
Bisschopstraat 5, Vollenhove. Om
half drie staat een kopje koffie of
thee klaar. Daarna zal Harry Postma ons denkbeeldig meenemen
op een rondreis door de oude
binnenstad van Vollenhove. Harry
heeft zich de laatste jaren heel
erg verdiept in de geschiedenis
van Veno en gaat ons verrassen
met vaak niet algemeen bekende
wetenswaardigheden. Deze middag is voor eenieder vrij toegankelijk. Wel willen we graag weten
op hoeveel mensen we kunnen
rekenen en daarom verzoeken
wij u om u op te geven. Dit kan
door te bellen naar Jeanette de
Olde: tel. 246961 of naar Rineke
van Ommen, tel. 246263. Het mag
ook per e-mail: zorgmaatje@hervormdvollenhove.nl.
Lezing over het vergane
dorpje Beulake. Als een vervolg
op zijn lezing in 2017, zal Harm
Stam samen met Ds. Pap, op
dinsdag 6 februari nogmaals een
lezing geven over het dorpje Beulake. Wat is het leuk om over dat
grotendeels onbekende geheimzinnige dorpje iets meer te weten
komen. Wanneer is het ontstaan
en waarom? Wanneer is het
vergaan en welke gebeurtenissen lagen daaraan ten grondslag
Hoe leefden ze en wat hield ze
zoal bezig. Duidelijk is dat er een
koele relatie was met de Hervormde Gemeente van Vollenhove en Beulake. Waarom was die
relatie zo stroef? Hier over zal
de lezing grotendeels gaan Wees
welkom op 6 februari om 20.00
uur de Kapel.
Niklaas-lezing 11 februari
‘Lichaam van Christus...’ Een
drietal ambtsdragers zullen na
de ochtenddienst van zondag 11
februari iets vertellen over het
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ambt van ouderling, diaken en
kerkrentmeester. Het thema van
de dienst is ‘Lichaam van Christus.’ n.a.v. een tekst uit 1 Korinthiërs Want zoals het lichaam één
is en veel leden heeft, en al de
leden van dit ene lichaam, hoewel
het er veel zijn, één lichaam zijn,
zo is het ook met Christus.Ook
wij allen immers zijn door één
Geest tot één lichaam gedoopt,
hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij
vrijen; en wij allen zijn van één
Geest doordrenkt. Want ook
het lichaam bestaat niet uit één
lid, maar uit vele.Als de voet zou
zeggen: Omdat ik geen hand ben,
ben ik niet van het lichaam, is hij
daarom dan niet van het lichaam?
En als het oor zou zeggen: Omdat
ik geen oog ben, ben ik niet van
het lichaam, is het daarom dan
niet van het lichaam? Als het hele
lichaam oog was, waar zou het
gehoor zijn? Als het hele lichaam
gehoor was, waar zou de reuk
zijn? Maar nu heeft God de leden,
elk van hen afzonderlijk, in het
lichaam een plaats gegeven zoals
Hij gewild heeft. Als zij alle één lid
waren, waar zou het lichaam zijn?
Nu echter zijn er wel veel leden,
maar is er slechts één lichaam. En
het oog kan niet zeggen tegen de
hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Iedereen is van harte welkom!

Vollenhove

STA D

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

Eén kerk. Bijzonder was het om
afgelopen week met christenen
vanuit alle kerken van Vollenhove
en Sint Jansklooster bij elkaar te
zijn in de kerk. In het boekje 12
artikelen over de heilige Geest
heb ik een artikel geschreven
onder de titel ‘Hoe kan dat zo
veel kerken?’ In het kader van
onze zoektocht naar eenheid
wil ik graag de laatste paragraaf
daaruit met u delen. ‘Ik geloof één
kerk’. We moeten deze geloofsbelijdenis laten staan en niet
aanpassen aan de praktijk. We
moeten elke zondag deze woorden belijden, als een aanklacht en
een oproep. Als een voortdurend
pleidooi om te werken aan eenheid. Maar meer nog: als uitdrukking van ons geloof. Je geloof
belijden gaat namelijk altijd tegen
de schijn van de werkelijkheid
in. En zo geloof ik één kerk. Hoe
gebroken en verdeeld ze ook
lijkt. Ik geloof dat deze kerk het
lichaam van Christus is. En dat
de Geest deze kerk gebruikt als
woonplaats op deze aarde. Dat in
deze kerk God ons wil ontmoeten. En ons geloof wil versterken.
Het kan niet, zo veel kerken. Het
kan écht niet. Maar toch geloof
ik dat deze gebroken kerk Gods
kerk is.’
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters.

Lees verder op pagina 14
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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
voor revalidatie in Zonnekamp in
Steenwijk. afdeling Botter.
Maarten Luther - Letter en
Geest
‘Want de letter doodt, maar de
Geest maakt levend’ (2 Korinthe
3:6, weergave DB 1545). “Wat
wordt hier bedoeld met ‘letter’?
De wet van God! – zoals: ‘U zult
geen andere goden hebben en
de Naam van God niet lasteren,
de sabbat heiligen’, en wat de
geboden verder nog in volgorde
gebieden. Dat noemt Paulus
‘letter’ – het blijft in de Schrift,
het komt niet in het hart. Het
gebeurt niet, het wordt slechts
gezegd. Als het dan alleen wordt
gezegd en niet gebeurt, dan is
het maar een letter. Wanneer de
burgemeester een verordening
uitschrijft, en niemand houdt zich
eraan, dan is het slechts papier
en letters, want het is alleen
geschreven en er volgt niets op.
Op dezelfde manier laat God de
Tien Geboden bekendmaken. Wat
gebeurt er? Het zijn niets anders
dan letters: ‘Ik moet God liefhebben en Zijn Naam eren, de sabbat
heiligen.’ Het zijn geboden, letters
en woorden. Wat volgt daarop?
Niets! Wat blijft er dan over? Letters! Daarom is Gods gebod en
wet puur en alleen een letter die
niet wordt gehouden. Want iedere wet die niet wordt gehouden,
is maar een briefje, een papiertje of een preek die niet wordt
opgevolgd. Wat is de wet zonder
genade anders dan een letter
zonder Geest? Want voor de
natuur is het onmogelijk om de
wet te houden. Daarom, als Gods
genade er niet is, dan gebeurt het
niet. Uitwendig kan men de wet
houden, maar voor God gebeurt
het tóch niet. Daarom is er een
hogere prediking nodig! Een
prediking van kracht, zodat men
deze prediking vervult en doet

– dat is de prediking van de Heilige Geest. Zo zegt Johannes het:
‘De wet is door Mozes gegeven,
genade en waarheid is door Jezus
Christus geworden’ (vgl. Johannes
1:17). [De wet] geven en [de wet]
volbrengen zijn twee verschillende dingen! Het leren [of: geven] is
vlug gedaan, maar het doen komt
alleen Christus toe, door waarheid en genade ís het volbracht.
Daarom, door Hem nemen wij
allen uit Zijn volheid. Want dat
zegt het evangelie: ‘Doe je hart
maar open, laat je vol maken.
Neem uit het volle vat van dhre
Christus, geloof in Hem en ontvang de Heilige Geest! En dan
zul je Gods wil doen en de wet
vervullen. In Zijn volheid alleen is
de volkomen en hartelijke liefde
tot God, daar wordt Gods Naam
geheiligd, daar is de ware heiligheid, want de liefde is de vervulling van de wet (vgl. Romeinen
13:10). Wij moeten het halen en
scheppen uit Zijn volheid, en niet
uit onze volheid, genade voor
genade – dat is: opdat wij hulp en
troost zouden ontvangen en zouden beginnen de Tien Geboden te
vervullen – en dat gebeurt door
Zijn genade. Hij stort in ons lege
hart Zijn volheid uit. Dat is wat
wij prediken, en dat is de prediking van de Geest, Die dode letters levend maakt. Deze prediking
zegt niet alleen: ‘Doe dat!’ Maar
ook: ‘Zó is het gedaan.’”
Ten slotte, Ontvangt allen een
vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Leeuwte, ds, H.J.H.
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 4 februari. BeltSchutsloot 11.00 uur. Voorganger:
ds. W.J. Menkveld. Wanneperveen

09.30 uur. Voorganger: ds. W.J.
Menkveld. In beide diensten is de
diaconiecollecte voor het werelddiaconaat.
Diensten 11 februari. BeltSchutsloot 11.00 uur. Voorganger:
ds. W.J. Menkveld. Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger: ds.
W.J. Menkveld. In beide diensten
wordt een extra collecte voor
kerk en onderhoud gehouden.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen. 04/2 – fam. W. van
Duuren, Veneweg 196 en fam. H.
van Benthem, Oldehof 4. 11/2 –
fam. W. Voogd, Weth. Vosstraat 67,
en fam. W. van Holten, Veneweg
118.
Bloemen. De bloemen werden
op 28 januari in BS gebracht bij
dhr J. van de Belt, Belterweg 68.
Hij werd geopereerd aan zijn
knie. Een tweede bos ging haar
dhr M. Lok, Kerklaan 6. Hij werd
81 jaar. In Wanneperveen werden de bloemen gebracht bij dhr
K. Wobben, Weth. Vosstraat 55,
i.v.m. een ziekenhuis opname en
bij de fam. Vos, Het Nieveen 23 in
Nijeveen i.v.m. de geboorte van
zoon Jasper.
Verantwoording BS. De diaconale collecte van 28 januari voor
oecumene bedroeg €112,00. In
de collecte was een gift voor
het kinderverjaardagsfonds van
€3,75. Janny Klaver heeft in de
maand januari 3 giften van €10
en 1 gift van €5 ontvangen voor
de bloemencommissie.
Verantwoording W’veen. De
opbrengst van de extra collecte
t.b.v. kerk en onderhoud op 7
januari bedroeg
€79,75. De opbrengst van
de extra collecte t.b.v. kerk
en onderhoud op 28 januari
bedroeg €79,10. De collecte
voor oecumene op 28 januari
bedroeg €54,75.
Februari collectemaand voor
het Leger des Heils. Het
Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot
de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op
de Bijbel. Zijn dienstverlening
wordt gestimuleerd door de
liefde tot God. Zijn opdracht is
het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam
menselijk nood te lenigen zonder
enige vorm van discriminatie. Het
Leger des Heils helpt ieder jaar

duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met
hun brede zorgaanbod kunnen ze
bijna iedereen helpen. Daarnaast
zoekt het Leger des Heils met u
mee naar zingeving en antwoord
op levensvragen. Waarom leef ik?
Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt. Het Leger des
Heils heeft op bijna 50 plaatsen
in Nederland Kerken waar elke
zondag een dienst wordt gehouden. Ook zamelt het Leger des
Heils al meer dan honderd jaar
gebruikte kleding en textiel in.
Kleding die anders in de vuilnisbak beland. Zonde. Want die
kleding kan nog prima gebruikt
worden voor hulpverlening of de
verkoop. De opbrengsten van de
kledingverkoop gaan naar de projecten van het Leger des Heils.
Namens de diaconie van harte bij
u aanbevolen!
Kerkenraadsverkiezingen.
De kerkenraad deelt u mee dat
de heren J. Zomer en H. Mendel
hun verkiezing tot resp. ouderling
en diaken niet hebben aanvaard.
Daarom roept de kerkenraad
u weer op om schriftelijk en
ondertekend aanbevelingen te
doen van belijdende leden die
naar uw mening voor verkiezing
in aanmerking komen. U dient
daarbij dan aan te geven voor
welk ambt de betrokkene wordt
aanbevolen. Aanbevelingen voor
de vacatures van ouderling en
diaken te Wanneperveen mogen
door alle doopleden en belijdende leden van 16 jaar en ouder
worden gedaan. De kerkenraad is
verplicht de namen van hen, die
door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor een
ambt worden aanbevolen, op de
verkiezingslijst te plaatsen. Alleen
belijdende leden zijn stemgerechtigd.
U kunt aanbevelingen inleveren
t/m dinsdag 6 februari bij de
scriba of iemand anders van de
kerkenraad
Geboren. Jannes en Erica Vos,
Het Nieveen 23 in Nijeveen, kregen 12 januari een zoon die ze
Jasper noemen. De bevalling was
zwaar maar Jasper kwam gezond
ter wereld. We feliciteren ouders
en broers van harte met deze
gezinsuitbreiding.
Vanuit de gemeente. Vorige
week is dhr K. Wobben, Weth.
Vosstraat 55, in Zwolle opgenomen in verband met een hartinfarct. Hij was er gelukkig snel

bij, maar mede door een eerder Vervolg van pagina 1
infarct is zijn situatie zorgelijk en
moet hij rustig aan doen. Hij is
inmiddels weer thuis. We wensen hem sterkte en zegen in zijn
situatie. Vorige week werd dhr J.
v.d. Belt, Belterweg 68, in Zwolle
opgenomen voor een nieuwe
knie. We zijn dankbaar dat de
operatie goed is verlopen en we
wensen hem sterkte met het verdere herstel.
Vanuit de Pastorie. Dagelijks vragen mensen mij ‘hoe
het is’. Nog steeds ‘niets’ zeg ik
dan. De geboorte van ons eerste kleinkind laat nog steeds op
zich wachten. Voor ons is dat
bekend, we moesten op alle kinderen lang wachten, maar spannend blijft het. Misschien als u dit Zondag 4
In deze dien
leest……
predikant d
Zowel bij het begin als bij het
eind van het leven worden we als Dool voor t
mensen extra bepaald bij onze dienst is Fei
het orgel w
afhankelijkheid van God. Midden in het drukke leven menen Theun Hoe
we vaak heel wat te kunnen en is voor het
maken we plannen en werken we ontvangst is
aan de uitvoering ervan, maar op en de bloem
het eind van een zwangerschap bracht door
moeten we ‘wachten’. Een jonge zondagsscho
ouder met een pasgeboren baby Neeltsje en
op de arm verzuchtte; Als ik hier- door Hildag
naar kijk weet ik dat we die niet dienst word
Adrie Winte
zelf gemaakt hebben. Een heel
terechte opmerking. Hoezeer wij en de opnam
het proces van het krijgen van wordt rond
kinderen ook begeleiden en con- Duursma. H
is lied 517 v
troleren het blijft een wonder
Bij de dien
waar we maar een fractie van
kennen en beheersen. Natuurlijk februari is a
er zijn mensen die dat ‘wonder’ en dat houd
toeschrijven aan blind onbegrij- ste zondag
de dienst is
pelijk toeval in de natuur. Wie
elkaar te on
verder kijkt beseft dat nieuw
leven zo niet kan ontstaan. Die praten over
zegt met Psalm 139 (De psalm fie, thee en
we hopen u
die we komende maand in de
GGG gaan bespreken: U was het begroeten i
die mijn nieren vormde, die mij kerk!
weefde in de buik van mijn moe- Collecten.
der. Ik loof u voor het ontzaglijke Diaconie: €
wonder van mijn bestaan, won- ters: €24,90
derbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van
mijn ziel.
Hartelijke groeten, ds. Menkveld.
Lees verder op pagina 15

ACTIVITEIT OP
HEMELVAARTSDAG?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Advertenties
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Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente
Wierden onder één paraplu
Seizoen 2012 - 2013

MERK

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227
Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Bij overlijden:

(dag en nacht bereikbaar)

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

ST
IC
HT

Uitvaartverzorging

G
OR

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Wierden
Seizoen 2013 - 2014

0800 - 024 25 26

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

KLEURIG
FRIS

INSPIREREND
UITNODIGEND

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke
activiteiten in het komende seizoen.
U zorgt voor tekst en enkele foto’s. Wij zorgen
voor de overige foto’s, opmaak en druk.
Om uit te delen aan gemeenteleden,
nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden.
Bel vrijblijvend voor meer informatie:
Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2014 - 2015

HervGemPutten_2014-2015.indd 1

09-09-14 12:03

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

zondag 4 februari 2018
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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 4 februari 9.30 uur.
In deze dienst hoopt onze eigen
predikant ds. Gerrit van den
Dool voor te gaan. Ouderling van
dienst is Feikje Kloosterman en
het orgel wordt bespeeld door
Theun Hoen. De uitgangscollecte
is voor het werelddiaconaat. De
ontvangst is door Adrie Winters
en de bloemen worden weggebracht door Rinske Schiere. De
zondagsschool is in handen van
Neeltsje en Alisa en de oppas is
door Hildagard Ruiter. De ophaaldienst wordt verzorgd door
Adrie Winters (0521-588515)
en de opname van de dienst
wordt rondgebracht door Hilbert
Duursma. Het lied voor de dienst
is lied 517 vers 1, 2 en 3.
Bij de diensten. De maand
februari is al weer begonnen
en dat houdt in dat het de eerste zondag van de maand is. Na
de dienst is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en na te
praten over de dienst. De koffie, thee en limonade staan klaar,
we hopen u en jou te kunnen
begroeten in het lokaal van de
kerk!
Collecten. Zondag 28 januari
Diaconie: €28,90 Kerkrentmeesters: €24,90 en de uitgangscol-

verder op pagina 15

lecte voor het onderhoudsfonds
€40,50. Verder mochten wij nog
een gift ontvangen voor de piano
van €250,00. Allen hartelijk dank
voor uw gaven.
Bloemen. Op zondag 28 januari zijn de bloemen als groet en
bemoediging bezorgd bij dhr.
Boertje in de Witte Paarden.
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 sommige noodhulppakketten
die in Mindanao in de Filipijnen
zijn uitgedeeld aan vluchtelingen
uit Marawi, zitten Bijbels. Dat
heeft voor opschudding gezorgd
onder de moslims. Bid dat de
rust weerkeert en dat de vluchtelingen de Bijbels zullen lezen en
daardoor Jezus Christus vinden.
Vakantie Scriba. Henrike en
ik zijn op vakantie in India. Dit
is onze laatste week dat we in
India verblijven. De laatste week
zijn we in Bangalore. Dit is de
hoofdstad van de staat Karnataka,
waar we ook aankwamen eind
december. Deze miljoenenstad is
modern. Hier doen we de laatste
boodschappen en gaan we met
de vrienden, waar we verblijven,
uitstapjes maken. Ook zullen we
langzaamaan ons moeten voorbereiden op de terugreis en met
name op de temperatuurovergang. Het is hier ca. 32 graden.
Indien u pastorale zorg nodig
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”.

Paus Franciscus veroordeelt nepnieuws

Adam en Eva waren
eerste slachtoffers
Paus Franciscus veroordeelt in een geschreven boodschap 'het kwaad'
dat nepnieuws heet. Maar ook veroordeelt hij het gebruik van nepnieuws om er zelf beter van te worden, laat het ANP weten.

De boodschap is afkomstig uit een
pauselijk document dat woensdag
werd gepubliceerd in de aanloop
naar de 52e Wereld Communicatie Dag op 13 mei. In de boodschap vergelijkt de paus fake news
met het Bijbelse verhaal over de
duivel die, vermomd als slang, Eva
verleidt fruit te eten van de verboden boom.
“We moeten deze 'slangentactiek'
ontmaskeren,” schrijft hij. Fake
news is volgens hem gevaarlijk,
daar de verspreiding ervan kan
worden gebruikt om politieke
beslissingen te beïnvloeden, en
economisch gewin te behalen. Het
is volgens Franciscus de taak en
de verantwoordelijkheid van jour-

nalisten fake news in de kiem te
smoren.
Tijdens de Wereld Communicatie
Dag behandelt het Vaticaan sinds
1967 jaarlijks de relatie tussen
de katholieke kerk en moderne
media. (ANP)

“We moeten deze 'slangentactiek'
ontmaskeren, schrijft Paus Franciscus”

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 financiele 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 nog 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
4 februari 12.00 uur bij Feikje
Kloosterman, feikjekloosterman@gmail.com
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderling
scriba
Van de predikant.
In memoriam. Op donderdag
25 januari overleed in de leeftijd van 85 jaar mevr. Hendrikje
Leeuwerink, geboren Schelhaas
(Markeweg 60, Blesdijke). Zij was
getrouwd met Meindert Leeuwerink, die haar in 2004 ontviel.
Samen waren zij zeer betrokken
bij de gemeenschap, die bijeenkwam in het gebouw van de Hervormde Evangelisatie in De Blesse, waar Hennie de diensten op
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het orgel begeleidde. Het christelijke lied, vooral uit Johannes dhr
en Glorieklokken, was haar zeer
lief. Met name omdat zij bijna niet
meer kon zien waren haar laatste
jaren moeizaam geworden. Op
de rouwkaart staan woorden uit
Psalm 4 berijmd:
Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen. Gij
doet mij rusten tot de morgen en
wonen in een veilig huis.
In dit vertrouwen heeft Hennie Leeuwerink geleefd, in dit
vertrouwen heeft zij dit leven
getroost mogen verlaten. De
begrafenis vond plaats afgelopen
woensdag vanuit en bij ‘Et Karkien’ te Blesdijke. In onze gedachten en gebeden weten we ons
verbonden met haar dochters
Alie, Marja en Andrea en wie bij
hen horen, nu zij in haar een lieve,
zorgzame moeder, schoon- en
grootmoeder zullen missen.
Pastoralia. Dhr. T.J. Verbeek
(Nieuwstraat 8, 8397 GC De
Blesse) werd opgenomen in ziekenhuis De Tjongerschans te
Heerenveen. We wensen hem
en allen die dat in het bijzonder
nodig hebben Gods kracht en
nabijheid en meeleven van mensen om hen heen. Die mensen
kunnen ook wij zelf zijn!
A.s. zondag hoop ik na enkele
weken zelf weer voor te gaan. Als
tekst voor de preek overweeg ik
het gedeelte dat voor deze zondag genoteerd staat uit Marcus,
het evangelie voor dit kerkelijk
jaar: hoofdstuk 1: 29-39.
Een hartelijke groet aan u, aan
jou, ds. Gerrit van den Dool

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.

Concert Willemsoord

De Cantorij Emmeloord is een
uitstekend kamerkoor, bestaande
uit een groep enthousiaste zangers en zangeressen. Op zondag
11 februari geven zij onder leiding
van Jacoba Jongsma-Hoekstra
een optreden in de Protestantse
Kerk te Willemsoord. Het repertoire beslaat de hele periode van
Renaissance tot hedendaagse
klassieke muziek. Het doel is
samen musiceren en verschillende
muziekstijlen onder de aandacht
brengen bij een breed publiek. Er
zullen ook instrumentale bijdragen
zijn. Locatie: Steenwijkerweg 159,
aanvang: 15.00 uur, toegang gratis,
vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de onkosten.

Teenstreet@home

Een weekend vol goede diensten,
gave workshops, fijne aanbidding,
toffe activiteiten en veel gezelligheid. Dat belooft Teenstreet@
home te zijn, een christelijke conferentie voor tieners en jeugdgroepen georganiseerd door Operatie Mobilisatie.Voor wie: tieners
van 12 - 17 jaar en vrijwilligers
(18+), 23 t/m 25 maart, Zevenaar
Gelderland, € 65 p.p.
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Hoe verwelkomen wij toeristen?
Hebt u er wel eens over nagedacht hoeveel mensen in uw
regio vakantie vieren? Ze komen om te wandelen of te fietsen,
te shoppen of musea te bezoeken. Ze zoeken rust en ontspanning.
En misschien zoeken ze ook wel naar zichzelf. Waarom zou u ze
niet uitnodigen een kerkdienst bij te wonen? Of mee te doen aan
een kerkelijke activiteit?
Daarom maken wij al jarenlang voor de kerken in de Kop van
Overijssel het recreatiemagazine Wal & Water. Dat kunnen we
ook in uw regio doen. Een mooi uitgevoerd blad met inspirerende
artikelen en informatie over uw kerkelijke activiteiten.
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Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten.
Bel met Ygerne ten Brinke: 0546-577475

Kijk voor meer info op:
walenwater.welkomindekerk.nl

skieën
in Sauerland

welkom in
Haus Reinhild

www.brouwertuk.nl

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Kijk op

hausreinhild .nl

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie
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€ 8,9

Of vul de bon in:

5!

Zomer 2018: reis naar
Italië, Normandië,
Oostenrijk en de Harz
Christelijke reisorganisatie
voor mensen
met een
Christelijke
lichamelijke beperking

3

Ga naar:
www.welkomindekerk.nl

JA,

Topic Crea|

reisorganisatie voor

mensen
met
Rolstoelgebonden
en tóch
een een
lichamelijke
beperking.
Dat kan!!
buitenlandse vakantie?

Verrassend creatief

topic .nu

Op vakantie buiten
Kijk op www.IchthusReizen.nl
of bel 0172 - 21 88
10
Nederland
zoeken wij nog

ook
reizen
vrijwilligers voor de

Nog enkele plaatsen vrij in
www.IchthusReizen.nl
de Isralëlreis 9-19 maart 2015

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

“De kennis van christenen
neemt af en daarmee de collectieve
weerbaarheid.”

Dhr. | mw. | fam. *
naam:

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

adres:
postcode:
e-mail:

woonplaats:

½ jaar
voor slechts

€8,95!

tel.nr.

*Omcirkel de juiste aanhef.
In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad,
Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

wakker en waaks
maandbladreveil.nl

