
Altijd al eens willen zien hoe een 
voedselbank werkt of een kijkje wil-
len nemen bij de kledingwinkel van 
Stichting Manna? Dat kan nu, want 
Stichting Manna opent haar deu-
ren voor iedereen in Twenterand 
en omgeving op zaterdag 3 maart 
van 10.00 tot 12.00 uur. Vrijwilligers 
van Stichting Manna informeren u 
over de dagelijkse gang van zaken. 
Locatie: Manna Care, Bedrijfsweg 24 
te Vriezenveen en Manna Fashion/
Manna Happy Kids, Havenstraat 5 te 
Vroomshoop. 

Tommie Christiaan en Glennis 
Grace vervullen dit jaar de rol-
len van Jezus en Maria in de acht-
ste editie van The Passion. Het 
muzikale paasevenement met het 
thema ‘Ik zie jou’ vindt op donder-
dag 29 maart plaats in de Bijlmer. 
Zanger Jeangu Macrooy en rapper 
Brainpower (Gertjan Mulder) ver-
tolken de rollen van de discipelen 
Judas en Petrus en Arjan Eder-
veen gaat Pilatus spelen. Bert van 
Leeuwen zal verslag doen van de 
processie.

YOY Kampen nodigt kinderen 
en tieners uit om deze zomer 
op kamp te gaan. Een week lang 
relaxen, spelen in het bos, een 
kampvuur houden, ontdekken wie 
God is door te praten, bidden, zin-
gen en ontdekken wat de Bijbel 
vertelt. YOY organiseert verschil-
lende kampen voor actievelingen, 
crea-bea’s en ook voor kinderen 
die wat extra aandacht nodig heb-
ben. Ben je 17 jaar of ouder, dan 
kun je mee op kamp als leiding. 
Interesse? Kijk op www.YOY.nl

Na 4 oefenavonden vindt op zater-
dag 24 februari het slotconcert 
plaats van Praise United 2018 
onder leiding van Martin Brand. 
Het projectkoor bestaat uit ruim 
100 deelnemers uit Hoogeveen en 
omgeving.  
Het koor wordt begeleid door een 
professionele band onder leiding 
van Henk Doest en Talitha Nawijn 
verzorgt een gastoptreden. Locatie: 
De Vredevorst Hoogeveen, 19.30 
uur, meer informatie en kaarten: 
www.praiseunited.nl

Open huis 
voedselbank

Wie is wie in  
The Passion 2018

Kinder- en tiener-
kamp in Nunspeet

Slotconcert  
Praise United
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Kort geleden sprak Gert Jan 
Segers op een voorgangers-
bijeenkomst van de Chris-
ten Unie over zijn drijfveer 
om christelijke politiek te 
bedrijven. Hij haalde zijn 
inspiratie uit woorden van 
Bonhoeffer: ‘Met God, in de 
wereld, het goede doen.’ 

Segers wil graag het 
goede doen voor mensen en heeft 
daarbij twee dingen voor ogen: 
‘met God’ én ‘in de wereld’ zijn. En 
dat levert wel eens spanning op. 
Zeker nu zijn partij meedoet aan 
een kabinet en er compromissen 
gesloten moesten worden. Ik her-
kende de spanning. Maar het riep 
ook vragen op. 

dubbele roeping
Segers schetste de spanning als een 
dubbele roeping. Aan de ene kant 
hebben we ‘het heilige te bewaren’. 
We zijn geroepen om het Woord 
van God te verkondigen en de 
eredienst gaande te houden. We 
zijn daarin ‘met God’. Maar aan de 
andere kant hebben we als roeping 
in de wereld te zijn en daarin met 
woord en daad te getuigen van 
Christus. Daarvoor moet je soms 
vuile handen maken, compromissen 
sluiten. En dat kan op gespannen 
voet staan met het ‘bewaren van 
het heilige’.
Maar als ik het evangelie lees kom 
ik díe spanning niet tegen. Jezus 
Christus, het Woord van God, 
wordt vlees. Hij heeft onder ons 
gewoond. Hij is Immanuel, God 
met ons. Het heilige wordt zicht-
baar ín de wereld. Het ‘mét God 
zijn’, is een ‘mét de wereld zijn’. 
Lees Matteüs 25: dienstbaarheid 
aan de wereld is dienstbaarheid aan 
Christus. Kortom, wanneer wij ‘het 

heilige bewaren’ dan zijn wij ook 
automatisch in de wereld.

Vakjes
Hoe komt het dan dat wij die 
spanning wel ervaren? Ik vermoed 
omdat we het christelijk leven heb-
ben gefragmenteerd en christenzijn 
hebben onderverdeeld in vakjes. 
In één ervan zit onze relatie met 
God, die de meesten onderhou-
den door kerkgang, schriftlezing en 
gebed. Maar daarnaast hebben we 
een hoop vakjes die facultatief zijn: 
vorming en toerusting, jeugdwerk, 
diaconaat, evangelisatie, politiek. Er 
zijn christenen die zich met het één 
bezig houden en anderen met het 
andere. Maar wat we niet beseffen 

is dat al deze dingen voort zouden 
moeten vloeien uit onze relatie 
met God. Dat het geloof honger 
wekt naar kennis, liefde voor de 
jeugd, zorg voor de naaste, licht 
voor de wereld, maatschappelijk 
bewustzijn. Het is niet iets faculta-
tiefs, het hoort er helemaal bij.

Jezus is Heer
De Amerikaanse theoloog Hauer-
was zegt bijvoorbeeld: ‘De kerk 
heeft geen politiek, zij is politiek.’ 
Daarmee geeft hij aan dat de sim-
pele belijdenis ‘Jezus is Heer’ een 
volop politieke uitspraak is. Dat 
was het voor de eerste chris-
tenen. De keizer was niet hun 
heer, maar Christus. Maar dat is 

het ook voor ons. Wij zijn geen 
burgers van het koninkrijk der 
Nederlanden, maar burgers van 
het koninkrijk van God. 
Het besef dat we een andere Heer 
dienen, laat ons op een andere 
manier in deze samenleving staan. 
We zullen ongetwijfeld spanning 
ervaren. Niet de spanning tus-
sen het ‘met God zijn’ en het ‘in 
de wereld zijn’. Juist het ‘met God 
zijn’ doet ons immers ‘in de wereld 
zijn’. Maar we ervaren de spanning 
van een andere manier van ‘in de 
wereld zijn’. We volgen Christus en 
zijn op Zijn manier in de wereld. 
Zelfs als dat betekent dat de 
wereld ons niet moet en uiteinde-
lijk aan het kruis spijkert.

Met God, in de wereld

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

Armenië
Door ds arJen Van der spek, 

Zwartsluis

Moet je altijd de waarheid vertellen? 
Nee natuurlijk niet, het moment is 
niet altijd geschikt. En de vraag is ook 
wie het beste in staat is de waarheid 
te vertellen. Het wordt anders als de 
ander de waarheid al lang weten kan, 
maar er voor wegloopt uit trots of  
vaderlandsliefde. In Nederland erva-
ren we het bijvoorbeeld als pijnlijk, 
wanneer onderzoekers de waarheid 
over Indonesië uitvergroten. Maar we 
moeten onze verantwoordelijkheid 
accepteren. En we voelen schaamte 
over misbruikschandalen in christelijke 
hulpinstellingen. 
Over de moord op 1,5 miljoen chris-
telijke Armeniërs door Turken, 100 
jaar geleden, bestaat wereldwijd 
wetenschappelijke overeenstemming. 
Het is de onweerlegbare waarheid. 
Het was een systematische poging 
om hen uit te moorden, dus is het 
genocide. De Turkse staat - officieel 
een seculiere democratie, maar in de 
praktijk steeds duidelijker Islamitisch 
- ontkent de genocide stelselmatig. 
Elk land dat anders beweert, denk 
aan Duitsland en Frankrijk, wordt met 
vergeldingsmaatregelen bedreigd. Veel 
Armeense christenen zijn naar Frank-
rijk gevlucht. 
Onze regering heeft besloten om 
een minister naar de herdenking van 
de genocide in Jerevan (Armenië) te 
sturen.  Dat vergroot niet alleen de 
spanning tussen Nederland en Tur-
kije, maar werkt door tot in Almelo, 
waar een aantal Turkse Nederlanders 
zeer loyaal is aan de Turkse staat, 
maar waar ook Armeense Christenen 
wonen. Mag dat reden zijn om maar 
niks te zeggen over de genocide? 
Nee!  Dat de Turkse staat wegloopt 
voor de waarheid en dreigt met maat-
regelen, mag geen reden zijn om te 
zwijgen. Het getuigt van moed om de 
Armeense Christenen te steunen door 
niet weg te kijken van de genocide. 
En dat zullen ze tot in Almelo maar 
moeten accepteren.

Commentaar

We volgen Christus en zijn op Zijn manier in de wereld. Zelfs als dat betekent dat de wereld ons niet moet en uiteindelijk aan het kruis spijkert.

Door  

ds. dick wolters, 

VollenHoVe
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Een van de meest 
aansprekende zaken 

tot nu toe – hier, in het zuiden van 
Portugal – is toch wel het verhaal 
van mensen. In een relaxte situ-
atie komt dat misschien wel wat 
sneller ter sprake dan thuis. En 
relaxt is het hier natuurlijk. De 
meeste mensen zijn naar hier 
gekomen voor een periode van 
een paar maanden. Zon, zee en 
rust. Het doet hen goed en ze 
hebben de tijd voor ontmoetingen 
en gesprekken. De gebruikelijke, 
dagelijkse beslommeringen zijn er 
nu even niet. Al is de temperatuur 
momenteel wat aan de lage kant, 
de zon schijnt wel. Soms knappen 
mensen na een aantal dagen zien-
derogen op. Maar luisterend naar 

de verhalen, word je (opnieuw) 
bevestigd in de waarheid van de 
uitspraak dat ieder huis een eigen 
kruis draagt. En het is goed, bevrij-
dend soms, om daarover eens 
samen te praten.

Dat het leven niet te allen tijde 
rozengeur en maneschijn is, werd 
ook zichtbaar tijdens een bezoek 
aan Casa de Paz. De mensen, die 
hier samenkomen in de kerkdien-
sten, steunen dit huis als diaconaal 
project. In een prachtige omge-
ving, een heuvellandschap met 
amandelbloesem en het oranje 
van sinaasappels aan de bomen, 
ligt een verzorgingshuis. Twintig 
vaste bewoners en acht daggas-
ten zijn er. Mensen met een forse 
verstandelijke beperking. Familie 
heeft geen van hen; althans geen 
naaste familie. Bezoek krijgen zij 

dus ook niet. De overheid betaalt 
de verzorgers en de arts, de elek-
triciteitsrekening en zo nog wat 
belangrijke zaken. Maar hoe goed 
het huis er ook uitziet, geld voor 
het meest nodige onderhoud is 
er niet. Sommige ramen lekken en 
de meeste airconditioners werken 
niet omdat er geen geld is voor 
het schoonmaken ervan. Voor ons 
is zo’n apparaat misschien een 
luxe, maar in een land waar het 
niet gebruikelijk is om een kachel 
of andere verwarming te hebben, 
is het de enige mogelijkheid om 
de temperatuur zo nodig wat op 
te hogen. De mensen in Casa de 
Paz (Huis van Vrede) liepen dan 
ook dik gekleed rond of zaten en 
lagen onder een deken. Enkelen 
zaten buiten in de zon. Onder hen 
iemand van wie degene die ons 
rondleidde vertelde, dat hij nu 

al een jaar lang geen woord had 
gezegd – tegen niemand. Zolang 
er kerkdiensten worden gehou-
den in het westelijke deel van de 
Algarve, wordt er voor dit huis 
geld ingezameld. Lekkende ramen, 
verwarming, er valt genoeg op te 
knappen en aan te brengen.  

Het is een gebroken wereld 
waarin wij leven. De uitdaging is 
dan om te delen en elkaar – waar 
nodig en mogelijk – te steunen. 
Persoonlijk, maar ook breder. Ik 
vind het prachtig, dat de vakantie-
gangers en de overwinteraars hier 
zich samen inzetten om het leven 
van de bewoners van het Huis van 
Vrede leefbaarder te maken. Om 
hen, die voor deze mensen zorgen, 
te laten merken dat er voor hen 
steun, aandacht en waardering is. 
Elk van de bewoners van het huis 
heeft ook een eigen verhaal. Een 
verhaal, dat wij – noorderlingen – 
nooit zullen kennen. Maar warmte, 
daar kunnen we voor zorgen.

Door: ds. estHer de Vegt, Vries

In deze tijd van het jaar maken 
veel mensen vakantieplannen voor 
de zomer. Naar de zon, gewoon 
in Nederland, all inclusive, op de 
camping, een wandelvakantie in 
de bergen… Jezus hield van de 
bergen.  
 
bergop
In de evangeliën lezen we opval-
lend vaak over Jezus die op een 
berg was. Vaak kwam hij daar om 
alleen te zijn, om te bidden en te 
praten met zijn Vader. Voor zijn 
werk op aarde was dit onmisbaar. 
De bergen waren voor Hem een 
plek om stilte en rust te vinden, 
te mediteren, te bidden en God te 
ontmoeten.
Maar net zo belangrijk is, dat hij 
ook steeds weer van die berg af 
kwam. Dat klinkt logisch, maar 
daar zit in de Bijbel een bood-
schap achter. Het gaat erom wat 
Jezus op die bergen beleefde én 
wat hij onderaan de berg tegen-
kwam. 

bijzonder moment
Bovenop de berg lijken vaak hei-
lige gebeurtenissen plaats te vin-
den. Eén daarvan is de verschijning 
van Mozes en Elia. 
Petrus, Jakobus en 
Johannes zijn er 
getuige van. Het 
was indrukwek-
kend. Petrus stelt voor om op de 
berg te blijven en tenten op te 
zetten, zodat ze er kunnen over-
nachten. Het is alsof hij dat bij-
zondere moment wil vasthouden, 
er in wil blijven. Maar dan klinkt 
er een stem: ‘Dit is mijn geliefde 
Zoon, in hem vind ik vreugde. 
Luister naar hem!’ Voor hun ogen 
verandert Jezus van gedaante, zijn 
gezicht straalt als de zon en zijn 
kleren worden wit als het licht. 
De discipelen worden bang, maar 

Jezus stelt hen gerust. Hij gaat niet 
op het voorstel van Petrus in, hij 
wil weer naar beneden. 

bergaf
Aan de voet van de berg is de 
situatie zo anders. Jezus weet wat 
hem daar te wachten staat. Daar 
beneden ontmoet hij de mensen 
die lijden aan pijn en ziekte, die 
het zwaar hebben. Daar is hij niet 
meer alleen, maar omgeven door 
de mensen die hij zelf ‘vermoeid 
en belast’ noemt. 
Zo was er de genezing van een 
jongen die men ‘maanziek’ noem-
de. Bezeten, bedekt met brand-
wonden en een paar keer bijna 
verdronken. Tevergeefs hadden 
Jezus’ discipelen de jongen probe-
ren te genezen. Maar toen Jezus 
beneden kwam, genas hij hem.

naar het kruis
Wij kunnen ons niet voorstel-
len hoe dit voor Jezus geweest is. 
Natuurlijk deed hij zijn werk op 
aarde vol liefde en overgave, maar 
misschien was het ook zwaar. Elke 
keer weer al die mensen om hem 
heen, die allemaal iets van hem 
wilden. Maar Jezus wijst niemand 
af. Het klinkt logisch dat Hij het 
af en toe stilte nodig had, alleen 

wilde zijn. Hij 
had op de berg 
kunnen blijven, 
maar hij wist dat 
zijn bestemming 

ergens anders lag. Steeds weer 
komt hij die berg af. Om mensen 
te ontmoeten, mensen zoals u en 
ik! Jezus ging de berg af, om de 
wereld in te gaan. Om uiteindelijk 
de weg te gaan naar het kruis. 

Steun, aandacht en waardering

Zes dagen later nam Jezus alleen Petrus, Jakobus en Johannes (de broer 
van Jakobus) mee een hoge berg op. En ze zagen Hem plotseling ver-
anderen. Zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn kleren werden 
zo wit als het licht... (Matteüs 17:1-9)

Hij Had op de berg kunnen 
blijven, maar Hij wist dat zijn 

bestemming ergens anders lag.

even bomen 

Familiedagen  
Hardenberg 
Van 28 februari t/m 2 maart vin-
den de ‘Familiedagen’ plaats in de 
Evenementenhal te Hardenberg. 
Een dagje uit voor grootouders, 
ouders, jongeren en kinderen uit de 
gereformeerde gezindte. Wat er te 
doen is? Ouwehands Dierenpark 
komt met een pandabus, Stichting 
Hulp Vervolgde Christenen met een 
Virtual Reality Tour in Vluchtelin-
genpark Oeganda en Vakantiepark 
De Kleine Belties realiseert een 
animatieplein voor kinderen. Parke-
ren, eten en drinken inbegrepen bij 
entreeprijs. Voor openingstijden en 
info: https://booking.evenementen-
hal.nl/nl/familiedagen

Martin Brand naar 
Nederland zingt dag
Zanger Martin Brand maakt deel 
uit van de line-up van de Nederland 
Zingt Dag op 21 april. Dat deelde 
de EO mee. Ook zangeres Elise 
Mannah en sprekers ds. Arie van 
der Veer en ds. Mirjam Kollenstaart 
verlenen hun medewerking aan het 
evenement in de Utrechtse Jaar-
beurs. Brand: “Jezus zei ooit: ‘waar 
twee of meer in Mijn Naam bij 
elkaar zijn, ben ik in hun midden’. Ik 
zie er enorm naar uit om dát te 
beleven op de Nederland Zingt 
Dag. Reserveren via de website: eo.
nl/nederlandzingtdag.

Kerk in Actie tijdens 
40dagentijd
De veertigdagentijd is begonnen. 
Onder het motto ‘Onvoorwaar-
delijke liefde’ organiseren kerken 
in heel Nederland 40 dagen lang 
diverse acties. Zo deelde Kerk in 
Actie 300 rozen uit bij hospices en 
mantelzorgers in onder meer Leer-
dam, Rijssen, Maarssen, Zwolle en 
Voorburg. 
In de 40dagentijd komen veel ker-
ken in actie voor Oeganda. Daar-
naast wordt er gecollecteerd voor 
Schuldhulpmaatje, de Sociale Super-
markt in Almere, opleiding voor 
vrouwen op Papoea, vluchtelingen-
organisaties in Libanon en het voor-
komen van kinderarbeid in India.

Jezus ging de berg weer af

Door ds. p. boomsma, 

niJVerdal

drenthe

Kritiek op  
taalgebruik in  
De Luizenmoeder 
Miljoenen mensen kijken naar De 
Luizenmoeder, een humoristische 
en voor velen herkenbare tv-serie 
over ouders en leerkrachten van 
een basisschool. Christenen sto-
ren zich echter wel aan het vele 
gevloek. Zo is er een Facebookactie 
die oproept om niet meer te kij-
ken en ook de Bond tegen Vloeken 
beraadt zich hoe hiermee om te 
gaan. De omroep die het program-
ma uitzendt, Avrotros, heeft geen 
duidelijke grens als het om vloe-
ken gaat. Wel waarschuwt ze aan 
het begin van elke aflevering via de 
Kijkwijzercodering voor grof taal-
gebruik. De omroep vindt dat daar 
haar verantwoordelijkheid stopt.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuws Voor Het gZ?

De bergen van de Arava-woestijn in Israël. 
In de evangeliën lezen we vaak over Jezus 

die op een berg was. Voor Hem was dat een 
plek om stilte en rust te vinden, te medite-

ren, te bidden en God te ontmoeten.
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aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 25 febr.: GK Aal-
den 10.00 ds. B. Breunesse, Aal-
den. Organist: Mans Kuipers. 
Collecten: KiA en Kerk. Knd. en 
oppas.

boVensmilde
Kerkdienst 25 febr.: 10.00 
dhr. A. Weemstra, Vries. Orga-
nist: Johanna Vos. Lied voor de 
dienst: NLB 545: 1 en 2. Paas-
kaars aansteken: Suzanne v/d 
Hoek. Collecten: 1. KerkinActie/
Binnenlands Diaconaat. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: beheer. Oppas: 
aanwezig. Knd.: Leonie Blomsma.
In de 40-dagentijd. In de dien-
sten op weg naar Pasen werken 
we met thema’s uit het knd.-pro-
ject Ik zorg voor jou. Zoals Jezus 
weet dat zijn hemelse vader, ook 
in alle moeilijkheden die hij door 
moet maken, voor hem zorgt en 
ook zelf naar mensen omziet, zo 
leren wij ook voor elkaar te zor-
gen.
25 febr.: Ik praat met je. Mar-
cus 9: 2-10. In deze lezing horen 
we dat Jezus met 3 leerlingen een 
hoge berg op gaat. Daar zijn ze 
helemaal alleen. Maar Mozes en 
Elia verschijnen en praten met 
Jezus. Zij bemoedigen hem op 
zijn weg en bovenal bemoedigt 
een stem uit de hemel Jezus. Ook 
wij kunnen elkaar bemoedigen 
bij verdriet door te praten en 
op welke manieren dan? In deze 
dienst gaat Albert Weemstra voor.
Een eigen huispaaskaars. In de 
paasnachtviering zal een nieuwe 
Paaskaars de kerk worden bin-
nengedragen. Ook de jeugdkerk 
krijgt een nieuwe kleine paas-
kaars (met dezelfde afbeelding als 
die van de Paaskaars in de kerk). 
Mocht het zo zijn dat u thuis een 
dergelijke huispaaskaars wilt heb-
ben, dan is er de mogelijkheid om 
die te bestellen; met te kiezen 
lengte tussen de 20 en 60 cm. 
Misschien ook een mooi cadeau 
voor iemand die wel wat licht 
kan gebruiken. U kunt dit kenbaar 
maken door dat in te vullen op 
een lijst die m.i.v. 25 febr. in de hal 
van de kerk ligt. Van harte aanbe-
volen.
Wel en wee. Dhr. R. Timmer-
mans, Bentgras 1, verbleef 4 
dagen in het WZA wegens teveel 
vocht achter de longen. 15 febr. 
kon hij terug naar huis en we 
wensen hem een goed herstel 
toe.
In memoriam. Grietienus 
Koops. In de morgen van 11 febr. 
is dhr. Tienus Koops vredig heen-
gegaan, in de leeftijd van 87 jaar. 
Hij woonde met zijn vrouw Janny 
in de Meestershof. Het einde 
kwam sneller dan gedacht, nadat 
hij binnen korte tijd opnieuw 
was opgenomen in het WZA. 
We herdachten hem zaterdag 17 
februari tijdens een dienst van 
Woord en gebed in De Boskamp 
te Assen, waar hij is gecremeerd. 
In het licht van de woorden uit 
de trouwtekst van het echtpaar, 
gedachten we zijn lange en rijke 

leven. Psalm 121: 1 en 2, een 
pelgrimslied, waarin een groot 
vertrouwen spreekt in de Heer 
die ons geschapen heeft en ons 
vergezelt op onze levenstocht. 
Het leven van Tienus begon in 
Norg als derde zoon in het gezin 
Koops-Buist. Nog vier zussen 
zouden volgen. Moeder leed aan 
tuberculose en moest tijdens 
de oorlog naar een sanatorium, 
Tienus, toen10 jaar oud, en zijn 
zus Aaltje hielden de huishouding 
gaande. Op zijn 20e kreeg Tie-
nus verkering met Janny Snippe. 
Ze gingen na hun trouwen, 5 
jaar later, wonen in Bovensmilde. 
Eerst was hij in dienst van een 
boer, later bij de conservenfa-
briek Wilco en daarna tot aan 
zijn vervroegd pensioen bij ver-
pleeghuis ‘De Vierackers’ in Assen. 
Eerst in de civiele dienst, later in 
de keuken. Omdat hij goed met 
mensen om kon gaan riep het 
personeel menigmaal zijn hulp in 
bij problemen met een bewoner. 
Zijn twee dochters Hannie en Ina 
denken met warme herinnering 
aan hun vaders grote zorgzaam-
heid, geduld en steun. Met zijn 
vrouw was hij bijna 62 jaar in 
het huwelijk verbonden en zijn 
zij elkaar in die tijd tot steun 
geweest. In al het goede, maar 
ook in het verdriet om het jong 
overlijden van schoonzoon Jan in 
2003. Janny koestert mooie herin-
neringen aan de vele fietstochten 
die zij, ook samen met vrienden 
en familie ondernamen. 7 jaar 
geleden werd Tienus getroffen 
door een herseninfarct en sinds-
dien is zijn gezondheid gestaag 
afgenomen. Hij bleef echter vech-
ten om zijn spraak en zijn mobi-
liteit terug te krijgen. Zijn vrouw 
vergezelde hem onvermoeibaar 
de ontelbare keren naar en van 
medische onderzoeken en behan-
delingen. Ondanks zijn toene-
mende beperkingen bleef hij van 
het leven genieten. Hij genoot van 
familiebijeenkomsten, van zijn vele 
klein- en achterkleinkinderen. 
Twee jaar geleden mochten hij en 
zijn vrouw in een grote kring hun 
60-jarig huwelijksjubileum vieren. 
Dit zal altijd in de herinnering een 
hoogtepunt blijven. Toch moet hij 
zich door zijn afnemend gehoor 
en moeite met spreken ook vaak 
eenzaam hebben gevoeld. Doch-
ter Hannie las daarover een ont-
roerend gedicht voor. Tienus bleef 
ondanks alles tot het laatst intens 
van het leven houden en kon zijn 
geliefden moeilijk loslaten. Maar 
hij was ook een mens die leefde 
vanuit een groot vertrouwen en 
dat mag hem gesterkt hebben 
toen hij zijn einde voelde nade-
ren. ‘De Heer zal uw uitgang en 
uw ingang bewaren, van nu aan 
tot in eeuwigheid’ eindigt Psalm 
121. In dit vertrouwen mogen we 
hem thuis weten bij God en Hem 
vragen zijn vrouw, kinderen en 
(achter)-kleinkinderen en allen 
die hem liefhadden in het gemis 
nabij te zijn.
Dienstenmarkt. Traditioneel 
start de dienstenmarkt op de 1e 
zondag v/d lijdenstijd. En dat was 
zondag 18 febr. De opbrengst van 
de dienstenmarkt gaat dit jaar 

naar Stg. Kiandutu Outreach Pro-
ject (KOP).
In het hart van de grote slop-
penwijk Kiandutu in Kenia werkt 
de stichting. Zij zet zich in voor 
gezondheidszorg en onderwijs 
aan kansarme kinderen en hun 
ouders. Het leven van deze kinde-
ren is moeizaam en uitzichtloos. 
Stg. KOP probeert hier verande-
ring in te krijgen. Dit project gaan 
we voor langere tijd financieel 
ondersteunen. Dit doen we door 
o.a. de opbrengst van verschillen-
de acties en de dienstenmarkt.
Dus werkgroepleden, gemeente-
leden, jong of oud, zet weer uw 
of jouw schouders er onder. Het 
is voor iedereen een uitgelezen 
kans om je binnen de gemeente 
te laten zien. Wat is er leuker 
om samen of alleen iets te doen 
tegen een kleine vergoeding voor 
gemeenteleden of iemand buiten 
de kerk. Wat u/jij gaat doen is niet 
belangrijk, het kan muziek maken 
zijn, eten koken, auto wassen, 
boodschappen doen of tuinwerk-
zaamheden. Het maakt niet uit.
Maakt u geen gebruik van de 
diensten dan kunt u ook een 
gift overmaken op: NL62F-
VLB0635817799 t.n.v. diaconie 
Bovensmilde met vermelding 
KOP (als gift aftrekbaar van de 
belasting). Alvast bedankt voor 
uw/jouw medewerking!
Jarig. 24 febr.: mw. J. Vos-Duker, 
Dopheide 19, 9421 NH: 76 jaar.
1 maart: dhr. L. Timmermans, 
Schoolstr. 4, 9421 SM: 84 jaar.
3 maart: mw. J. Kuiper-Ax, Hoofd-
weg 127b, 9421 PA: 93 jaar.
3 maart: dhr. F. Amsing, Witterweg 
30, 9421 PG: 82 jaar.
7 maart: mw. R. Olijve-Koops, 
Kanaalweg 192, 9421 TB: 81 jaar.
9 maart: mw. H. Moes-Wildeboer, 
J. de Walstr. 20b 9421 PP: 87 jaar.
9 maart: mw. W. Meints-Slofstra, 
H.P. Sickensstr. 11a, 9421 PJ: 81 
jaar.
Wij wensen u allen een fijne dag 
en Gods zegen voor de toe-
komst!

coeVorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 25 febr.: GK 
10.00 ds. H. Nagelhout. Gez. 
dienst. Organist: Jan Kamphuis. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas: 
Linda Hulter en Ina v/d Lei. 
Bloemendienst: mw. D. Ballast. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaco-
nie. Deurcollecte: diaconaal doel, 
bestemd voor ‘Help de Rohingya 
vluchtelingen’.

dieVer
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 25 febr.: 10.00 
ds. J. de Kok, Wilsum. Kinderkerk 
voor alle groepen. 19.15 ds. G. de 
Ruiter, Elburg.
28 febr.: Lofprijzing, bemoedi-
ging en gebed met inleiding door 
ds. J. de Kok uit Wilsum over het 
thema Genezing. Inloop met kof-
fie en thee vanaf 19.30. Aanvang 
programma: 20.00 uur.

emmer-compascuum
Kerkdienst 25 febr.: 9.30 ds. 
P. van Elten, Nieuw-Weerdinge. 
O.v.d.: mw. A. Aukes/dhr. P. Nein-
ders. Diakenen: mw. T. Deuring 
en mw. A. Leffers. Organist: Nel-
leke v/d Leest. Oppas: Rennie 
Roffel. Beamer: Rianne. Gast-

dames: mw. H. Hugen en mw. 
N. Lamfers. Autodienst: mw. 
R. Roffe: mw. Huizing; dhr. J. Bak-
ker: dhr. de Groot. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Spaarcollecte. 3. Diaconie.

erica
Contactpersoon: dhr. M. Boeke-
loo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 25 febr.: 9.30 ds. 
H. Klaassens, Erica. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. 40-dagentijd schuld-
hulpmaatje. Uitgangscollecte: pas-
toraat. Oppas en knd.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 25 febr.: 10.00 ds. 
L. van der Veer, Oosterhesselen. 
Er is Jeugdkerk in Pluspunt. Knd.: 
ja. Kaars aansteken: Rudolf 
Aasman. O.v.d.: Willy Vugteveen. 
Organist: Irma Zuur. Oppas: 
Linda Schipper en Anika Pijpstra. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
3. Onderhoud. Bloemengroet: 
fam. L. Lunshof. Na de dienst is er 
koffiedrinken.

klaZienaVeen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 25 febr.: 9.30 ds. 
Douma. O.v.d.: mw. D. de Jong-
Beuker. Organist: M. Bruine-
woud. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: geluidsin-
stallatie. Welkomstcie.: ZWO. 
Knd.: Janneke.

klaZienaVeen-noord
Kerkdienst 25 febr.: 10.00 drs. 
E. Akkerman, Hoogeveen. Orga-
nist: Wessel Voorn. O.v.d.: Hen-
drik. Welkom: Mia.

nieuw-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 25 febr.: 10.00 ds. 
J. van Breevoort. O.v.d.: mw. G. 
Visser-Rigtering. Organist: dhr. J. 
Kroon. Koster: dhr. R. Rabbers. 
Collecten: diaconie. Bij de uit-
gang: kerk. Oppas: Elisa en Rosa-
lien Mulder. Knd.: o.l.v. Minke 
Mulder. Kaars aansteken: Siri 
Seip. Bediening beamer: Mar-
cel Haan. Ontvangst: fam. Visser. 
Bloemendienst: fam. Stevens. 
Autodienst: mw. F. Rabbers en 
A. Visser.

nieuw-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 25 febr.: 10.00 
ds. Elly Wisselink. H.A. Orga-
nist: mw. W. Misker. Collecten: 
diaconie. Bij de uitgang: eigen 
gemeente. Autodienst: mw. M. 
Meijer en mw. J. Jacobs: dhr. J. Tim-
merman; mw. G. Horstman en 
mw. M. v/d Veen: dhr. B. van der 
Toorn. Lector: Henny Holwarda. 
O.v.d.: Dorina Veneman. Oppas: 
Jolanda Wesseling. Bloemen: dhr. 
E. Bobbink. Koster: A. de Vries. 
Koffie: Derk en Tineke Vegter. 
Ontvangst en nieuwsbrief: 
Tom en Fimke van Sloten.
H.A. Oldersheem 18.30 geor-
ganiseerd door de Noorderkerk.

Gezinsdienst. We lezen het ver-
haal over Jezus’ verheerlijking op 
de berg: Marcus 9: 2 - 10. Op weg 
naar Jeruzalem mag ook Jezus het 
even ervaren wat het is om opge-
tild worden. Even uitstijgen boven 
de donkere kant van het bestaan. 
Waar en hoe kunnen wij deel 
krijgen aan de ervaring van opge-
tild worden? 
De kinderen blijven de hele 
dienst bij ons. Zij zullen voor de 
viering van de Maaltijd van de 
Heer deze keer het brood bak-
ken. Karin Wester zal het lied 
zingen ‘You raise me up’, een lied 
dat prachtig bij het thema van de 
dienst past: ‘Opgetild worden’.
Weeksluiting Oldersheem. 
23 febr. is er een weeksluiting in 
Oldersheem. Voorganger: ds. E. 
Wisselink. Aanvang: 19.00 uur.
Diaconie. 25 febr. vieren we de 
Maaltijd v/d Heer. Er is dan één 
collecte rondgang in de dienst 
en deze is bestemd voor het 
40-dagenproject ‘Gambia’. Samen 
verder bouwen Weeshuis dok-
terspost Fatou Gaye Gambia. Wij 
willen jullie een heel gezond en 
voorspoedig 2018 wensen. Blij 
verrast waren we toen we een 
telefoontje kregen in okt. dat 
ons project wederom was uit-
gekozen voor de 40-dagenactie 
van 2018 en misschien ook nog 
wel voor een langere periode. 
De afgelopen actie was een zeer 
groot succes en met het geld en 
de spullen hebben wij/jullie heel 
veel kunnen betekenen voor 
het weeshuis en de dokterspost 
van Fatou. Met het geld wat we 
toen hebben gekregen van jul-
lie, zijn we direct gestart met het 
bouwen van een nieuw gebouw 
waarin de arts een spreekkamer 
heeft gekregen, een opslagruimte 
is gecreëerd voor medicijnen 
en verbandmiddelen en ook is 
er een ruimte gemaakt waar 
een scan kan worden gemaakt 
bij zwangere vrouwen. Door dit 
gebouw is er in de bestaande 
dokterspost al wat ruimte ont-
staan voor het plaatsen van een 
aantal ziekenhuisbedden, zodat nu 
ook patiënten kunnen blijven wat 
voorheen absoluut niet moge-
lijk was. Deze ruimte hebben we 
ook al voor een gedeelte kunnen 
inrichten met de donaties van jul-
lie. Afgelopen november waren 
we opnieuw in Gambia en hebben 
toen de laatste afwerkingen kun-
nen realiseren aan het gebouw 
dat in april/mei is ontstaan. Zeer 
leuk vonden wij het dat Jan en 
Janny Meijerink die afgelopen jaar 
ook heel fanatiek hebben gehol-
pen met de actie, lijfelijk aanwezig 
waren in Gambia zodat ze met 
eigen ogen konden aanschouwen 
wat jullie samen hebben betekend 
voor de samenleving in de buurt 
van de dokterspost en voor de 
meiden in het weeshuis. Natuur-
lijk zijn we de meiden niet ver-
geten, zij/wij hebben mede door 
jullie actie wederom een heerlijk 
dagje strand erop zitten, wat voor 
hun een van de mooiste dagen 
van het jaar is. Een dagje uit is 
voor hun een ware happening en 
zeker geen vanzelfsprekendheid. 
Ook de spullen die jullie heb-
ben ingezameld (school, kleding, 
shampoo, tandpasta enz.) zijn van 
grote waarde voor de meiden en 
hebben zeker weer bij gedragen 
aan het verhogen van de levens-
situatie.

Lees verder op pagina 4

berichten uit de gemeente 

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

drenthe
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scHoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 25 febr.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. A. Hekman, Assen. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Interieur-
fonds kerk en gebouwen. Knd.: 
alle groepen. Autodienst: W. 
Schippers. Oppas: Janny de Haan 
en Gea Habers. Bloemengroet: 
fam. A. Hajes.
Het oud papier kunt u dit 
weekend deponeren in de contai-
ner die vanaf vrijdagmiddag weer 
op de parkeerplaats achter de 
Rank zal staan. 

Zwartemeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 25 febr.: 9.30 ds. 
Gardenier, Appingedam. O.v.d.: 
mw. M. Lutje-Stuiver. Collectant: 
mw. J. Fictorie-Luchies. Orga-
nist: mw. G. Fictorie. Koster: 
fam. P. Vos. Collecten: 1. Adoptie. 
Deurcollecte: onderhoud kerkge-
bouw.

daarle
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, 
scriba, Watertorenweg 15, 7688 
PX Daarle
Kerkdiensten 25 febr.: 9.30 
ds. B. Heusinkveld. 15.00 ds. B. 
Heusinkveld. Organisten: dhr. 
L. v/d Schootbrugge en dhr. R. 
Roelofs. Knd.: Dianne Seigers 
(1, 2) en Geri Poorterman (3, 
4). Oppas: Géranda Kamphuis, 
Rolien Voortman Anne-Will Plag-
genmars. Collecten: KiA/40-
dagentijdcollecte en onderhoud. 
Bloemen bezorgen: Henny 
Kamphuis.

dedemsVaart
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 25 febr.: De 
Antenne 9.30 ds. G. den Goe-
ijen, Den Ham. O.v.d.: Wim Vrie-
ling. Organist: ds. W. Visscher. 
Lector: Margreet Kuiper. Gast-
personen: Diny Dunning en Gé 
Haasjes. Koster: Arjen Schol-
laardt. Van Dedemkerk 19.00 
ds. G. Trouwborst, Nieuwleusen. 
O.v.d.: Maaike Hiemstra. Orga-
nist: Nico Aalberts. Koster: 
Henk Zomer.

Opendeurdienst. Vanaf 18.50 
uur zingen we samen enkele 
bekende liederen. M.m.v. de 
Cantorij o.l.v. Marjanne Visscher. 
Thema: ‘Heilige grond’. Ook u 
bent van harte welkom.
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
binnenlands diaconaat. Kindercol-
lecte: Ronald MacDonald Kin-
derfonds. Deze instelling zorgt 
ervoor, d.m.v. de Ronald MacDo-
nald Huizen, dat zieke kinderen 
en hun familie dicht bij elkaar 
kunnen zijn. Oppas: Natascha 
Remmers en Veerle Hofman. Knd: 
groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 24 febr.: 
team RKK. Organist: Fred van 
Dijk.
Zieken. CFH, Rheezerweg 73, 
7771 TD Hardenberg: mw. F. 
Odink, Zwiersstr. 35, Zandpad, 
k. 6.
IJsselheem, Dokter van Heesweg 
2, Postbus 10400, 8025 AB Zwol-
le: mw. Van Faassen, De Valeriaan 
50.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Jan 
Weitkamplaan 4a 7772SE Har-
denberg: mw. J. Huzen-Linthorst, 
Drogteropslagen 62.
Activiteiten. 27 febr.: 20.00 uur: 
Huiskamertour NO1.
Thema bloemschikkingen 
40-dagentijd: ‘Een open deur: 
onvoorwaardelijke liefde’. De 
40-dagentijd is een periode van 
soberheid en inkeer, van beschou-
wing van lief en leed, in de wereld 
en in ons eigen leven. De Veertig-
dagentijd wordt ook wel gezien 
als een reis, een tocht door de 
woestijn, zoals het volk Israël 
veertig jaar door de woestijn 
trok, op weg naar het beloofde 
land. Zoals ook ons leven een 
reis is, onderweg kom je van alles 
tegen, doe je allerlei ervaringen 
op, met vallen en opstaan zoek 
je je weg naar de toekomst. Op 
onze levensreis is Jezus onze 
ingang naar God toe. In hem ont-
moeten we Gods onvoorwaarde-
lijke liefde. In de bloemschikking 
zien we een deur, als verwijzing 
naar Jezus. Het kleed over de 
tafel is paars, de kleur van inkeer, 
soberheid en bezinning. Een lange 
lap jute verbeeldt de weg die wij 
gaan in deze veertig dagen, door 
de deur heen naar de toekomst. 
Achter de deur staan 6 kaarsen, 
iedere zondag brandt er één 
meer omdat we steeds dichter bij 
Pasen komen, omdat we blijven 
hopen op licht, ook als het don-
ker is.
Vragenuurtje. De kerken-

raad vindt het belangrijk, dat het 
voor gemeenteleden duidelijk 
is welke weg we zijn ingeslagen 
en dat er duidelijke antwoorden 
worden gegeven op vragen die 
er misschien leven. Daarom is 
voorafgaande aan de moderamen-
vergaderingen gelegenheid om 
vragen te stellen aan enkele leden 
van het moderamen en de ker-
kenraad. De laatste keer waren er 
een aantal gemeenteleden op af 
gekomen. De eerstvolgende keer 
is op 7 maart van 19.00 tot 19.45 
uur in de Antenne.

den Ham
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdienst 23 febr.: GK 19.30 
Stil moment.
Kerkdiensten 25 febr.: 10.00 
ds. R. van Hornsveld. O.v.d.: 
groep B. Knd.: peuters: Deni-
se Ruiterkamp; groep 1 t/m 8. 
Oppas: zaal 6: Jessica Kamp-
huis, Gerja Hemmink en Rhodee 
Kroese. GK 19.00 ds. J. Dekker, 
Lemele. Gez. dienst. Collecten: 
1. Diaconie. 2. AKA/Erediensten. 
Deurcollecte: kerk. HK 19.00 ds. 
G. de Goeijen. Jongerendienst.
Dankbetuiging. Gelukkig mocht 
ik ook deze keer weer genezen 
van mijn darmoperatie. Graag wil 
ik iedereen bedanken voor het 
meeleven in de vorm van tele-
foontjes, héél veel kaarten, bloe-
men, enz. Het heeft mij heel erg 
goed gedaan! Hartelijke groet, 
Anny Nijenhuis- Bloemendal.

gramsbergen
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes, 
Goordijk 22, 7783 BB Gramsber-
gen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 25 febr.: 10.00 
ds. R. Biewinga. O.v.d.: mw. M. 
Lohuis. 19.00 ds. R. Biewinga. 
Twee of driemeeting. O.v.d.: mw. 
H. Gerrits. Collecten: kerk-
beheer. Bij de uitgang: diaconie. 
Organiste: Margriet Nijenhuis. 
Knd.: Hilda Sturris. Huispaas-
kaars aansteken: Sanne ter 
Wijlen.
Zieken. In het ziekenhuis in Har-
denberg zijn opgenomen: mw. 
Lena Fransen en dhr. Jan van Dijk, 
beiden uit de Acaciaflat.
In het CFH verblijft mw. T. Cen-
ten-Huisjes.
Mw. Diny de Ruiter, Anerdijk 12, 
is opgenomen in het CFH, De 
Baander, k. 3.
Thuisgekomen vorige week uit 

het CFH: mw. G. Vasse-Tromp, 
Gramsberger State 26.
Dhr. Bert Sloots, Leemkoele 6, 
mocht weer thuiskomen uit het 
UMCG te Groningen. 
Dhr. G. Kiewiet, Rondweg 21, is 
voor behandeling gegaan naar 
Dimense Zwolle. (Eerdelaan 45, 
8043 RR Zwolle).
Mw. Nine Slatman-Seijmonsber-
gen, Rondweg 37, woont nu in 
het Vechtdalhuis in Hardenberg, 
ze verblijft op k. 1. Adres: Karel 
Doormanlaan 17, 7772 XW Har-
denberg.
Jubileum. 21 febr. waren Gerrit 
en Annie Beenen-Wilpshaar 60 
jaar getrouwd. (Hattemattestr. 30, 
7783 BP Gramsbergen.) Van harte 
gefeliciteerd.
De 40-dagentijd is een peri-
ode van soberheid en inkeer, van 
beschouwing van lief en leed, in 
de wereld en in ons eigen leven. 
De 40-dagentijd wordt ook wel 
gezien als een reis, een tocht 
door de woestijn. Zoals het volk 
Israël 40 jaar lang door de woes-
tijn trok, op weg naar het beloof-
de land. Zoals ook ons leven een 
reis is, onderweg kom je van alles 
tegen, doe je allerlei ervaringen 
op, met vallen en opstaan zoek 
je je weg naar de toekomst. ‘Een 
open deur: Onvoorwaardelijke 
liefde.’ In het Johannes-Evangelie 
lezen we dat Jezus zegt: ‘Ik ben 
de deur voor de schapen.’ ‘Ik ben 
de deur: wanneer iemand door 
mij binnenkomt zal hij gered wor-
den; hij zal in en uit lopen, en hij 
zal weidegrond vinden.’ Op onze 
levensreis is Jezus onze ingang 
naar God toe, in hem ontmoe-
ten we Gods onvoorwaardelijke 
liefde voor ons. Jezus wijst ons de 
weg naar waarachtig leven, een 
leven in liefde voor God en voor 
elkaar. Jezus is de deur naar een 
wereld als een open huis, waar 
het goed is om te wonen, voor 
alle mensen. Helpt u mee om 
deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank!
De ‘Sing & Swing’ dienst is 
echt iets voor jou!  En weet je, 
soms is het anders dan je ver-
wacht! Laat je verrassen en kom 
4 maart om 19.00 uur naar de 
BHK. In deze vlotte swingende 
dienst, mogen we op nieuw 
samen met de Rockband MyPa-
rable beleven dat het fijn is om 
samen ons geloof te vieren. 
Thema: ‘Licht’. Graag tot dan!
Bedankje. Hartelijke dank voor 
de kaarten en telefoontjes voor 
mijn verjaardag. Vr. gr. van Anne-

gien Wilpshaar-Lennips.
Uitnodiging. Hierbij nodigen 
wij u uit voor de: Ambtsdragers 
conferentie die D.V. zal worden 
gehouden op 15 maart in ‘De 
Kern’ te Ommen (Bouwstr. 23). 
Aanvang: 20.00 uur.  Koffie vanaf: 
19.45 uur. Spreker: ds. Hans 
Schipper van de prot. gem. Dalf-
sen. Thema: ‘Een heilige van onze 
tijd.’ Een onrustige zoeker naar 
God.
Samen willen wij deze avond op 
zoek gaan naar wie Henri Nou-
wen was en wat hij ons kan leren. 
De agenda is aanwezig in de zaal. 
Ook belangstellenden zijn van 
harte welkom. Er zal deze avond 
een boekentafel van de evangeli-
sche boekhandel ‘de Fakkel’ zijn. 
www.fakkel.nl Wilt u zich telefo-
nisch en het liefst per email opge-
ven bij het onderstaande adres 
voor 10 maart. Met een hartelijke 
groet, namens het comité van 
voorbereiding, mw. Gineke Pel-
tjes, Van Royensweg 53, 7691 BR 
Bergentheim, tel. 0523-300854 
06-30955705 ginekepeltjes@
gmail.com
Uit de schulden. Steeds meer 
mensen in Nederland hebben 
tijdelijk of blijvend schulden. 
Alleenstaande moeders zijn extra 
kwetsbaar. In 2011 heeft Kerkin-
Actie samen met andere kerken 
en chr. organisaties het project 
SchuldHulpMaatje opgezet. Bin-
nen dit project worden vrijwil-
ligers tot ‘maatjes’ opgeleid om 
mensen met schulden te bege-
leiden en te coachen. Inmiddels 
zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaar-
lijks worden zo’n 6.000 mensen 
persoonlijk begeleid. Daarnaast 
krijgen 15.000 mensen via inter-
nethulp bij hun financiën. Ook 
is er een speciale website waar 
jongeren meer te weten kunnen 
komen over geldzaken en risico’s 
van schulden en waar ze ont-
dekken hoe ze schulden kunnen 
voorkomen of waar ze hulp kun-
nen krijgen. De collecteopbrengst 
wordt onder meer ingezet om 
nieuwe maatjes te trainen, zodat 
zij goed voorbereid zijn op hun 
taak. Met deze collecte steunt u 
het diaconale werk van Kerkin-
Actie zoals SchuldHulpMaatje in 
Nederland. Van harte aanbevo-
len! Voor dit project is € 25.000 
nodig.
Jarig D.V. 24 febr.: mw. J. Huisjes-
Geertjes, Hattemattestr. 22, 7783 
BN Gramsbergen: 83 jaar.

Vervolg van pagina 3

Lees verder op pagina 7

berichten uit de gemeente 

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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The Ball Brothers zijn bekende 
gezichten in de zogeheten muzi-
kale ‘Gaither Homecoming’ 
familie. Onder die naam  wordt 
sinds 1991 muziek uitgebracht 
in het Southern gospel-genre en 
worden concerten verzorgd.

Homecoming
De eerste ‘Homecoming’ ont-
stond geheel ongeorganiseerd. 
Het verhaal gaat dat na een 
studio-opname van de Gaither 
Vocal Band (in 1991 in Nashville) 
de meewerkende muzikanten 
en zangers bleven napraten. Ze 
deelden belevenissen en zon-
gen samen rond de piano. Bill 
Gaither nam deze spontane ses-
sie op en bracht die uit. Deze 
opname werd goed ontvangen, 
waardoor Gaither besloot er in 
een groter verband vervolg aan 
te geven. De opnames en con-
certen kennen al jaren dezelfde 
opzet: op het podium neemt 
een paar dozijn gospelartiesten 
plaats, met op de eerste rij(en) 
veteranen uit de gospelwereld. 
Gaither leidt het geheel, waar-
bij samenzang wordt afgewisseld 
met solo-optredens en optredens 
van diverse bands. In 1996 werd 
de eerste Homecomingtour-
nee gehouden, sindsdien reizen 
de artiesten in diverse samenstel-
lingen de wereld over. De eerste 
concertopnames verschenen 

op video, tegenwoordig worden 
ze uitgebracht op dvd en cd. In 
Nederland werden diverse con-
certen door Family7 uitgezonden 
op televisie.

the ball brothers 
De broers Andrew en Daniel Ball 
vormen samen met hun zwager 
Chad McCloskey en vriend Matt 
Davis sinds 2006 The Ball Brothers; 

een close harmony groep die zich 
niet laat vastpinnen op één stijl.  
De fantastische stemmen die 
samensmelten in close harmony 
zijn de lijm in muziek waarvan jong 
en oud geniet.

The Ball Brothers hebben gedu-
rende hun bestaan al veel mijlpa-
len beleefd; van meewerken aan 
Gaither video’s tot optredens  

op de beroemde National Quartet 
Convention. De groep is bijzonder 
actief op social media, waar hun 
vlog-reeks ‘Rollin’ With The Ball 
Brothers’ een uniek kijkje in het 
leven van de groep geeft.

concerten in nederland
In maart 2018 is het de beurt  
aan Nederland voor een bijzon-
dere kennismaking: dan treden 

The Ball Brothers op in ons land, 
ondersteund door het orkest 
Music4Christ o.l.v Aad Contze.
Data en locaties: 23 maart 2018 
– Johanneskerk (Rotterdam), 24 
maart 2018 - De Basiliek (Veenen-
daal)

Info: T: 0297-237172  
E: info@events4christ.nl

Ze zijn een ware sensatie in 
de veelkleurige wereld van 
southern gospel, omdat ze 
het genre nóg veelkleuriger 
hebben gemaakt: The Ball 
Brothers. Deze muziekgroep 
brengt het oude en het nieu-
we bij elkaar. 

The Ball Brothers in maart naar Nederland 
Southern gospel sensatie 

Southern gospel is een genre binnen de gospelmuziek meestal vertolkt door een mannelijk kwartet.

Mijn broer ligt in 
het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Hij 
is - hoe, mag joost weten - belaagd 
geraakt door een streptokok A, 
de vleesetende bacterie, die zich 
in zijn linkerarm had genesteld. 
Het is een wonder dat hij het er 
levend vanaf heeft gebracht. Alle 
sporen van dat verwoestende 
monster zijn uit zijn lichaam ver-
wijderd, en nu kan de weg naar 
herstel hopelijk worden ingezet. 
Maar omdat intensieve medische 
zorg voorlopig nodig is, zal hij nog 
wel een aantal dagen - misschien 
weken -  in Isala moeten blijven.

Mijn vrouw en ik houden hem 
deze middag gezelschap. Het is wel 
grappig te zien dat de ene na de 
andere in het wit geklede gediensti-
ge geest zich in het kamertje meldt 
om het een of ander te onderzoe-
ken of te doen, zoals het inspuiten 
van antibiotica. Tussendoor komt 
iemand zijn dinerwensen opne-

men… Nee, saai is het niet deze 
middag. Babbels heeft hij bovendien 
genoeg. ‘Je gooit er een kwartje in 
en er komt een gulden uit,’ zegt hij 
met enige zelfspot. Zo kennen we 
hem ook. Ons bezoek voltrekt zich 
in een gezien de nare omstandighe-
den opgewekte atmosfeer.

Zelf heb ik ondanks mijn 74 jaren 
nimmer in een ziekenhuisbed ver-
bleven, afgezien van twee weken in 
mijn dertiende levensjaar. Op weg 
naar school was ik op die onza-
lige vrijdagochtend al te gehaast, 
lees: te laat van huis vertrokken, 
met als gevolg dat ik een achterop 
komende auto over het hoofd zag. 
Een hersenschudding en een been-
wond hield ik aan de klap over. 
Die twee weken in het ziekenhuis 
waren niet de aangenaamste van 
mijn leven, want ik lag daar met 
mijn klachten in een troosteloze 
omgeving en werd tot overmaat 
van ramp ook nog door mijn 
kamergenoot gepest. Ik was blij 
dat ik naar huis mocht om aldaar 
anderhalve maand plat te liggen en 
aan te sterken onder de liefdevolle 

zorg van mijn moeder, die me na 
zes weken van volstrekte rust bij 
de hand moest nemen om me 
opnieuw te leren lopen…

Met ziekenhuizen heb ik sindsdien 
niet veel te maken gehad, maar ’t 
kan verkeren. Tegenwoordig loop ik 
de deuren van het Röpcke-Zweers 
Ziekenhuis in Hardenberg bijkans 
plat. En als het daar niet is, dan wel 
die van Aleida Kramer in Coevor-
den. Steeds poliklinisch. Bij diverse 
afdelingen ben ik kind aan huis, ik 
weet ze zonder mankeren te vin-
den. Nu maak ik dus kennis met 
Isala in Zwolle, naar verluidt het 
grootste niet-academische zieken-
huis van ons land. 
Ik ben onder de indruk. Wat is 
het hier toch prachtig! Niet dat je 
er voor je plezier ligt, maar alles 
wordt eraan gedaan om het ver-
blijf te veraangenamen en zo goed 
mogelijke zorg te verlenen. Een 
groot en modern complex, maar 
zonder het massieve dat zoveel 
grote gebouwen eigen is. Het is 
gebouwd met gevoel vooor design, 
creatief en gavarieerd. Bij de ingang 

worden we verwelkomd door een 
vrijwilliger, die ons naar de balie 
verwijst. De aangegeven route is 
duidelijk en de gangen zijn heel 
ruim. De aankleding met veel groen 
draagt bij aan de vriendelijke uit-
straling. Als wij toch even aan het 
zoeken slaan, is er meteen een ver-
pleegkundige die ons de weg wijst.

De medewerkers die tijdens het 
bezoekuur in en uit lopen zijn een 
en al aandacht voor de patiënt. 
Routineus maar bescheiden en 
zorgvuldig doen ze hun werk. Er 
wordt hier niet over de hoofden 
van mensen beslist. Mijn broer 
kent alle details van wat de vlees-
eter heeft aaangericht, weet ons 
haarfijn te vertellen hoe de vol-
gende stappen eruit gaan zien, 
wat de kansen zijn op herstel. Hij 
denkt mee, ook als tijdens ons 
gesprek blijkt dat het misschien 
toch weer anders moet omdat er 
een infectie is geconstateerd. Het 
is nog maar de vraag of de tweede 
operatie, die voor morgen staat 
gepland, kan doorgaan. Uitstel zou 
jammer zijn, want dat betekent 

nog langer in het ziekenhuis, en 
vertraging in het herstel.
Nee, ik ben niet jaloers op mijn 
broer. Je zult maar een aanval van 
die vleeseter over je heen krijgen, 
met spoed worden opgenomen, 
en zo’n moeizaam en langdurig 
proces moeten ondergaan. Ik 
bewonder de kracht en de humor 
waarmee hij het allemaal door-
staat. En ik heb bewondering voor 
de manier waarop men hem ter-
zijde staat. Terugdenkend aan hoe 
het mij als dertienjarige verging, is 
het een wereld van verschil.

In het ziekenhuis
Door  

daan Van der waals, 

gramsbergen 

Daan

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere  
campingdienst?
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Zaterdag 24 februari
ntr | npo2 | 21.20
andere tijden
De bende van Nijvel. In de jaren 
‘80 zaaide de Bende van Nij-
vel dood en verderf in België. In  
Andere Tijden  spreken overle-
venden en nabestaanden over de 
overvallen.

Zondag 25 februari
eo | npo2 | 09.55
de kapel
Perspectief voor je leven. 
Ds.Orlando Bottenbley laat je 
nadenken over de tekst uit Open-
baringen 21:3-5. Hij neemt je mee 
naar de dag waarop alles nieuw 
wordt.

Zondag 25 februari
kro-ncrV | npo2 | 22.40
kruispunt
Wat als je je leven over mocht 
doen? Uit onderzoek onder 1700 
55-plussers blijkt dat meer dan 
de helft zijn leven anders zou 
inrichten.

maandag 26 februari
kro-ncrV | npo1 | 21.15
eindelijk thuis
Daan Nieber gaat in de serie  Ein-
delijk Thuis  op pad met geadop-
teerden en één van hun adoptie-
ouders terug naar het land van 
hun herkomst.

dinsdag 27 februari
aVrotros | npo1 | 21.25
ellie op patrouille
In  Ellie op patrouille laat Ellie 
de diverse facetten van het uit-
dagende, maar soms ook lastige 
politiewerk zien.

woensdag 28 februari
eo | npo2 | 22.55
onze manier van leven
Een documentaire over onver-
wachte ontboezemingen en 
intieme bekentenissen op een 
onwaarschijnlijke plek langs de 
Duitse snelweg.

donderdag 1 maart
kro-ncrV | npo1 | 20.25
de reünie
In deze aflevering van  De Reü-
nie staat de klas van Rijnlands 
Lyceum in Wassenaar uit 1963 
centraal.

Vrijdag 2 maart
eo | npo2 | 19.35
ice scream
Klimaatjournalist Bernier Noten-
boom doet er in het programma 
Ice Scream  alles aan om de kij-
kers bewust te maken van de 
gevolgen van de opwarming van 
de aarde.

Het is koud. Het 
vriest. Het is vroeg 

donker. Het is mijn verjaardag. 
Party-time. 
Alleen mijn kleinzonen en hun 
vaders zijn vanavond welkom – ze 
mogen vuurtje fikken, marshmal-
lows roosteren, hamburgers bak-
ken, snoepen, cola drinken zoveel 
ze willen en alles doen wat moe-
ders verbieden. Dik feest rondom 
de vuurkorf. By the way, de moe-
ders en kleindochters zijn zater-
dag aan de beurt voor een hightea; 
theeleuten is niks voor mannen, 
toch? 

Op deze doordeweekse dag moe-
ten alle papa’s nog van hun werk 
komen of hun zonen van voet-
bal halen. Net als iedereen zijn 
ze druk druk druk. En aangezien 
Jacob en ik alleen zijn overgeble-
ven, krijgen wij zelf alle voorbe-
reidingen voor de kiezen. Vroeger 
hielpen de kinderen een handje. 
Nu rennen we ons rot van werk 
naar winkel naar huis naar koel-
kast naar keuken naar tuin en vice 
versa. Ook een vuurfeest behoeft 
voorbereiding. Waarom serveer ik 
eigenlijk niet gewoon koffie met 
taart? 

We zijn net op tijd klaar. De eer-
ste mannen arriveren met schilde-
rijen, tekeningen en kaartjes. De 
teksten lees ik hardop voor: ‘U 
bent een superlieve oma’, ‘Ik heb 
van mijn ijgen geld een cadeautje 
gekocht’ en ‘un bloem etje voor 
uu’. Stiekem is dit voor mij het 
hoogtepunt. Want stel dat ik niet 
van die hanenpoten voor mijn 
verjaardag kreeg, dat niemand de 

moeite zou nemen speciaal voor 
mij zulke mooie taalfouten te 
maken.

Als het feest flink op gang is, voeg 
ik mij bij de vaders rondom de 
vuurkorf. Heerlijk zo’n mannen-
feest. Nadenken over tafelkleedjes 
en kaarsjes is niet nodig. Mannen 
zien dat toch niet. De soesjes 
staan gewoon in de doos op de 
picknicktafel en de hamburgers 
liggen op een lelijke plastic schaal. 
Op een mannenfeest gaat het om 
eten, drinken en vrolijk samen zijn. 

Al gauw profileren de echte pyro-
manen onder mijn kleinzonen zich. 
Luther, Abel, Gabriël, Martien… 
ze zijn niet weg te branden bij het 
vuur. De andere jongetjes branden 
hun handen, tanken ranja (pssst, 
appeldiksap, voor de gemoedsrust 
van de mama’s) of cola, werken 
massa’s snoep in no time weg en 
spelen verstoppertje. Het feestje 
viert zichzelf. In het feestgedruis 
heb ik zelfs even tijd voor reflectie.

In de vonken zie ik mezelf weer, 
van toen ik een kersverse moeder 
was. Een vroegere docent vroeg 
me in die tijd: “Nou Willemke, hoe 
bevalt het getrouwde leven?” Ik 
hoefde daar niet over na te den-
ken: “Het voelt veilig”, zei ik. Nu, 
vele jaren na dato, stelt niemand 
mij meer die vraag, maar geef ik 
hetzelfde antwoord. Mijn leven 
voelt veilig. Veiligheid en geborgen-
heid hebben Jacob en ik ook onze 
kinderen willen geven. En ziedaar, 
op dit vuurfeest realiseer ik mij 
hoe de rollen aan het omdraaien 
zijn. Hoe ook hun liefde en nabij-
heid mij veiliger en geborgener 
doen voelen dan ooit. 
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Vuurtje fikken

Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meeleven met 

dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen en 

twaalf kleinkinderen. Eerdere columns verschenen in de  

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

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

Communicatie te Wierden.

gezi(e)n 

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

Door willemke 

wieringa, wierden

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere  
pinksterbiJeenkomst?

Paasconcert  
Gerald Troost
Noteer alvast in uw agenda: rond 
Pasen toert Gerald Troost met 
een muzikaal programma langs 
verschillende plaatsen in Neder-
land. Op maandag 2 april is hij in 
Gramsbergen. Het programma 
zal bestaan uit ontroerende 
solo’s over het lijden, sterven 
en opstaan van Jezus. Ook is er 
gelegenheid om samen te zingen! 
De opstanding van Jezus is een 
keerpunt in de geschiedenis en 
nog steeds actueel. Jezus gaf 100% 
voor jou. Er is hoop voor jouw 
leven. Er is een toekomst voor de 
wereld!’ 

GZ zoekt  
kerken-bezoekers
Het Gezamenlijk Zondagsblad wil 
graag zijn contacten met de plaat-
selijke kerken versterken. Dat is 
hard nodig want in veel kerkelijke 
gemeenten is het GZ (bijna) onbe-
kend. Wij zoeken enkele enthou-
siaste GZ-lezers die in hun regio 
de contacten tussen het GZ en 
de plaatselijke gemeenten willen 
helpen opbouwen. Dat kan door 
bezoeken te brengen, maar ook 
door gerichte informatie door te 
geven. Uiteraard doet u dit vrijwil-
ligerswerk in nauw contact met 
het redactiekantoor in Wierden.  
Graag geven we u vrijblijvend 
meer informatie. 
Bel of mail daarvoor met Johan 
ten Brinke: johan@topic-cc.nl  
tel. 0546 - 577475.

Zin in een avondje zingen? 
Komende zondag 25 febru-
ari vindt een Zuidwoldi-
ger Zangavond plaats in de 
Hervormde Kerk van Zuid-
wolde. Iedereen is van harte 
welkom.

Het thema van de Zuidwoldiger 
Zangavond is “De wonderen zijn 
de wereld nog niet uit”. Medewer-
king verlenen het Christelijk Regi-
onaal Koor ‘Praise the Lord’ uit 
Notter en organist Ronald IJmker.

crk praise the lord
Dirigent en musici van het Chris-
telijk Regionaal Koor ‘Praise the 
Lord‘ willen samen met u God 
groot maken door zang en muziek. 
Het koor is in 1994 ontstaan als 
jongerenkoor uit het koor Looft 
den Heer Notter. Ze hanteren 
dezelfde naam, maar dan in het 
Engels. Een 
enthousiaste 
groep jonge-
ren wilde graag 
ander reper-
toire zingen 
en het jonge-
renkoor kon 
een opstap zijn 
naar het 'grote' 
koor. Praise the 
Lord bestaat 
momenteel uit 
ongeveer 35 
leden en staat 
onder leiding 
van Neder-
lands bekendste 

koordirigent Jan Quintus Zwart. 
Kerkmuziek is Zwart met de pap-
lepel ingegoten, hij is afkomstig 
uit de beroemde Nederlandse 
‘orgelfamilie’. Jan Quintus is zeer 
bekend als dirigent, muziekprodu-
cent en tevens de man achter het 
succesvolle TV-programma Neder-
land Zingt.

ronald iJmker
Ronald IJmker kreeg voordat hij 
les kreeg aan de muziekschool in 
Hoogeveen, privéles thuis. Na een 
aantal jaren les aan de Muziek-
school in Hoogeveen is hij verder 
gegaan met de hoofdvakstudie 
orgel bij Harm Jansen aan het 
Conservatorium in Zwolle. Ronald 
is verbonden als organist aan de 
Hervormde Kerken van Coevor-
den, Hollandscheveld, en de Pro-
testantse Gemeente te De Krim. 
Tevens is hij een veelgevraagd 

begeleider, bij diverse koren, op 
zowel orgel als piano. Concert-
reizen met koren brachten hem 
reeds in Frankrijk, Duitsland, Oos-
tenrijk, Tsjechië, Hongarije, Roe-
menië en Polen. Ook werkte hij 
mee aan verscheidene CD-, radio-, 
en TV-opnamen.

De zangavond begint om 19.00 
uur. Toegang en koffie gratis. Col-
lecte voor de onkosten. 

Aanstaande zondag, 25 februari

Kom naar de Zuidwoldiger Zangavond



zondag 25 februari 2018 7

Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meeleven met 

dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen en 

twaalf kleinkinderen. Eerdere columns verschenen in de  

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

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

Communicatie te Wierden.

24 febr.: mw. J. Bril-Benjamins, 
Rondweg 25, 7787 EJ Holtheme: 
82 jaar.
27 febr.: mw. G. Lenters-Koers, 
Hattemattestr. 16, 7783BN 
Gramsbergen: 85 jaar.
28 febr.: dhr. J. Centen, Goordijk 
9, 7783AM Gramsbergen: 84 jaar.
28 febr.: dhr. H. Nijmeijer, Grams-
berger State 5, 7783 AZ Grams-
bergen: 81 jaar.
2 maart: dhr. H. Gerrits, Holtho-
nerweg 18, 7779 DE Holthone: 
91 jaar.
2 maart: dhr. A. Kollen, De Oos-
termaat 3, 7783 BV Gramsbergen: 
80 jaar.

Hardenberg-Heemse
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Heemser Esch. Hartelijk 
bedankt voor de kaarten die ik 
voor mijn verjaardag heb gekre-
gen. Ook namens mijn ouders. 
Groeten, Bert Veurink, Pijlkruid 
31.
Heemse West. Zieken. Dhr. 
I. Prins, Franshalstr. 39, is na een 
geslaagde operatie donderdag 
weer thuisgekomen.
Mw. K. Drenthen-Bakker, Polen-
weg 5, verblijft in Oostloorn.
Dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4, 
verblijft in het CFH.
Mw. H. Kerkdijk-ter Wielen 
verblijft in de Schoutenhof 27 
(woongroep 53), 7773 CC.
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft 
in Aleida Kramer te Coevorden.
Mw. M. Slotman-Pullen, Ulfers-
hof 12, was korte tijd thuis, maar 
verblijft nu weer in Clara. We 
denken ook aan allen die zorgen 
hebben binnen hun gezin, familie 
of vriendenkring. Vergeten we de 
zieken niet in onze aandacht en 
gebeden!
Bedankt voor het mooie bloem-
stuk dat ik uit de kerk mocht 
ontvangen. W. Klein, Rheezerveen.
Marslanden. Zieken. Dhr. 
Andre van Beveren, Blanckvoor-
talle 16, is weer thuis na een 
knie-operatie.
Mw. de Jong, Hundekovenstr. 3, is 
na een operatie en een verblijf in 
het ziekenhuis weer thuisgeko-
men. Ze moet nu nog een aantal 
weken heel rustig aan doen. Wij 
bidden voor hen beide voor een 
voorspoedig herstel. Alle zieken 
en mensen met zorg veel sterkte 
toegewenst.
Zondag werden wij verwend met 
de bloemen uit de kerk. Heel 
hartelijk dank daarvoor. De ope-
ratie aan mijn knie is geslaagd. 
Nu revalideren. Gelukkig mag dat 
thuis. Een hartelijke groet, ook 
van Saapke, Andre van Beveren.
Centrum-Noord. Zieken. Mw. 
A. Holverda-Mulder (Blauwver-
verstr. 8) is weer thuis.
In het hospice verblijft dhr. G. 
Lenters (Havenweg).
Voor revalidatie zijn in het CFH: 
mw. Hoogeveen (Havenweg), dhr. 
Klokkers (Pothofweg) en dhr. 
Compagne (Badhuisplein).
Mw. v/d Poll (‘t Holt) is weer 
thuis.
Overleden. 13 febr. is in de 
hoge leeftijd van 93 jaar overle-
den mw. Joke Schreurs-ter Brugge 
(Schoutenhof). We leven mee met 
haar 3 dochters en hun gezinnen, 
met haar familie en vrienden.
Jubileum. We feliciteren dhr. en 
mw. Compagne die 18 febr. 65 
jaar getrouwd waren. We zijn blij 

voor hen dat ze dit mogen bele-
ven. Proficiat.
Centrum-Zuid. Zieken. Mw. 
G. Segger-Kolthoff, Parkweg 101, 
verblijft in het CFH, revalidatie 
unit 4.
Dhr. H. Aalderink, J. van 
Riemsdijkstr. 25, verblijft even-
eens in CFH, revalidatie unit 4.
Medisch Spectrum Twente, 
Enschede: dhr. B. Spijkers, Bruch-
terbeekweg 18, Brucht.
Baalderveld. Zieken. Dhr. 
Hamberg, Hoogenweg 17, verblijft 
in het ziekenhuis is Zwolle. Na 
een hartklepoperatie kreeg hij 
last van complicaties. Wij hopen 
bidden dat hij binnenkort weer 
naar huis mag.  Bedankt Via deze 
weg willen wij u hartelijk danken 
voor de bloemen, de vele kaart-
jes en de aandacht. Het doet ons 
goed om elkaar ook op deze 
manier te ontmoeten. Dhr. en 
mw. Lamberink, Gele lis 17. 
Baalder. Zieken. Dhr. R. Brou-
wer, Bovenmaat 23, is opgenomen 
in het RZZ, k. 242.
Jarig. 20 febr.: mw. M. van de 
Stouwe-Korten, Burg. Bramerstr. 
140, 7772 CE Hardenberg: 90 jaar.
20 febr.: mw. J. Geertman-Wester-
man, De Achterbrink 6, 7771 BX 
Hardenberg: 83 jaar.
20 febr.: dhr. H. Bolks, Veldsinkdijk 
7, 7791 RL Radewijk: 81 jaar.
21 febr.: mw. B. Waterink-Zweers, 
Noord-Oosterweg 19, 7791 RB 
Radewijk: 93 jaar.
21 febr.: mw. H. Meier-Oldehinkel, 
Admiraal Helfrichstr. 91, 7772 BZ 
Hardenberg: 82 jaar.
22 febr.: mw. P. van Gils-Botvliet, 
Burg. Bramerstr. 58, 7772 CE 
Hardenberg: 85 jaar.
23 febr.: mw. B. Nijeboer-Ham-
huis, Mastdijk 5, 7791 RN Rade-
wijk: 80 jaar.
24 febr.: mw. C. Sierink-Bouw, 
Burg. Bramerstr. 168, 7772 CE 
Hardenberg: 86 jaar.
24 febr.: dhr. F. Ramaker, Gedemp-
te Haven 65, 7772 VD Harden-
berg: 84 jaar.
25 febr.: mw. B. Kamphuis-Olde-
hinkel, Radewijkerweg 66, 7791 
RH Radewijk: 80 jaar.

lutten/slagHaren
Contactpersoon: mw. G. van Dijk, 
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lut-
ten
Kerkdiensten 25 febr.: Kruis-
kerk 9.30 ds. R. Visser, Uelsen. 
O.v.d.: dhr. H. Euvink. Organist: 
dhr. H. Kemink. Oppas: mej. N. 
Ekkel en mej. L. Wellink. Ont-
vangstcomité: fam. H. Kruithof. 
Flame: mw. R. v/d Felz en mw. A. 
Kastelijn. Beamer: dhr. R. Soer. 
17.00 ds. A. Post, Nieuw Beijer-
land. ‘Snertdienst’ m.m.v. koor 
Laus Deos. O.v.d.: dhr. H. Euvink. 
Organist: dhr. J. Lamberink.
Jarig. 19 febr. 1929: mw. H. Klok-
Bril, Schuineslootweg 23a, 7777 
RG Schuinesloot.
20 febr. 1938: dhr. J. Lamberink, 
De Lutteresweg 21, 7775 PN Lut-
ten.
20 febr. 1946: mw. G. Horsman-
Fransen, De Vaart 57, 7784 DK 
Ane.
21 febr. 1943: dhr. J. Leenders, 
Dedemsvaartseweg Noord 74, 
7775 AJ Lutten.
24 febr.: dhr. L. Odink, Lijsterbes-
str. 4, 7775 BB Lutten.
25 febr. 1948: dhr. J. Booij, Schui-
neslootweg 43, 7777 RH Schuine-
sloot. 25-02-1948
Zieken. Mw. C. Polman-Klok, Mei-
doornstr. 55, mocht weer thuis-
komen uit het CFH.

Mw. Soer-Stoffers (Anerweg-
Noord 136, 7775 AW Lutten) 
verblijft op revalidatie afd. 2, k. 
17 in het CFH. Indien u haar wilt 
bezoeken graag even contact 
opnemen met haar zoon Johan 
Soer (tel. 06 15448618).
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27, 
7775PD Lutten) verblijft in Reva-
lidatiecentrum Het Roessingh, afd. 
2, k. 10 (Roessinghsbleekweg 33, 
7522 AH Enschede).
Mw. G. Schraa-Naber (Het 
Weerdje 9, 7783 CT Gramsber-
gen) is ernstig ziek.
Wij wensen alle zieken Gods 
kracht en nabijheid toe.
De bloemen gaan deze week 
met een groet van ons allen, 
vanuit de Kruiskerk naar Jan en 
Yvonne Klok-Huisman, Schuine-
slootweg 44, Schuinesloot.
Vanuit de Lantaarn naar mw. de 
Jong, Kamperfoeliestr. 7.
Vanuit de Kapel naar fam. G. Mep-
schen, Troostenweg 3.
Themadienst. Interkerkelijk 
Gospelkoor Akousate uit Dalfsen 
zal op 4 maart om 9.30 uur de 
gez. themadienst in de Kruiskerk 
verzorgen, met het thema: ‘Wie 
ben ik?’ Een thema waar veel 
mensen mee ‘worstelen’. We heb-
ben allemaal een naam, maar is 
dat wie we zijn? Welk masker zet-
ten we op om toch maar díe per-
soon te zijn die we graag willen 
zijn? Wij rekenen op uw komst!
Snertdienst. ‘Kom je bij ons 
eten? Het is snertweer!’ Uitno-
diging voor de Snertdienst op 
25 febr. in de Kruiskerk. Aanvang 
dienst: 17.00 ds. A. Post (broer 
van...) M.m.v. Laus Deo. Na de 
dienst om ca. 18.15 uur gaan we 
snert(erwtensoep) en bonensoep 
eten in Pro Rege.

mariËnberg
Contactpersoon: mw. Jeannet Vis-
ser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfert-
straat 35, 7692 AH Mariënberg, 
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 25 febr.: 9.30 ds. T. 
Oldenhuis, Coevorden. 19.00 ds. 
L. van Rikxoort. O.v.d.: mw. R. 
Menderink. Gastvrouw: I. Noe-
verman. Diakenen: I. Noeverman 
en B. Mellema. Collecten: KRQ, 
kerk en gebouwen.
Meeleven. We leven mee met 
dhr. A. Ringsma, hij moet aan-
staande week opgenomen wor-
den in het ziekenhuis. We bidden 
hem, zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte 
toe. 
Tekst. Als de Heiland mij van-
daag zou willen ontmoeten: Zou 
ik Hem dan met open armen 
aan de deur begroeten? Of zou 
ik me moeten verkleden, voor-
dat ik Hem binnen kan laten? Of 
een paar tijdschriften verstop-
pen en er betere lectuur voor 
in de plaats leggen? Zou ik mijn 
wereldse muziek door christe-
lijke vervangen? Zou ik trots zijn 
op de dingen die aan de muur te 
kijk hangen? Of zou ik het een 
en ander uit willen leggen en 
allerlei excuses maken? En als de 
Heiland een paar dagen met me 
doorbracht, zou ik dan zeggen 
wat ik altijd zeg? Zou het leven 
voor mij gewoon doorgaan? Zou 
ik Jezus meenemen waarheen in 
van plan was te gaan? Of zou ik 
mijn plannen voor een paar dagen 
wijzigen? Zou ik blij zijn als Hij 
mijn naaste vrienden ontmoette? 
Of zou ik hopen dat ze wegble-
ven tot Zijn bezoek voorbij was? 

Zou ik blij zijn als Hij steeds zou 
blijven? Of zou ik me opgelucht 
voelen als Hij tenslotte wegging? 
Laat ik eens proberen er precies 
achter te komen hoe ik zou zijn 
en mij zou gedragen, als de Here 
Jezus persoonlijk kwam om een 
poosje met mij op te trekken.

ommen
Contactpersoon: Wim Wester-
huis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ 
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdienst 25 febr.: Bouw-
straat 9.30 ds. A. van der Spek, 
Zwartsluis. Lector: mw. L. Tent-
Slager. Organist: mw. L. Volke-
rink. Zondagskind: Marit Wer-
mink. Oppas: aanwezig. 19.00 ds. 
J. de Haan. O.v.d.: mw. L. van der 
Linde. Organist: dhr. Fr. Dijkstra. 
Collecten: 1. Gebouwen en pas-
torieën. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
kerkelijke gebouwen en zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. 
A. de Vries, Nijverdal. Dopelin-
gendienst. O.v.d.: dhr. H. Kroon. 
Organist: dhr. G. Bruins. Col-
lecten: 1. Gebouwen en pas-
torieën. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
gebouw ‘Irene’ en zending.

sibculo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 25 febr.: Klooster-
kerk Sibculo 9.30 ds. C. Koole, 
Schoonhoven. Knd.: groep 1 t/m 
8. O.v.d.: mw. A. Wind. Oppas: 
Jessica Stoeten en Fleur Seinen. 
Fredrikskerk Kloosterhaar 
9.30 ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen. 
Knd.: groep 1 t/m 8. O.v.d.: dhr. 
J. Lensen. Oppas: Bertine Boers 
en Miralda Fidom. Collecten: 
diaconie, solidariteitsfonds en 
onderhoudsfonds.

st. Jansklooster
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 25 febr.: 10.00 
ds. dhr. S. Bakker, Urk. Oppas: 
Aline Mooiweer en Hezra Oene-
ma. Knd.: groep 2: Sylvana en 
Marieke. Organist: Johan Tijssen. 
14.30 ds. P. Vis. Aangepaste dienst. 
Organist: Corry van den Berg. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Zieken. Br. S. van Benthem is 
van vanuit de Isala kliniek in Mep-
pel verhuisd naar Steenwijk om 
te revalideren in De Botter het 
revalidatiecentrum van verpleeg-
huis Zonnekamp. We hopen dat 
br. van Benthem daar de zorg 
kan krijgen die hij nodig heeft. 
We wensen hem en zijn vrouw 
veel sterkte met alles wat er op 
hen afkomt en bidden hen Gods 
onmisbare nabijheid toe.
Aan allen die met levenszorgen 
van ziekte en pijn, van gemis en 
verdriet hebben te maken geven 
we een woord van bemoediging 
mee om ze te laten weten dat 
Gods liefde en zijn trouwe zorg 
om hen heen is. Dag aan dag 
draagt Hij u. U mag uw zorgen op 
Hem afwentelen. Dat is misschien 
makkelijk gezegd maar het geeft 
hoop op een toekomst die ons 
voor eeuwig met Hem samen-
brengt.
Contactgroep. Op D.V. 27 febr. 
komt de contactgroep weer bij 
elkaar. Dit zijn altijd mooie en 
gezellige middagen. Degene die 
hier altijd bij zijn kunnen dat 
zeker beamen want de reacties 
zijn vaak positief. Het is voor de 

leiding altijd weer een uitdaging 
om een onderwerp of spreker 
te vinden. Maar buiten dat zijn er 
ook middagen waarop we met 
elkaar creatief bezig zijn of ons 
met gezelligheidsspellen verma-
ken. We beginnen met koffie/
thee en iets lekkers waarna onze 
voorzitter de middag opent met 
een welkomstwoord, een over-
denking aan de hand van een 
Bijbelgedeelte of een stukje uit 
een dagboek of Elizabethbode. 
Dit zijn vaak hele waardevolle 
momenten die ons doen besef-
fen hoe ons leven in Gods hand 
geborgen is. Wat er 27 febr. op 
het programma staat is min of 
meer een verrassing. Het gaat 
over waar we ons mee kleden. 
Hoe dat vroeger was en tegen-
woordig en alle veranderingen 
door de jaren heen. Verder lich-
ten we het denkbeeldige tipje van 
de sluier nog niet op anders is de 
verrassing helemaal weg.
Vespers. Een aantal weken 
komen we op woensdagavond 
voor een kort moment van stilte 
zang en gebed bij elkaar samen 
met onze brs. en zrs. v/d Herv. 
gemeente Vollenhove stad en 
ambt en de Geref. kerk uit Vollen-
hove. Deze vespers zijn om beur-
ten in de 4 verschillende kerk-
gebouwen in St. Jansklooster en 
Vollenhove. De predikanten ver-
zorgen om beurt deze vespers. 
Het is een verrijking om ook 
midden in de week tussen alle 
drukke werkzaamheden door een 
moment van rust en stilte van 
zang en gebed te hebben. Het is 
beslist een aanrader om die ves-
pers bij te wonen en te merken 
dat het goed is om middenin de 
week de rust te zoeken in Gods 
huis. De kerk is niet alleen voor 
de zondag, ook door de week is 
het er goed toeven en mogen we 
proeven van Gods liefde en zijn 
rust en vrede in ons op te nemen. 
28 febr. is de vesper in de Johan-
neskerk te St. Jansklooster. De 
avonden beginnen om 19.15 uur 
en duren ongeveer een half uur.
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.

westerHaar
Kerkdienst 25 febr.: 9.30 ds. 
G. Zijl, Lemele. Organist: Bjorn 
Hartman. Koster: Gerard Schul-
te. O.v.d.: Jannie Lensen. Knd.: 
o.l.v. Janneke Sportel. Vervoer 
bewoners ‘Haarhuus’: Sijmen 
Knol. Collecten: 1. Kerk. 2. Dia-
conie. Bij de uitgang: extra col-
lecte.
Paasviering. De vrouwengroe-
pen van de plaatselijke kerken 
organiseren weer een gezellige 
en muzikale ‘Paasmiddag’ voor 
alle ouderen en alleenstaanden 
uit ons dorp. Deze middag is D.V. 
27 maart a.s. en begint om 15.30 
uur. Na de ‘Paasviering’ is er een 
gez. broodmaaltijd. U bent allen 
van harte welkom in het Herv. 
Centrum, Hoofdweg, Westerhaar! 
Vrouwengroepen Ruth, Martha 
en Diaconia.
Jarig. 22 febr. 1935: zr. J. Lensen-
van Dijk, Rozenstr. 3.

berichten uit de gemeente 
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Zondag 25 februari
2 Petrus 1:12-21

maandag 26 februari
2 Petrus 2:1-10a

dinsdag 27 februari
2 Petrus 2:10b-22

woensdag 28 februari
2 Petrus 3:1-9

donderdag 1 maart
2 Petrus 3:10-18

Vrijdag 2 maart
Spreuken 22:1-16

Zaterdag 3 maart
Jozua 1:1-9

Religie is vrijheid van dwang
Harry Kuitert

Zondag 25 februari 2018

Aalden 
Alteveer GK 10.00 en 19.00 ds. 
H. Hoogeveen. H.A.
Assen AK 10.00 da. H. van 
Noord De Bron 10.00 ds. H. 
Harmsen JK 10.00 mw. F. Dijk De 
Slingeborgh 10.30 ds. G. van 
Rheenen OK 10.00 ds. R. Bus-
schers
Beilen PK 10.00 ds. R. Veldman 
Valkenhof 19.00 ds. R. Veldman
Borger GH 10.00 ds. T. Veenstra
Bovensmilde WK 10.00 dhr. A. 
Weemstra
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. J. de Kok 
19.00 ds. G. de Ruiter
Drijber GK 10.00 dhr. Berends
Dwingeloo 10.00 ds. P. de Vries
Een 9.30 ds. W. Smit. H.A
Elim HK 10.00 ds. Heiner
Emmen GrK 10.00 ds. Rappoldt 
Ichthus 10.00 ds. Kajim Kapel 
10.00 ds. Wijnsma Opgang 
10.00 ds. Fischer SH 10.00 ds. de 
Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 ds. P. van Elten
Gasselternijveen 10.00 ds. F. de 
Boer
Gees 10.00 ds. L. v/d Veer
Gieten DK 10.00 ds. M. Schut
Grollo 11.00 Lucas Koops
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 dhr. J. Smit
Hollandscheveld 10.00 ds. L. 
Kramer 19.00 dhr. G. Heinen
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 dhr. J. Wiersma
Hoogeveen GH 9.30 ds. L. Ple-
ijsant GrK 17.00 ds. W. Loos-
man 19.00 Hoogeveen zingt HK 
9.30 ds. H. Rooze OK 9.30 ds. H. 
Boersma VH 9.30 ds. W. Loosman 
17.00 vespers Bethesda 10.30 
ds. H. Bakhuis Weidesteyn 10.30 
mw. T. Hoogesteger
Klazienaveen KK 9.30 ds. 
Douma
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. L. v/d Peppel
Meppel OK 10.00 ds. S. Sijtsema 
Erfdeel 10.00 ds. W. Sarolea
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. 
van Breevoort
Nieuw-Balinge 10.00 ds. M. v/d 
Ruitenbeek 19.00 ds. F. van Santen
Nieuweroord HK 10.00 ds. N. 
Noorlander
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. J. 
Schneider
Nijeveen 10.00 ds. P. Eigenhuis
Noordscheschut HK 19.00 dhr. 
A. Lowijs
Pesse KPK 10.00 ds. H. Procee
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. W. Meijles 
JK 9.30 ds. H. Greive
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonebeek MK 10.00 ds. J. 
Griffioen EH 10.00 ds. J. Smit
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. A. Hekman
Sleen OK 10.00 dr. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. J. Moerman

Tiendeveen 10.00 prop. H. Fok-
kert 15.00 ds. M. v/d Ruitenbeek
Valthermond HS 10.00 ds. H. 
Thon
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. J. Eer-
beek SK 10.00 mw. A. v/d Bunt
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten 19.00 Margreet Verspuij 
HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 da. M. Veen-
stra HG 10.00 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. Gar-
denier

Zondag 25 februari 2018

Ens GK 10.00 dhr. G. Doorn 
19.00 ds. E. Lensink
Kraggenburg 10.00 ds. W. Dek-
ker
Marknesse 9.30 ds. J. Vonk
Nagele 9.30 ds. Terlouw
Swifterbant 10.00 dhr. H. Feijen 
19.00 Taizé-dienst
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. E. de Groot PK 10.00 
ds. G. van Zanden 17.00 ds. E. 
Terpstra De Poort 10.00 ds. E. 
de Groot 17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Zondag 25 februari 2018

Almelo Bleek 10.00 mw. T. 
Lampbers De Ontmoeting 
10.00 ds. M. Peschar 19.00 drs J. 
Leeflang GrK 10.00 da I. Pijpers 
PK 10.00 Noach 10.00 ds. A. 
van Houwelingen Eugeria 10.30 
ds. H. v/d Pol Twenteborg 10.30 
RK
Beerzerveld 9.30 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 11.00 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. B. 
Urgert 19.00 ds. G. Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. L. Burg-
graaff
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. D. Lagerweij
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 ds. E. van Houwe-
lingen
Bruchterveld 10.00 dhr. H. Kol-
denhof
Daarle 9.30 en 15.00 ds. B. 
Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 ds. J. Adriaanse
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. Schip-
per 19.00 Sing-in Oudleusen 
10.00 ds. J. Woltinge
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. 
G. de Goeijen VDK 19.00 ds. G. 
Trouwborst
De Krim PK 10.00 ds. W. v/d 
Scheer
Delden OB 10.00 n.b.
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 ds. J. Dekker DK 
10.00 ds. H. Klaassen 19.00 ds. G. 
de Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. H. Koets-
veld
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuur-
mond 16.30 Taizé-dienst Lonne-
ker 10.00 ds. W. Jansen Usselo 
10.00 ds. J. Bouwmeester HZ 
10.00 past. F. Peters AZ 18.00 ds. 
H. Marsman BK 10.00 ds. J. Was-
senaar
Enter 9.30 ds. A. Veerman 19.00 
ds. T. Oldenhuis
Genemuiden GK 9.30 ds. Veen-
stra 19.00 Goed nieuws GrK 
9.30 ds. J. Olie 19.00 dr. Th. v/d 
Louw HC 9.30 ds. G. de Fijter
Giethoorn PG 10.00 ds. M. Vis
Hardenberg Baalder 10.00 ds. 

W. v/d Wel HK 10.00 ds. W. Vis-
scher De Matrix 9.30 ds. J. Wol-
tinge Radewijk 10.00 n.b. SK 
19.00 ds. A. de Lange HöK 10.00 
ds. A. de Lange CFH 10.30 n.b. 
Witte Kerk 10.00 ds. L. van Rik-
xoort Oostloorn 10.30 n.b.
Hasselt Ichthus 10.00 ds. I. 
Boersma 19.00 zangdienst
Heino 10.00 Ferry Buitink
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. Engelsma 19.00 ds. E. Groene-
veld KW 9.30 ds. G. de Ruiter
Holten DK 9.30 ds. J. Munten-
dam Kandelaar 9.30 ds. S. Roo-
zenboom
Kuinre 10.00 mw. B. Groen
Kamperveen 9.30 ds. Posthu-
mus
Lemelerveld BK 9.30 ds. P. de 
Jong
Lutten LK 11.00 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. T. 
Oldenhuis 19.00 ds. L. van Rik-
xoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. G. 
Trouwborst 19.15 ds. M. Develing 
MK 10.00 ds. L. Hoekstra. H.A. 
OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. K. v/d 
Kamp HC 9.30 ds. W. Kaljouw 
18.30 maj. J. Mondeel. Zangd.
Oldemarkt HG 9.30 mw. H. 
Kramer GK 9.30 ds. F. Tjeerdsma
Ommen GK 9.30 ds. A. v/d Spek
Rijssen GK 9.30 ds. H. Paas 
19.00 dhr. J. Eertink
Rouveen 9.30 ds. P. v/d Meulen. 
Voorber. H.A.
Schuinesloot 9.30 ds. W. Piksen
Sibculo KK 9.30 ds. C. Koole FK 
9.30 ds. J. Tiggelaar
Sint Jansklooster JK 10.00 dhr. 

S. Bakker 14.30 ds. M. Vis Kapel 
14.30 n.b.
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meu-
len. Voorber. H.A.
Steenwijk GrK 9.30 n.b. OV 
9.30 n.b. EV 10.45 n.b.
Steenwijkerwold 9.30 dhr. H. 
Brouwer
Vollenhove GrK 10.00 ds. F. 
Westermann MK 10.00 ds. H. Pap
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. 
den Braber 17.00 Taizé-dienst
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. F. Schipper Irene 9.30 ds. J. 
Droogendijk 19.00 ds. J. Dijkstra
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. G. Zijl
Wierden DK 9.00 en 10.45 dr. 
H. de Jong 15.00 en 18.45 ds. G. 
Schreuders GK 9.30 en 19.00 ds. 
P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. 
H. v/d Pol 19.00 ds. M. Schuurman
Wijhe NK 10.00 mw. L. van 
Geenen
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. A. Versteeg. 
Voorber. H.A. 14.30 ds. Ferguson
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. H. v/d Pol
Witharen 10.00 n.b.
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 en 19.00 
ds. H. ter Beek
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygen-
raam GrK 16.30 Michaëlsviering 
JK 10.00 ds. C. Stam 19.00 ds. 
C. van Sliedregt LK 10.00 dr. M. 
Matthias OK 10.00 ds. E. Urban 
14.00 perki-dienst Open Kring 
9.30 ds. A. Zweers SiK 10.00 da. 
G. Rohaan StK 10.00 ds. W. Andel

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

drenthe

Flevoland

overijssel

Wij lezen vandaag

even doordenken

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de  
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en  
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.  
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,  
tel. 0546  577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over 
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving 
en houdt rekening met de verscheidenheid  
binnen de kerken en de lezerskring.

redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad, 
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, 
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,  
fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl

Hoofdredacteur drs. A. Hekman,  
Molenstraat 260, 9402 JW Assen,  
tel. 0592 - 344890, alko.hekman@zonnet.nl

eindredactie J. v.d. Venis

redactie ds. R. van der Hucht  
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek,  
ds. E. van Veen dr. J.D. Th. Wassenaar  

medewerkers ds. Pieter Boomsma, 
ds. Dijk, Jan Groene wegen, Gerrit Kraa,  
Leo Polhuys, Daan van der Waals, 
Willemke Wieringa

gemeenteberichten en kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór 
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo 
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd 
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder 
kosten. Protestantse kerken in het verspreidings-
gebied van onze krant kunnen hiervan gebruik 
maken.

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

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

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

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

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

abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswijziging of vragen over de  
verzending kunt u contact opnemen met 
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische 
incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00; 
per half jaar met een automatische incasso  
€ 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een 
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk 
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een 
opzegtermijn van twee maanden geldt. Opzeggin-
gen dienen schriftelijk of per email te geschieden. 
Een opgezegd abonnement loopt door tot afloop 
van de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van okto-
ber t/m maart, in de tussenliggende periode min-
der frequent. Zie voor de verschijningsdata:  
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

Twee weken geleden overleed Professor Wim ter Horst. De uit Borne 
afkomstige pedagoog schreef vele boeken over christelijke opvoeding, 
die keer op keer werden herdrukt. Zijn levensverhaal is aangrijpend. 
Maar altijd bewaarde hij het geloof.

Ter Horst vertelde wel over hoe 
hij met verdriet omging, al had 
hij het liever over het geluk dat 
hij hervond toen hij enkele jaren 
na het overlijden van zijn eerste 
vrouw hertrouwde. En over zijn 
werk: onderzoek naar geloofsop-
voeding, het schrijven van boeken 
over de kunst van liefhebben en 
de waarde van troost bij verdriet.

schoolmeester
Wim ter Horst werd op 1 sep-
tember 1929 geboren in een 
hervormd gezin en groeide op in 
Borne, Twente. Hij werd chemisch 
analist, ‘maar dat beviel me niet, 
want met moleculen kun je niet 
lachen en ook niet huilen’, zei hij 
ooit. Later besloot hij op advies 
van zijn vader schoolmeester te 
worden, ‘het mooiste vak van de 
wereld’. Twee vragen hielden hem 
met name bezig: Hoe krijgen we 
het evangelie bij de harten van 
onze kinderen? En: Hoe gaan we 
om met de kinderen die op school 
en in het leven niet zo goed kun-
nen meekomen?

Ter Horst werkte in het basis- 
en speciaal onderwijs en leidde 
onderwijzers en kleuterleidsters 
op. In 1970 promoveerde hij aan 
de Radboud Universiteit Nijme-
gen, waarna hij hoogleraar klini-
sche en orthopedagogiek werd 
aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 
1983 ging hij vervroegd met eme-
ritaat.

christelijke opvoeding
Na zijn emeritaat schreef en 
sprak hij veel over christelijke 
opvoeding, iets wat volgens hem 
steeds lastiger werd in een ont-
kerkelijkend Nederland. Iemand 

prot. kerk
beroepen
te Ridderkerk (wijkgem. Goede 
Herderkerk), ds. J.H. Reijm te 
Alblasserdam
te Garderen (herv.), ds. P. Nobel 
te Waddinxveen (herv.)
te Holten (herv.), proponent M.J. 
Sandijk te Balkbrug
te Reduzum-Dearsum-
Ingwert, ds. E. Geijlvoet te 
Aalsmeer (Doopsgezind)
te Wilnis (Ontmoetingskerk), 
prop. P. Ravensbergen te 
Valkenburg ZH
te Zeewolde, ds. E.A. Gruteke-
Vissia te Hilversum (eerder 
interim-predikant Jeruzalemkerk 
A’dam)

aangenomen
naar Jistrum in combinatie 
met Surhuizum, ds. G.H. Borger-
Koetsier te Musselkanaal/Mussel
naar Oud-Beijerland (herv. 
wijk 2 oost), ds. J.J. ten Brinke te 
Stolwijk (herv.)
naar Arnemuiden (geref.), ds. 
W.F. van de Woestijne te Strijen 
(wijkgem. Ichthus)
naar Sprang (herv.), ds. E. van 
Wijk te Hei- en Boeicop (herv.)

beroepbaar
proponent F. Pierik te ’t Harde
proponent T. Beekman te 
Kloetinge, e-mail tbeekman@
filternet.nl
proponent G. Zomer te 
Nieuwerkerk aan den IJssel

Hersteld HerV. kerk
bedankt
voor Emst-Epe en omstreken 
i.s.m. Wapenveld-Wezep, ds. R. 

van de Kamp te Putten

cHr. geref. kerken
beroepen
te Zaandam (Menorah-Zaanstad, 
als evangelist), ds. H.M. Veurink 
(GKV) te Franeker-Sexbierum 
(CGKV)
te Bunschoten, ds. G. van Roekel 
te Bennekom
te Nunspeet (Ichthus), ds. J.G. 
Schenau te Goes

geref. gemeenten
beroepen
te Aalst, te Goes en te 
Middelharnis, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht
te Urk, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht
te Barendrecht, ds. G.W.S. 
Mulder te Zoetermeer
te Dordrecht, ds. H.A. van 
Zetten te Benthuizen
te Ridderkerk-Slikkerveer, ds. 
D.W. Tuinier te Waarde

bedankt
voor Zwijndrecht, ds. B. Labee 
te Veenendaal
voor Doetinchem, ds. P.G. 
Heijkamp te Emmeloord
voor Scherpenisse, ds. C. van 
Ruitenburg te Krimpen aan den 
IJssel

geref. gem. in 
nederland
beroepen
te Urk, ds. M. Krijgsman te 
Arnemuiden

bedankt
voor Monarch (Alberta, Canada), 
ds. A. Schultink te Rhenen

komen en gaan
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agenda

24 februari:
The Martins Mans Formation 
met Jantine Kalkman (trompet) 
en Martin Mans (orgel & piano), 
Willem Hendrik Zwarthal te 
Lemelerveld, 20.00 uur

24 februari:
Voorjaarsconcert Emmeloord met 
Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ 
en jongerenkoor ‘Deum 
Fidentes’, Moriakerk, Reestdal 25 
Emmeloord, 19.30 uur, € 5

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

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

15 maart
Palm Pasen concert van The Psalm 
Project, Ger. Kerk Urk, 20.00 uur.

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

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

28 februari:
Thema-avond Voltooid leven met 
drs. E. Groeneveld, De Leerka-
mer, Hoek Jac. Kapteijnstraat/Zuid 
Esweg, Hellendoorn, 20.00 uur

6 maart:
Conferentie van de Provinciale 
Werkgroep Kerk & Israël Overijs-
sel-Flevoland (PKN) over Paulus, 
10.00 uur, € 10 incl. lunch, opgeven 
tot 27 feb: reiniergosker@gmail.
com

7 maart:
Thema-avond Voltooid leven met 
J.M. Aarnoudse, De Leerkamer, 
Hoek Jac. Kapteijnstraat/Zuid 
Esweg, Hellendoorn, 20.00 uur

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

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

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: jaap@topic-cc.nl

In memoriam pedagoog Professor Wim ter Horst 

Twee weken geleden overleed Professor Wim ter Horst. De uit Borne 
afkomstige pedagoog schreef vele boeken over christelijke opvoeding, 
die keer op keer werden herdrukt. Zijn levensverhaal is aangrijpend. 
Maar altijd bewaarde hij het geloof.

Ter Horst vertelde wel over hoe 
hij met verdriet omging, al had 
hij het liever over het geluk dat 
hij hervond toen hij enkele jaren 
na het overlijden van zijn eerste 
vrouw hertrouwde. En over zijn 
werk: onderzoek naar geloofsop-
voeding, het schrijven van boeken 
over de kunst van liefhebben en 
de waarde van troost bij verdriet.

schoolmeester
Wim ter Horst werd op 1 sep-
tember 1929 geboren in een 
hervormd gezin en groeide op in 
Borne, Twente. Hij werd chemisch 
analist, ‘maar dat beviel me niet, 
want met moleculen kun je niet 
lachen en ook niet huilen’, zei hij 
ooit. Later besloot hij op advies 
van zijn vader schoolmeester te 
worden, ‘het mooiste vak van de 
wereld’. Twee vragen hielden hem 
met name bezig: Hoe krijgen we 
het evangelie bij de harten van 
onze kinderen? En: Hoe gaan we 
om met de kinderen die op school 
en in het leven niet zo goed kun-
nen meekomen?

Ter Horst werkte in het basis- 
en speciaal onderwijs en leidde 
onderwijzers en kleuterleidsters 
op. In 1970 promoveerde hij aan 
de Radboud Universiteit Nijme-
gen, waarna hij hoogleraar klini-
sche en orthopedagogiek werd 
aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 
1983 ging hij vervroegd met eme-
ritaat.

christelijke opvoeding
Na zijn emeritaat schreef en 
sprak hij veel over christelijke 
opvoeding, iets wat volgens hem 
steeds lastiger werd in een ont-
kerkelijkend Nederland. Iemand 

gelovig opvoeden in een seculier 
land vergeleek hij met een Fries 
die in Noord-Brabant Fries moet 
leren spreken. Een standaardre-
cept voor een goede opvoeding 
had hij niet. Want: ‘opvoeden is 
niet hetzelfde als het bakken van 
een boterkoek. Daarbij is succes 
verzekerd met een goed recept, 
de juiste ingrediënten en een paar 
basisvaardigheden. Zo niet in de 
opvoeding, want het leven is niet 
alleen oneindig veel ingewikkelder, 
hoger en dieper, maar onze kin-
deren hebben zelf ook wat in te 
brengen.’

Een aantal van zijn boeken kreeg 
tal van herdrukken. Een van de 
bekendste is ‘Wijs me de weg!’, 
dat in 1995 bij Uitgeverij Kok ver-
scheen. Alles wat hij op het terrein 
van de christelijke opvoeding had 
ontdekt, vatte hij in 2005 samen in 
het boek Christelijke Pedagogiek 
als Handelingswetenschap (2008). 
Hierin maakt hij zich sterk voor 
het wetenschappelijk bedrijven 
van christelijke pedagogiek.

liefde en troost
Ter Horst schreef ook over liefde 
en troost, zoals ‘Liefhebben is een 
kunst’ en het twaalf keer herdruk-
te ‘Over troosten en verdriet’. Hij 
richt zich tot mensen die lijden 
en zoeken naar 
een antwoord. Ter 
Horst had meer 
dan recht van 
spreken. Hij was 
ervaringsdeskun-
dige. Drie kinderen verloor hij: 
een baby, een peuter en veel later 
zijn zoon van zeventien. Daarna 
overleed zijn eerste vrouw na een 
ernstige ziekte. ‘Ik heb vaak gebe-

den: Geef dat ik niet bitter word. 
Niets is zo erg als bitterheid’, zei 
hij in 2010 in het Reformatorisch 
Dagblad.
Op de vraag hoe hij al dat ver-
driet een plaats gaf in zijn leven, 
antwoordde hij:
„Ik laat het er zijn. Het mág er 
ook zijn. Zeker, het ene moment 
laat het zich meer voelen dan 
het andere. Verdriet komt op 
en het zakt ook weer wat weg.” 
Citeert dan Psalm 27: “’Zo ik niet 
had geloofd dat in dit leven, mijn 
ziel Gods gunst en hulp genieten 

zou, mijn God, 
waar was mijn 
hoop, mijn moed 
gebleven? Ik was 
vergaan in al mijn 
smart en rouw.’ 

Wat ik anderen voorhoud, houd 
ik ook mijzelf voor: Heb maar 
verdriet, word niet bitter, zoek 
het midden tussen jezelf laten 
gaan en jezelf aanpakken, blijf 

geloven in God, in de kracht van 
Zijn Woord, in de komst van Zijn 
Koninkrijk, in de tijd die komt 
waarin alle tranen van de ogen 
worden afgewist. Als je die troost 
hebt, ontstaat er pas echt ver-
driet. Anders blijft er niets over 
dan kwijnen, bezwijken, verbitte-
ren, verharden.”

nieuwe liefde
Onverwachts kwam een nieuwe 
vrouw in zijn leven. “Opeens was 
ze er: de liefde. Ze overkwam me. 
Ik vond haar zonder dat ik ernaar 
had gezocht. Toen mijn vrouw 
overleed, dacht ik: Nu is m’n 
levensgeluk voorbij, nu kan ik me 
aan niemand meer binden, ik wil 
het ook niet meer.” 
Hij overleed na een kort ziekbed. 
Met zijn tweede vrouw beleefde 
hij ‘bijna dertig mooie jaren’, staat 
in zijn overlijdensadvertentie. Wim 
ter Horst is begraven in Heino. 
(ND/RD)

Wim ter Horst (1929-2018)
‘Ik heb vaak gebeden: Geef dat ik niet bitter word. Niets is zo erg als bitterheid’

Christelijke  
opvoeding steeds 
lastiger

Zwijgende dominees
In het lezenswaardige magazine 
protestants nederland uit 
hoofdredacteur P. van de Breevaart 
zijn zorg over de kerk, die nauwelijks 
meer van zich laat horen in het poli-
tieke debat. 

Het getuigen is bij uitstek een taak 
voor de kerk. O, wat klemt het 
dan dat de kerk in ons land niet 
één is in zowel organisatorische 
als in geestelijke zin. Dat er niet 
één kerk is, maar een versplinterd 
geheel aan kerken en kerkver-
banden met een scala aan opvat-
tingen, zodat dé kerk nooit als 
met één mond in de richting van 
de overheden (gemeentelijk, pro-
vinciaal en landelijk) kan getuigen. 
In de tijd van de Nadere Refor-
matie schroomden predikanten 
niet om hun bijbels gefundeerde 
visie op het bestuur te geven. In 

dat opzicht zouden predikanten 
nu wel wat meer van zich mogen 
laten horen, mits ze voldoende 
bijgeschoold zijn in staatskunde en 
staatsrecht.

wel vriendschap, geen 
huwelijk
PKN-predikant Kosse Jonker schreef 
een integer artikel in het neder-
lands dagblad over hoe hij als 
homo de relatie met zijn vriend ziet.

Ik ben God dankbaar dat ik een 
vriend en huisgenoot mocht vin-
den om mijn leven mee te delen. 
Tien jaar geleden gingen wij een 
geregistreerd partnerschap aan, 
omdat we voor elkaar wilden 
zorgdragen ons leven lang. Aan 
mijn gemeente schreef ik toen vlak 
voorde Kerst: ‘We hebben ervoor 
gekozen om niet te trouwen, hoe-
wel dat ook had gekund. Maar wij 

kiezen ervoor om alleen van een 
huwelijk te spreken bij een verbin-
tenis van een man en een vrouw 
voor heel het leven, zoals God het 
in de Bijbel ook heeft ingesteld. 
Schouder aan schouder willen 
wij gaan, een onzekere toekomst 
tegemoet. Maar we kennen Jezus 
Christus, Wiens naam is Immanuël, 
God-met-ons. Hij overziet onze 
toekomst en Hij zal voorzien.  En 
wat de toekomst ook brengen 
moge, ons geleid des Heren hand. 
We weten ons door God aan 
elkaar gegeven. En nu door de wet 
aan elkaar verbonden voor het 
leven, als vrienden.’

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

Jubileumconcert?

“opeens was ze er: de liefde. 
ze overkwam me. ik vond Haar 

zonder dat ik ernaar Had 
gezocHt”

van de Kamp te Putten

cHr. geref. kerken
beroepen
te Zaandam (Menorah-Zaanstad, 
als evangelist), ds. H.M. Veurink 
(GKV) te Franeker-Sexbierum 
(CGKV)
te Bunschoten, ds. G. van Roekel 
te Bennekom
te Nunspeet (Ichthus), ds. J.G. 
Schenau te Goes

geref. gemeenten
beroepen
te Aalst, te Goes en te 
Middelharnis, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht
te Urk, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht
te Barendrecht, ds. G.W.S. 
Mulder te Zoetermeer
te Dordrecht, ds. H.A. van 
Zetten te Benthuizen
te Ridderkerk-Slikkerveer, ds. 
D.W. Tuinier te Waarde

bedankt
voor Zwijndrecht, ds. B. Labee 
te Veenendaal
voor Doetinchem, ds. P.G. 
Heijkamp te Emmeloord
voor Scherpenisse, ds. C. van 
Ruitenburg te Krimpen aan den 
IJssel

geref. gem. in 
nederland
beroepen
te Urk, ds. M. Krijgsman te 
Arnemuiden

bedankt
voor Monarch (Alberta, Canada), 
ds. A. Schultink te Rhenen
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Zondag 25 febr. 10.00u. Ds 
D.J.Lagerweij (Zwolle). Grote 
Kerk Blokzijl. Organist: Herman 
Kamp m.m.v. ‘de Kolkklanken’. 
Collecten: 1e 40-dagentijdcollec-
te, 2e eigen kerk, 3e onderhouds-
fonds De Waaier.
Komende zondag komen we 
samen in de grote kerk in Blokzijl. 
Voorganger hoopt dan te zijn Ds 
Dirk Jan Lagerweij uit Zwolle. En 
organist is dan Herman Kamp, die 
ook het koor ‘de Kolklanken’ zal 
begeleiden. Het is dan de 2e zon-
dag van de 40-dagentijd. Tevens 
zullen er, zo hopen we, een drie-
tal kinderen gedoopt worden. We 
hopen op een feestelijke dienst! 
Er is ook dan na afloop koffie-
drinken en mogelijkheid tot ont-
moeten. Hartelijk welkom! Komt 
u / jij ook? Het zou fijn zijn. 
Pastoraat. We leven mee met 
de kinderen en kleinkinderen 
van dhr Christiaan Buitink, die 
al vanaf het begin in de Zaaier 
(verpleeghuis), Slingerpad 2 in 
Blokzijl woonde. Hij is op vrijdag 
16 februari overleden te midden 
van zijn kinderen op de leeftijd 
van 92 jaar. Hij kwam regelmatig 
in de diensten in de Grote Kerk 
en ook deed hij altijd erg mee bij 
het maandelijkse zingen daar. De 
uitvaartdienst is donderdag 22 
februari geweest vanuit de Grote 
kerk in Blokzijl.
Dat zij allen troost en de nabij-
heid van de Allerhoogste mogen 
ontvangen. 
Ook bij Roelien de Lange, 
Wetering-oost 52 te Wetering 
zijn onze gedachten en gebeden. 
Al heel lang is er zorg om haar 
gezondheid. Toch wensen we haar 
genezing en Gods zegen toe. 
Meerderen zijn er, die met zorgen 
en onzekerheid leven: ‘over hoe 
het allemaal komen zal en wat er 
allemaal te wachten staat.’
We mogen toch dat alles, wat ons 
zorgen baart, brengen bij Hem 
die ons hoort als we vragen om 
zijn nabijheid!
 het pastoraat, Henk 
‘Heer ik wil uw liefde loven, al 
begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij 
,die durft geloven, ook wanneer 
het oog niet ziet. Schijnen mij uw 
wegen duister, zie ik vraag U niet: 
waarom? Eenmaal zie ik al uw 
luister, als ik in uw hemel kom!’
Lied 913
Dopen. Zondag 25 februari zul-
len er, zo hopen we, drie kinde-
ren gedoopt worden. Het zijn: 
Olaf zoon van Theo en Marjon 
Weijs van de b.loosweg 35. Blok-
zijl, Vigo Arie, zoon van Antje 
Muis en Arie van der Linde, wor-
telmarkt 2 Blokzijl en Jochem. 
zoon van Albert en Martine 
Schelhaas, wetering-west 77 te 
Wetering. Alvast van harte geluk-
gewenst en een fijne, gezegende 
dag, ook jullie als ouders en 
grootouders!
Bedankje. Graag willen we jul-
lie bedanken voor al de kaarten 
en felicitaties ter gelegenheid van 
ons 50-jarig huwelijksjubileum! 

Over Calvijn gespro-
ken… In het kader van de Perma-
nente Educatie voor predikanten 
nam ik deel aan de cursus ‘De ker-
kelijke ambten in de steigers’ onder 
leiding van dr. mr. Klaas-Willem de 
Jong en prof.dr. Jan Muis. 

de institutie van calvijn
We lazen paragraaf 4 van hoofd-
stuk 3 van boek 4 van de Insti-
tutie van Calvijn. In die paragraaf 
verklaart de auteur de vijf amb-
ten volgens Efeziërs 4: apostelen, 
profeten, evangelisten, herders 
en leraars. Volgens de Reforma-
tor vallen de eerste drie onder 
de buitengewone diensten. Prof.
dr. Eddy van der Borght licht toe: 
‘De buitengewone diensten func-
tioneren slechts in buitengewone 
tijden: ofwel tijdens de funderende 
periode, toen christelijke kerken 
opgericht moesten worden, waar 
er tevoren geen waren, of waar 
Jezus als verlosser aan de Joden 
moest worden verkondigd, ofwel 
in latere perioden, toen de tijd 
het noodzakelijk maakte, namelijk 
toen de kerk de antichrist ach-
terna ging. Calvijn beoordeelt ook 
zijn eigen tijd als zulk een tijdvak 
en erkent dat God in zijn tijd ook 
apostelen en evangelisten heeft 
opgewekt. In andere geschriften 
noemt Calvijn concreet Luther bij 
name een apostel. Het hele oeuvre 
van Calvijn staat in het teken van 
het besef te leven in een dergelijke 
noodsituatie, en getuigt van het 
bewustzijn dat ook zijn eigen werk 
te bestempelen is als buitenge-
woon ambtelijk werk.’

Het gehele volk des Heren 
apostelen?
Ik vind Calvijn overtuigend in zijn 

opvatting dat het apostelambt 
voor buitengewone tijden is. De 
doorsnee-predikant verkeert 
niet in zo’n tijd. Om het op mijn 
eigen werksituatie toe te spitsen: 
ik dien een gemeente die er al 
eeuwen is en waarvan het voort-
bestaan niet in het geding is. Ik 
vraag me dan ook af waarom 
‘Kerk naar 2025: Een verkenning’ 
niet meer aansluiting gezocht 
heeft bij de ambten in de pasto-
rale brieven, geschreven in een 
tijd toen de kerk opgebouwd 
moest worden. Ze transfor-
meerde toen van een missionaire, 
charismatische naar een meer 
gevestigde, institutionele setting. 
Ik stel die vraag in het licht van 
deze these van dr. Karel Blei uit 
1998: dat de kerkorde van de 
Protestantse Kerk in Nederland 

– anders dan die van de Neder-
landse Hervormde Kerk, die 
bepaald was door het apostolaat 
– ‘een gemeenteopbouw-stuk’ 
is. Blei: ‘Zoals Wallet het heeft 
geformuleerd: ‘Gemeenteopbouw 
is het scheppen van samenhang 
in alle activiteiten, met het doel 
dat de gemeente leeft.’ Dat deze 
levende gemeente dan ‘ook’ naar 
buiten toe herkenbaar wordt als 
beeld van Christus, is daar zeker 
bij bedacht en beoogd. Maar 
dat geldt meer als vanzelfspre-
kende consequentie en implicatie 
(…) dan als centraal motief. In 
gemeenteopbouw is men vandaag 
als kerk vooral met zichzelf bezig, 
in een ook organisatorisch duide-
lijk aangebracht onderscheid met 
die activiteiten (missionaire en 
diaconale arbeid, oecumenische 
relaties) die meer op ‘buiten’ zijn 
gericht.’ In amper vijftien jaar is 
het klimaat kennelijk sterk veran-
derd. Thans lijkt de bede te zijn: 
‘Och, ware het gehele volk des 
Heren apostelen (lees: pioniers), 

doordat de Here zijn Geest op 
hen gave!’ (vgl. Numeri 11: 29)

stabilitas loci - en beweeglijke 
structuren
Daar wil ik niet mee zeggen dat 
mobiliteit niet van belang is. Daar 
is best veel voor te zeggen, zeker 
in situaties van spanningen. Een 
missionaire grondhouding in de 
kerk is natuurlijk ook altijd prima. 
Maar als het om het ambt van pre-
dikant gaat, vind ik 
het niet goed dat 
er in de synodale 
nota’s weinig oog 
is voor het belang 
van de ‘stabilitas 
loci’. Voor mijzelf 
is wel duidelijk dat ik pas in een 
‘stabilitas loci’-structuur. Wil ik 
dan vastroesten in mijn huidige 
gemeente? Nee, in die gemeente 
ben ik heel mobiel, altijd onder-
weg. ‘Never a dull moment.’ Ik 
houd het trouwens zeker voor 
mogelijk dat ik nog een keer ga 
verkassen. Maar niet omdat ik 
apostel ben. Nogmaals, die visie op 
het predikantschap deel ik niet, en 
met Calvijn bevind ik me in goed 
gezelschap, zou ik denken. 

Overigens kan ik mij goed vinden 
in de uiteindelijke uitkomst van de 

mobiliteitsdiscussie in de synode: 
dat het mogelijk gaat worden om 
na 12 jaar als predikant en plaat-
selijke gemeente, met wederzijds 
goedvinden, afscheid van elkaar te 
nemen. Wat mij in het rapport van 
14 december opvalt: dat er veel 
aandacht is voor het behouden 
dan wel verkrijgen van formatie-
plaatsen van voldoende omvang 
voor predikanten. Dat zie ik als 
de winst van de discussie van de 

afgelopen jaren: 
het inzicht is 
doorgebroken dat 
de krimp van de 
kerk het eigenlijke 
probleem is. Veel 
predikanten wil-

len best wel een andere gemeente 
dienen, maar dat wordt erg lastig 
als er te weinig formatieplaat-
sen van voldoende omvang zijn. 
Het beleid moet er inderdaad op 
gericht worden dat formatieplaat-
sen niet te gering van omvang 
worden. Mochten de eerste vol-
gelingen niets meenemen voor 
onderweg, geen brood, geen reis-
tas en geen geld, alleen een stok, 
ze mochten wel sandalen dragen. 
Ja, maar dominees hebben een 
standplaats, waar ze hun werk 
doen. En daar moeten ze van kun-
nen leven.

Waarom heeft ‘Kerk naar 2025’ niet meer aansluiting gezocht bij de 
ambten in de pastorale brieven, geschreven in een tijd toen de kerk 
opgebouwd moest worden? Jan Dirk Wassenaar houdt het liever bij 
Calvijn: het apostelambt is voor buitengewone tijden. 

De predikant: apostel? (III)

‘Naar een cultuur van mobiliteit’

Door dr. Jan dirk 

wassenaar, 

Hellendoorn

veel predikanten willen best 
wel een andere gemeente dienen, 
maar dat wordt erg lastig als er 

te weinig formatieplaatsen van 
voldoende omvang zijn.

In amper vijftien jaar is het klimaat ken-
nelijk sterk veranderd. Thans lijkt de bede 

te zijn: ‘Och, ware het gehele volk des 
Heren apostelen (lees: pioniers), doordat de 
Here zijn Geest op hen gave!’ (vgl. Numeri 

11: 29)

Door ds. a. Hekman, assen

moreel erfgoed. koers houden 
in een tijd van ontwrichting. 
bas de gaay fortman.Uitg. 
Prometheus Amsterdam 2016 Prijs 
€ 39,95
De politicus en hoogleraar Bas 
de Gaay Fortman heeft zorgen 
over de politieke ontwikkeling in 
Nederland. Het morele erfgoed 
van vastgelegde en verankerde 
rechten staat onder druk. Discri-
minatie steekt weer de kop op. 
Aan de hand van historische gege-
vens en actuele situaties laat hij 
zien waar het ontspoort en waar 
het ontbreekt aan grondwettig-
heid. Hij wil de grondwet hoog-
houden. De rode draad van dit 
boek. Om burgers en politici wak-

ker te schudden en bij de demo-
cratische les te houden.

een geschiedenis van Zuid-
oost- azie. Henk schulte 
nordholt. Uitg. AUP Amsterdam 
2016 Prijs € 29,95.
De Aziëdeskundige Henk Schulte 
Nordholt bespreekt de diversi-
teit van Zuidoost-Azië. Ook gaat 
hij op zoek naar wat de regio 
verbindt. De regio is divers aan 
religies, talen en culturen en geo-
grafische en ecologische verschil-
len. Hij poogt om langs historische 
lijnen samenhangen en contrasten, 
en continuïteiten en breukvlakken 
in Zuidoost-Azië te ontdekken 
terwijl het ook verbindingen legt 
met India, China, Europa en Ame-
rika. Een doorwrocht naslagwerk.

botsende supermachten. 
china en amerika op ram-

koers? Jan van der putten. 
Uitg. Nw A’dam. Prijs € 18,-
De spanningen tussen een geves-
tigde en een opkomende groot-
macht hebben in het verleden 
bijna steeds tot oorlog geleid. De 
auteur geeft hier voorbeelden 
van. Ook China en Amerika lopen 
tegenwoordig het gevaar elkaar 
in de haren te vliegen. De een wil 
niet door de ander overheerst 
worden. Ze moeten echter probe-
ren te overleven, uit eigenbelang. 
Gebruiken zij hun gezond ver-
stand, dan zullen ze beseffen waar-
op oorlog zou kunnen neerkomen: 
wederzijdse vernietiging.

Het verboden boek. mein 
kampf en de aantrekkings-
kracht van het nazisme. 
ewoud kieft. Uitg. Atlas/Contact 
Amsterdam/Antwerpen 2017 Prijs 
€ 20,-

De historicus Ewoud Kieft  heeft 
de bijbel van het nationaal-socia-
lisme minutieus gelezen. Hij vroeg 
zich af waarom zoveel mensen 
zich aangetrokken voelden door 
dit gedachtegoed. Hierbij trekt hij 
ook lijnen naar de actualiteit. De 
vraag in Mein Kampf was hoe het 
oorlogstrauma van 1918 weer tot 
iets positiefs gekeerd kon worden. 
Door een nieuwe oorlog. Veel van 
de mechanismen waar Hitler een 
beroep op doet, zijn nog altijd 
werkzaam: het teruggrijpen naar 
vijandbeelden in tijden van crisis 
en geweldsdreiging, het verlangen 
naar saamhorigheid dat dan ont-
staat, de energie van de strijdlust, 
de behoefte aan zekerheid en 
doelgerichtheid in en chaotische 
wereld, vaderlandsliefde, kame-
raadschap. Een boeiend en leer-
zaam boek. Het confronteert ons 
met onszelf. Een waarschuwing.

boekbesprekingen
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Zondag 25 febr. 10.00u. Ds 
D.J.Lagerweij (Zwolle). Grote 
Kerk Blokzijl. Organist: Herman 
Kamp m.m.v. ‘de Kolkklanken’. 
Collecten: 1e 40-dagentijdcollec-
te, 2e eigen kerk, 3e onderhouds-
fonds De Waaier.
Komende zondag komen we 
samen in de grote kerk in Blokzijl. 
Voorganger hoopt dan te zijn Ds 
Dirk Jan Lagerweij uit Zwolle. En 
organist is dan Herman Kamp, die 
ook het koor ‘de Kolklanken’ zal 
begeleiden. Het is dan de 2e zon-
dag van de 40-dagentijd. Tevens 
zullen er, zo hopen we, een drie-
tal kinderen gedoopt worden. We 
hopen op een feestelijke dienst! 
Er is ook dan na afloop koffie-
drinken en mogelijkheid tot ont-
moeten. Hartelijk welkom! Komt 
u / jij ook? Het zou fijn zijn. 
Pastoraat. We leven mee met 
de kinderen en kleinkinderen 
van dhr Christiaan Buitink, die 
al vanaf het begin in de Zaaier 
(verpleeghuis), Slingerpad 2 in 
Blokzijl woonde. Hij is op vrijdag 
16 februari overleden te midden 
van zijn kinderen op de leeftijd 
van 92 jaar. Hij kwam regelmatig 
in de diensten in de Grote Kerk 
en ook deed hij altijd erg mee bij 
het maandelijkse zingen daar. De 
uitvaartdienst is donderdag 22 
februari geweest vanuit de Grote 
kerk in Blokzijl.
Dat zij allen troost en de nabij-
heid van de Allerhoogste mogen 
ontvangen. 
Ook bij Roelien de Lange, 
Wetering-oost 52 te Wetering 
zijn onze gedachten en gebeden. 
Al heel lang is er zorg om haar 
gezondheid. Toch wensen we haar 
genezing en Gods zegen toe. 
Meerderen zijn er, die met zorgen 
en onzekerheid leven: ‘over hoe 
het allemaal komen zal en wat er 
allemaal te wachten staat.’
We mogen toch dat alles, wat ons 
zorgen baart, brengen bij Hem 
die ons hoort als we vragen om 
zijn nabijheid!
 het pastoraat, Henk 
‘Heer ik wil uw liefde loven, al 
begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij 
,die durft geloven, ook wanneer 
het oog niet ziet. Schijnen mij uw 
wegen duister, zie ik vraag U niet: 
waarom? Eenmaal zie ik al uw 
luister, als ik in uw hemel kom!’
Lied 913
Dopen. Zondag 25 februari zul-
len er, zo hopen we, drie kinde-
ren gedoopt worden. Het zijn: 
Olaf zoon van Theo en Marjon 
Weijs van de b.loosweg 35. Blok-
zijl, Vigo Arie, zoon van Antje 
Muis en Arie van der Linde, wor-
telmarkt 2 Blokzijl en Jochem. 
zoon van Albert en Martine 
Schelhaas, wetering-west 77 te 
Wetering. Alvast van harte geluk-
gewenst en een fijne, gezegende 
dag, ook jullie als ouders en 
grootouders!
Bedankje. Graag willen we jul-
lie bedanken voor al de kaarten 
en felicitaties ter gelegenheid van 
ons 50-jarig huwelijksjubileum! 

Klaas & Annie Bos, zuiderstraat te 
Blokzijl.
Facebook. Word vriend op face-
book van de kerk Blokzijl-Scheer-
wolde en we delen met u/jou de 
bijzondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk!
Agenda. Zondag 25 febru-
ari: 10.00uur dienst in de grote 
kerk m.m.v. ‘de kolkklanken’. 
Woensdag 28 februari: 18.00uur 
deadline kopij voor ‘Onderweg’. 
Donderdag 01 maart: 19.30uur 
redactieoverleg. Vrijdag 02 maart: 
Wereldgebedsdag om 19.30uur in 
de consistorie. Zondag 04 maart: 
10.00uur dienst in de Grote kerk 
en ook om 10.00uur jeugdkerk.
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 27 febr. dhr J.Menger, 83 jaar, 
Boffersweidje 26 en op 28 febr 
dhr W.T.Lemkes 88 jaar,
Houtzagerijweg 6 en op 1 mrt 
mw E.Posthumus-Jansma, 85 jaar, 
Willem Lodewijkstr 8, eveneens 
op 1 mrt dhr, A. Groen, 79 jaar, 
Wetering oost 48 en op 2 mrt. 
mw G.Kuipers-Huisman, 78 jaar, 
Boffersweidje 15. U, allen van 
harte gefeliciteerd en een hele 
fijne verjaardag gewenst.
Jarig waren op 18 febr. dhr R.H. 
van Benthem, 84 jaar, Kuinderstr 
16 en op 22 febr. mw T.Winter-
Vries, 76 jaar, Zuiderpolderweg 
19. U, beiden nogmaals van harte 
gefeliciteerd.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag 25 februari gaat ds. 
M.P. Vis uit Sint - Jansklooster 
voor. De organist is de heer 
L. Lopers en de ouderling van 
dienst is de heer J. Bouwmeester. 
De uitgangscollecte is bestemd 
voor de schuldenproblematiek 
(zie onderstaand bericht ZWO). 
Tijdens de dienst zal er oppas 
aanwezig zijn voor de kleintjes. 
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 
360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag 18 februari: Kerk € 32,26 en 
Diaconie € 25,76. De uitgangs-
collecte bedroeg € 27.- en was 
bestemd voor de Syrische kind 
vluchtelingen. De bloemengroet 
ging naar mevrouw M. Cuppen.
Zondagsschoolproject “Ik 
zorg voor jou”. In de veertigda-
gentijd leven we met de kinderen 
toe naar Pasen. We leven over de 
weg die Jezus gaat. Op die weg 
is hij niet alleen: God zorgt voor 
hem. Vanuit die kracht kan Jezus 
ook zorgen voor de mensen die 
hij tegenkomt. En hij laat zien 
hoe je voor elkaar kunt zorgen: 
door met iemand te praten, door 
brood te delen en vrolijk te zijn. 
Op de projectposter zien we een 
grote bloem, waarop iedere week 

een bloemblaadje wordt ingevuld 
met een plaatje van het verhaal. 
Zorg dat je erbij bent! Namens 
de leiding van de zondagsschool, 
Hilga Knol en Marloes van Dam. 
Symbolisch bloemschikken. 
Tijdens de 40-dagentijd zal er 
iedere zondag een symbolisch 
bloemstuk in de kerk staan. Dit 
keer zijn een amaryllisbol en een 
spiegel vaste elementen in het 
geheel. Groeikracht en levens-
kracht zitten al in de bol verscho-
len en komen steeds iets meer 
aan het licht. We hopen met 
Pasen een uitbundig bloeiende 
bloem te kunnen laten zien. Met 
een spiegel kun je naar jezelf kij-
ken. In de veertigdagentijd nemen 
we de tijd om ons te bezinnen 
op onze eigen levenshouding 
en mogelijkheden om met onze 
eigen kwaliteiten anderen van 
dienst te zijn.
Gezamenlijke kerkenraads-
vergadering. Maandag 26 febru-
ari vergaderen de kerkenraad 
van de Protestantse gemeente 
en de Doopsgezinde gemeente 
Giethoorn met elkaar in het Pro-
testants Centrum. Aanvang 20.00 
uur. 
ZWO. Campagne 40dagentijd: 
Onvoorwaardelijke liefde. Zon-
dag 25 februari staat in het teken 
van: Uit de schulden. We vervol-
gen onze reis en gaan op weg 
van Oost-Libanon naar Neder-
land. Deze keer blijven we dicht 
bij huis. Het gaat over schulden. 
Steeds meer mensen in Neder-
land hebben tijdelijk of blijvend 
schulden. Het hebben van schul-
den heeft veel invloed op het 
gezinsleven. Kinderen en alleen-
staande moeders zijn in zo’n situ-
atie heel kwetsbaar:
Schaamte gevoel, hulp vragen bij 
allerlei instanties, aankloppen bij 
de Voedselbank. Gelukkig heeft 
Kerk in Actie in 2011 samen met 
andere kerken en christelijke 
organisaties het project Schuld 
Hulp Maatje opgezet. Vrijwilligers 
worden tot maatje opgeleid om 
mensen met schulden te begelei-
den en te coachen. Er zijn zo’n 
1500 maatjes die jaarlijks zo’n 
6000 mensen persoonlijk begelei-
den. Het trainen van vrijwilligers 
wordt o.a. gefinancierd uit de col-
lecte opbrengsten. Van harte bij u 
aanbevolen.
Gebed. We bidden voor hen 
die zich in de schulden hebben 
gewerkt, of door omstandighe-
den daarin terecht zijn gekomen. 
In het bijzonder voor de meest 
kwetsbare onder hen, zoals 
alleenstaande moeders. Help ons 
elkaars schuldenlast te dragen, 
als Schuld Hulp Maatjes. Niet uit 
liefdadigheid, maar omdat U uit 
liefde de schuld der wereld weg-
draagt.
Gordijnen. Het interieur van 
de kerk heeft een andere look. 
De lange witte gaasachtige 
‘art’gordijnen zijn vervangen door 
kortere in een lichtbeige/crème 
kleur, passend bij het houtwerk. 
Iedereen die zich heeft ingezet: 
de commissie en vrijwilligers die 
ook gelijk de kerk onderhan-
den hebben genomen voor een 
poetsbeurt, gemeenteleden die 
een gift gegeven hebben, heel 
hartelijk dank. Nu kom ik met de 
volgende vraag: Is er iemand uit 
de gemeente die belang heeft bij 
de oude gordijnen? Voor verdere 
vragen kunt u terecht bij Minie 
Miggels.
Geborgenheid. Elke week leven 

we mee met hen die ziek zijn en 
die we bemoediging toewensen. 
Bij God kunt u met uw verdriet 
terecht, uw zorgen, uw blijdschap 
door uw handen te vouwen en 
te bidden. God is een echt thuis 
waar u, ik, geborgenheid vind. In 
God kun je leven en bewegen. In 
God kun je wonen. In Hem kun 
je diep ademen. Alles is fris en 
nieuw. Je kunt er in- en uitgaan en 
voedsel vinden en levend water. Je 
voelt je veilig. Je leeft niet langer in 
de leegte. God is de bron van alle 
liefde, de grote oase voor tijd en 
eeuwigheid. Ik wens u al het goede 
toe en de liefde van God. 

Vergeet de mooie dagen niet   
Als je moe bent, als je overhoop ligt 
met je omgeving,
als je geen raad meer weet en je 
diep ongelukkig voelt,
denk dan even terug aan de mooie 
dagen, dat je lachte en danste,
dat je tegen iedereen vriendelijk was
als een kind zonder zorgen!

Vergeet de mooie dagen niet!
Als de horizon, zover je kunt kijken, 
donker blijft
zonder een teken van licht,
als je hart vol verdriet is en mis-
schien vol bitterheid,
als schijnbaar alle hoop op nieuwe 
vreugde
en geluk verdwenen is,
zoek dan toch zorgvuldig in je herin-
nering,
ik vraag ’t je, de mooie dagen.
De dagen dat alles goed was, geen 
wolkje aan de hemel,
toen er iemand was, bij wie je je 
thuis voelde,
toen je enthousiast kon zijn over die 
ander
die je nu ontgoocheld heeft en mis-
schien bedrogen.

Vergeet de mooie dagen niet!
Want als je ze vergeet komen ze 
nooit meer terug!
Neem jezelf opnieuw helemaal in 
handen.
Vul je hoofd met blijde gedachten,
je hart met vergevingsgezindheid, 
tederheid en liefde
en je mond met een lach en alles 
wordt weer goed.
Phil Bosmans
Voor u allen een gezegende en 
liefdevolle week, Marjolein Petter

A.s. zondag 25 februari, de 
Tweede Zondag van de 40-dagen-
tijd, is er een gezamenlijke dienst 
in Kuinre die begint om 10.00 uur. 

Voorganger is Mevr.B.Groen uit 
Giethoorn. 
Volgende week zondag 4 maart 
zijn er diensten in beide dorpen. 
De vroege dienst van 9.30 uur is 
in Blankenham, de late dienst van 
11.00 uur in Kuinre.
40-dagentijd. Thema van de 
40-dagentijd is dit jaar: ‘Onvoor-
waardelijke liefde; Ik zorg voor 
jou.’ Als verbeelding van de 
onvoorwaardelijke liefde van 
Jezus voor ons mensen, is er in 
de 40-dagentijd een poster van 
een bloem in de kerk. Die bloem 
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 men-
sen zien. 
40-dagenwandeling. Elke dins-
dag tot en met 27 maart is er een 
40-dagenwandeling. We beginnen 
om 10.00 uur op de eerste Par-
keerplaats aan de Hopweg. De 
eerste 10 minuten wandelen we 
in stilte en overdenken een vraag. 
Daarna is er ruimte om te delen 
en zetten we de wandeling al 
pratend voort. Het is verstandig 
om laarzen of wandelschoenen te 
dragen, omdat het in deze peri-
ode vochtig kan zijn in het bos. 
De wandeling staat open voor 
iedereen, van alle kerken. Mocht 
de wandeling vanwege slecht 
weer geen doorgang vinden, dan 
vindt u op de facebook-pagina 
van onze protestantse Kerk 
Kuinre en Blankenham informatie 
hierover. Afgelopen zondag gingen 
de bloemen in Kuinre naar Mevr. 
I. Lageweg.
Bericht van overlijden. Op 14 
februari jl. is van ons heengegaan 
Henk Otten op de leeftijd van 
60 jaar. Op de rouwkaart staat: 
‘De strijd is gestreden. Met tel-
kens nieuwe moed. Verbazingwek-
kend krachtig. ’t Is op. Zo is het 
goed. Vol bewondering voor de 
wijze waarop hij met zijn ziekte 
is omgegaan hebben wij afscheid 
genomen van mijn lieve man en 
onze lieve vader Henk Otten.’ 
De afscheidsdienst had plaats 
op maandag 19 februari jl. in de 
protestantse kerk te Kuinre. Aan-
sluitend was de begrafenis op de 
begraafplaats in Kuinre. Dat zijn 
vrouw en kinderen en zijn familie 
in deze dagen van gemis Gods 
troost en kracht ontvangen.
Bijbelkring. We lezen verder in 
het boekje ‘De Hoop die in ons 
leeft, Jezus volgen in een verwar-
rende tijd’, van het Evangelisch 
Werkverband, over de eerste 
brief van Petrus. De data waarop 
we bij elkaar komen zijn: maandag 
5 mrt. en 19 mrt. in de kerk in 
Blankenham om 13.30 uur. 
Concert gospelkoor Reflec-
tion. Onder de naam ‘Expe-
riencing God’ zijn er op vrijdag 
16 maart en zaterdag 17 maart 
twee concerten van gospelkoor 
Reflection uit Tollebeek, dat 
onder leiding staat van Jan Bode. 
De concerten zijn in de Nieuw 
Jeruzalemkerk, Cornelis Dirksz-
plein 10 in Emmeloord en begin-
nen beide om 20.00 uur. In het 
speciale muziekstuk ‘Experiencing 
God’ staat het ervaren van God 
centraal. Naast verhalen uit het 
verleden speelt geloven in deze 
tijd een grote rol. Verschillende 
vertellers nemen u mee. Door 
ervaringen met het verleden 

 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, 0521-
344266 scribagiethoorn@gmail.com  
giethoorn.protestantsekerk.net 
Kerkrentmeesters bankrek.nr  
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 
361 2597 51
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 Blokzijl  PROT. GEM.

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

Kuinre / Blankenham

Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre: 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

Lees verder op pagina 12
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en het heden komen de vertel-
lers tot het inzicht dat de oude 
verhalen nog steeds van beteke-
nis zijn. Experiencing God is een 
afwisselend muziekproject waarin 
swingende koorzang wordt afge-
wisseld met ontroerende solo’s. 
Tijdens de voorstelling zal een 
kinderkoor meewerken, dat spe-
ciaal voor dit project is samenge-
steld. Kaarten voor dit concert 
kosten € 10,- en zijn te koop 
via www.reflection-tollebeek.nl , 
boekhandel de Fakkel in Emme-
loord, boekhandel Koster en ’t 
Boekendal op Urk. Van harte uit-
genodigd.
Zieken. In onze gebeden denken 
we aan de zieken, aan hen die in 
het ziekenhuis zijn en aan de zie-
ken thuis en in een verpleeghuis. 
Ook bidden we voor hun familie 
en naasten.
Met vriendelijke groet, 
Ds.R.v.d.Hucht

Kerkdiensten zondag 25 
februari. Zondag zijn is er een 
centrale dienst in Oldemarkt. 
Voorganger is mevr. H. Kramer-
de Jong uit Emmeloord. Col-
lecten: 1e Israel werkgroep, 2e 
College van Kerkrentmeesters, 
uitgang: Instandhouding gebou-
wen. Kinderoppas: Antje de Boer 
en Femke Pen. Beamer: Caitlyn 
Tietema. 
Ophaallijst. Voor vervoer naar 
de kerk graag uiterlijk drie dagen 
van tevoren bellen als u van deze 
dienst gebruik wilt maken. 25 feb. 
Wilfred Koers 0561 – 452206; 
4 mrt. Fam. Kooij 0561-451964; 
11 mrt. Jan Kroes 0561-452010; 
18 mrt. Kees Weemstra 0561-
451898; 25 mrt. Tineke Jansons 
0521-522090.
Collecte opbrengsten. De 
collecteopbrengsten op zondag 
11 februari (gezamenlijke dienst) 
waren als volgt: KiA Missionair 
werk: € 37,62. Kerk: € 30,78
De collecte opbrengst bij de 
jeugddienst op 11 februari, was 
€ 78,90 voor Compassion en € 
38,45 voor de onkosten van de 
dienst.
Bloemen. De bloemen uit 
de dienst van 11 februari zijn 
bezorgd bij mevr. L. Siepel aan 
de Hoofdstraat en bij mevr. S 
Hoffmann aan de Hare, beide te 
Oldemarkt. 
Giften. Mevr. L. Hetebrij ontving 
€ 10,-- voor het bloemenfonds. 
Gever/geefster: hartelijk dank!
Kerkbalans 2018. De envelop-
pen met de toezeggingen zijn 
weer opgehaald en geteld. Aan 
het eind van de telavond stond 

de teller aan toezeggingen op: € 
53.526,= (Ter vergelijk toezeg-
gingen 2017: € 56.550,=) Wij 
willen u hartelijk bedanken voor 
uw bijdrage. Ook willen we de 
vrijwilligers die de enveloppen 
hebben rondgebracht en weer 
hebben opgehaald bedanken voor 
hun inzet. 
Met vriendelijke groet, Namens 
de Kerkrentmeesters Hervormde 
Gemeente Oldemarkt-Paasloo, 
Anja de Vent-Oosterkamp (secre-
taris)
Oproep... Zijn er in onze 
gemeente jongens en of meisjes 
in de leeftijd vanaf 7 jaar die 1 
keer in de 2 weken zelfstandig 
met een collectebusje willen 
lopen voor Compassion. Je mag 
dit ook samen doen met broertje, 
zusje, vriendinnetje of vriendje. 
Lijkt je dit leuk om te doen dan 
kun je je opgeven bij Mijntje 
Veenstra-Blaauw Burg. Kuiper-
slaan 89 Oldemarkt tel.0561-
451394.
Kerkhof Paasloo. Op 24 
februari a.s. wordt er een aantal 
bomen geveld op het kerkhof. 
Het wordt om verzekeringstech-
nische redenen door een profes-
sioneel bedrijf gedaan. Om de 
kosten niet de pan uit te laten 
rijzen doen we het opruimen 
zelf. Hiervoor zijn we op zoek 
naar een aantal vrijwilligers die 
ons willen helpen. We beginnen 
om 08.00 uur. Voor degene die 
wil helpen en degene die belang 
heeft bij het hout gaarne melden 
bij J. Kroes 0561-452010. Namens 
Coll. van Kerkrentmeesters: Jan 
Kroes
Vakantie ds. Jans. Komende 
week is het voorjaarsvakantie en 
dat betekent dat onze voorgan-
ger ds. Jans vrij is. In voorkomen-
de gevallen verzoeken wij u om 
contact op te nemen met één van 
de wijkouderlingen of de scriba.
Opgeven gemeentedag. Beste 
broeders en zusters! Omdat het 
steeds maar blijkt dat het fijn is 
om elkaar op een ontspannen 
manier te ontmoeten, anders dan 
anders, zijn we van plan om weer 
een gemeentedag te organiseren. 
Dit gaat gebeuren op zondag 11 
maart D.V. na de morgendienst 
in Oldemarkt. Het is tijd om een 
revanche te nemen op de sjoel-
wedstrijd van enige tijd geleden. 
Ook zullen we weer met elkaar 
de maaltijd (verschillende soe-
pen etc.) gebruiken. Opgeven tot 
en met 9 maart kan via de mail: 
info@bakkerijboogaard.nl of in 
de brievenbus bij bakkerij Boog-
aard. Graag met vermelding van 
naam en aantal personen.
Hartland Vrouwenreis 24 
april -2 mei 2018.
Het is alweer vijf jaar geleden dat 
ik enthousiast terug kwam van de 
Vrouwenreis naar Israël. In april 
2018 gaat er opnieuw een Vrou-
wenreis naar Israël, een aantal 
vrouwen uit Oldemarkt hebben 
zich al voor de reis aangemeld.
Het is een unieke ervaring. Hen-
riet Poot gaat mee al reisleid-
ster en Ayalla Zion is onze gids. 
“Ik ging om vrouwen daar te 
bemoedigen, maar ik kwam zelf 
bemoedigd terug”. Ga mee op 
een verrassende ontdekkingsreis 
naar vrouwen in het Hartland van 
Israël. Bezoek het Bijbelse Shilo, 
Jeruzalem, geniet van het eten op 
een weergaloze plek aan de rand 
van de wildernis van Judea, vier 
de Sabbat met Joodse vrienden, 
luister naar de verhalen van de 

overlevenden van terreur en laat 
je verwennen in een parfumfa-
briek, schoonheidssalon of een 
heerlijk glas wijn in de heuvels 
van Benjamin. Altijd al kennis wil-
len nemen van de gewoonten 
en tradities van het Joodse volk? 
Leer ze dan uit eerste hand van 
Joodse vrouwen. Ga mee naar 
een Joodse school, ontmoet Isra-
elische kunstenaars en geniet van 
goede gesprekken in Jeruzalem. 
Hartverwarmende vrouwen en 
plaatsen in het Bijbelse land met 
mensen om van te houden. Dus 
ga met ons mee ! U vindt meer 
informatie en u kunt zich aanmel-
den bij: Relireizen / groepsreizen 
/ CVI / Vrouwenreis 18002. Heeft 
u nog vragen neem dan gerust 
contact met mij op. Sonja Kars-
sen (0521-360190 ) 
Zendingsbusje. Het zendings-
busje van Joran Spijker bevatte 
weer een mooi bedrag van € 
20,60! Dit gaat weer naar de 
sponsorkinderen van Compas-
sion, die wij als gemeente jaarlijks 
sponseren. Alle gevers en geef-
sters hartelijke dank!
Ook Joran hartelijk dank voor al 
de jaren dat jij met het zendings-
busje op pad ging voor dit goede 
en belangrijk doel. Namens Dia-
conie, Mijntje.Veenstra-Blaauw.
Agenda. Dinsdag 21 februari: 
Groeigroep bij fam. Harteveld, 
Hoofdstraat 71 Oldemarkt. Aan-
vang 20.00 uur.
Woensdag 28 februari: Bidstond 
in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 
uur.
Zondag 11 maart: Gemeentedag
Dinsdag 20 maart: Gemeente-
avond in de Ontmoeting
tenslotte

Heer, ik weet het wel,
wat U voor mij deed.
U droeg een zwaar kruis:
míjn zonden, míjn leed.

Beschaamd geef ik toe,
ondanks dat ik het weet,
dat ik in de ‘drukte’
’t soms zomaar vergeet.

Heer, zet mij toch stil
en maak me weer klein
bij ’t wonder dat U
mijn Vader wilt zijn.

(Irma Moekestorm)
Jelly Pen-Smit, Scriba

Zondag 25 februari. Aanvang: 
9.30 uur. Voorganger: dhr. H. 
Brouwer (Rouveen). Organist: 
Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr. B. 
de Groot Boersma. Eindcollecte: 
Binnenlands Diaconaat. 
Ouderenmorgen. Op don-
derdag 2 maart bent u weer van 
harte welkom op de ouderen-
morgen, die om half elf begint in 
Hoogthij. Nieuwe deelnemers zijn 
altijd welkom. 
Samen aan tafel. Ook is er 
op deze donderdag weer Samen 
aan tafel. Om ongeveer kwart 

over twaalf in Hoogthij. Deze bij-
eenkomst is niet gebonden aan 
leeftijd. Dus wilt u gezellig samen 
eten en een praatje maken, kom 
dan die dag naar Hoogthij. Als u 
voor de ouderenmorgen of voor 
Samen aan tafel opgehaald wilt 
worden, kunt u bellen met Petra 
van Beek, tel. 588 685. 
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van afgelopen zondag 
zijn, met een hartelijke felicitatie 
gebracht bij mevr. G. Snijder-
Kappe, Vredenburg 60, die op 
15 februari haar 92e verjaardag 
mocht vieren.
Wij leven mee. Als u iets te 
melden heeft, of door te geven 
wat betreft pastoraat, neem dan 
gerust contact op met één van de 
ouderlingen of met de predikant. 
In het verpleeghuis Zonnekamp 
in Steenwijk zijn tijdelijk opgeno-
men mevr. M. Kuiper-Wicherson 
en dhr. K. Klaverdijk. In Regger-
soord te Meppel is opgenomen 
de heer R. Kreulen, Bergsteinlaan 
25. We willen denken aan ieder-
een die de afgelopen tijd slechte 
berichten hebben ontvangen wat 
betreft hun gezondheid, en aan 
hen die tobben met hun gezond-
heid, zowel thuis als in het zie-
kenhuis. We willen allen God’s 
nabijheid en zegen toewensen. 
Giften. Door ouderling mevr. R. 
Boer is € 40,- ontvangen voor de 
commissie gemeenteopbouw en 
door diaken mevr. J. Martens is € 
10- ontvangen voor de bloemen. 
Hartelijk bedankt voor deze gif-
ten.
Overleden. Op vrijdag 9 febru-
ari is onverwacht overleden 
Jeanette Rita Klaverdijk–Visser, 
op de leeftijd van bijna 71 jaar. 
Het afscheid van Jeanette Klaver-
dijk heeft in besloten kring plaats-
gevonden. Wij wensen haar man 
Klaas, hun kinderen en kleinkin-
deren Gods zegen en kracht toe 
in deze moeilijke tijd.
Overleden. Op zondagmiddag 
18 februari is, op de leeftijd van 
49 jaar, Anita ter Schure-Pit 
overleden. Zij woonde op Vre-
denburg 90. Haar gevecht tegen 
de ziekte kanker heeft maar liefst 
15 jaar geduurd, maar uiteinde-
lijk kon zij de strijd niet winnen. 
In die 15 jaar is zij meer dan 25 
keer geopereerd. Aan haar wil 
en doorzettingsvermogen heeft 
het dan ook niet gelegen. De 
afscheidsdienst zal waarschijn-
lijk a.s. zaterdag zijn. In de avond 
is ook haar moeder, Jantje Pit-
Raggers, op de leeftijd van 82 jaar 
overleden. Afgelopen woensdag 
werd zij getroffen door een ern-
stig herseninfarct. Zij woonde 
aan de Conincksweg 53. Wanneer 
dit afscheid zal zijn is nog onbe-
kend. Dit overlijden van moeder 
en dochter op eén dag maakt 
alles bijzonder verdrietig. Wij wil-
len Philip, de man van Anita, en 
hun kinderen Mark en Jarno veel 
kracht en Gods zegen toewensen 
in dit verdriet en gemis. Ditzelfde 
geldt voor haar broer Eise en 
zijn vrouw Froukje en hun kinde-
ren. Het zijn moeilijke en zware 
dagen voor hen. Bij het schrijven 
van deze regels moest ik sterk 
denken aan psalm 121, waarin 
we lezen: “de Heer beschermt je, 
overal, waar je ook gaat, je leven 
lang”. 

gebed bij de Veertig dagen
God van ons hart,
in Jezus uw dienaar
is ons te verstaan gegeven

het grote geheim,
uw eigen geheim:
de eerste zijn is de minste worden;
wij bidden U
dat het ons gegeven wordt
te leren uit dit geheim te leven,
met hart en hoofd en handen,
dat die gezindheid bij ons is
die ook in Jezus was:
dat wij leren te geven
in plaats van te vragen,
aan te kijken
in plaats van neer te zien,
te luisteren
in plaats van almaar te spreken,
te begrijpen
in plaats van te veroordelen,
te vergeven
in plaats van verhaal te zoeken,
dan dragen wij uw beeld niet ver-
geefs

Van: W.R. van der Zee. Uit: Zon-
dagswoorden.
Met een hartelijke groet, ds. Eric 
van Veen

25 februari 2018 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor 
te gaan. De organist is dhr. J. V. 
Bredewout en het lied voor de 
dienst is Lied 538. Collectes: In 
de rechte straat, instandhouding 
van de eredienst, Energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. K.Naberman, telefoon 
246502. Er wordt in Tilvoorde 
op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Marjolein 
Schuurman-Groot en Lonneke 
Nijhuis.
Er is een tienernevendienst voor 
de kinderen van groep 7,8 en de 
brugklas.
25 februari 2018 om 14:30 
uur in de Kapel, in deze dienst 
hoopt ds. W.L. Dekker uit Kam-
pen voor te gaan. De organist is 
dhr. R. Weijs en het lied voor de 
dienst is Lied 538. Collectes: In 
de rechte straat, instandhouding 
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vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

Koster Kapel: mw. F. Vis - van 
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hervormdvollenhove.nl
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Voorganger: ds. E.H. Jans,
Marktplein 6, 8375 AZ Oldemarkt, 
tel. 0561-750902, e-mail: ds.jans@
hgop.nl
Pastoraal werker: mevr. H. Kramer-
de Jong,
Wooldhof 7, 8302 KC Emmeloord, 
tel. 0527-613766, e-mail: heidi.
kramer@hgop.nl
Scriba: mevr. J. Pen-Smit,
De Hare 13, 8375 GC Oldemarkt, 
tel. 0561-452332
Postadres: Hervormde Gemeente 
Oldemarkt-Paasloo
Marktplein 6, 8375 AZ Oldemarkt
Internet: www.hgop.nl
e-mail: scriba@hgop.nl

Oldemarkt / Paasloo

steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen,  
tel. 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 
13, 8341 PZ  Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl
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het grote geheim,
uw eigen geheim:
de eerste zijn is de minste worden;
wij bidden U
dat het ons gegeven wordt
te leren uit dit geheim te leven,
met hart en hoofd en handen,
dat die gezindheid bij ons is
die ook in Jezus was:
dat wij leren te geven
in plaats van te vragen,
aan te kijken
in plaats van neer te zien,
te luisteren
in plaats van almaar te spreken,
te begrijpen
in plaats van te veroordelen,
te vergeven
in plaats van verhaal te zoeken,
dan dragen wij uw beeld niet ver-
geefs

Van: W.R. van der Zee. Uit: Zon-
dagswoorden.
Met een hartelijke groet, ds. Eric 
van Veen

25 februari 2018 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor 
te gaan. De organist is dhr. J. V. 
Bredewout en het lied voor de 
dienst is Lied 538. Collectes: In 
de rechte straat, instandhouding 
van de eredienst, Energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. K.Naberman, telefoon 
246502. Er wordt in Tilvoorde 
op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Marjolein 
Schuurman-Groot en Lonneke 
Nijhuis.
Er is een tienernevendienst voor 
de kinderen van groep 7,8 en de 
brugklas.
25 februari 2018 om 14:30 
uur in de Kapel, in deze dienst 
hoopt ds. W.L. Dekker uit Kam-
pen voor te gaan. De organist is 
dhr. R. Weijs en het lied voor de 
dienst is Lied 538. Collectes: In 
de rechte straat, instandhouding 

van de eredienst, Energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. K.Naberman, telefoon 
246502.
Agenda. 28 februari 2018 om 
19:15 uur, Vesper, Johanneskerk. 
5 maart 2018 om 19:00 uur, Ver-
koop collectebonnen van 19.00 
uur- 20.00 uur, Tilvoorde. 6 maart 
2018 om 19:45 uur, Vergadering 
groot moderamen, Tilvoorde. 7 
maart 2018 om 19:15 uur, Ves-
per, Mariakerk. 7 maart 2018 om 
20:00 uur, Muziek met passie, 
zingen met de Bijbel, Kapel. 11 
maart 2018 om 17:00 uur, Gast 
aan tafel, de Voorhof.
Bij de ochtenddienst van zon-
dag 25 februari. Deze zondag 
staat Mat. 17 centraal.’Zes dagen 
later nam Jezus Petrus, Jakobus 
en diens broer Johannes met 
zich mee een hoge berg op, waar 
ze alleen waren. Voor hun ogen 
veranderde hij van gedaante, zijn 
gezicht straalde als de zon en zijn 
kleren werden wit als het licht. 
Plotseling verschenen aan hen 
Mozes en Elia, die met Jezus in 
gesprek waren.’
Bloemengroet. De bloemen 
van zondag 18 februari vanuit de 
Grote Kerk zijn gegaan naar Dhr. 
IJspeert, Weg van Rollecate 36 en 
naar Dhr. Mooiweer, Achter de 
Hare 2A. De bloemen vanuit de 
Kapel gingen naar Mw. Post- Dik-
ken Marjolein 359, Dhr. P. Bruin-
tjes, Molenstraat 50 en naar Mw. 
Scheer- Gerrits, Molenstraat 27.
Giften. De Diaconie ontving via 
G. Visscher-Bastiaanet €20.00 
voor het bloemenfonds. Het 
College van Kerkrentmeesters 
ontving via banknr. NL75RA-
BO0301801886: € 250.00. Harte-
lijk dank voor deze giften.
Wekelijkse Vesper. Elke woens-
dagavond 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 ver-
stilling en gebed. De volgende 
vesper is op woensdag 28 febru-
ari in de Johanneskerk in Sint 
Jansklooster.
Jubileumconcert Chr. 
Gemengd koor “De Zee-
klank”. Op 24 februari is er 
ter gelegenheid van het 95 jarig 
bestaan van Chr. Gemengd koor 
“De Zeeklank” een jubileumcon-
cert o.l.v. Johan Bredewout in de 
Mariakerk in Vollenhove. Er wordt 
een gevarieerd repertoire ten 
gehore gebracht met o.a. arrange-
menten uit het Händel- en Psal-
menproject en opwekkingsliede-
ren. Medewerking wordt verleend 
door Harm Hoeve op het orgel, 
Christa van den Esker op fluit en 
Hendrie Westra op slagwerk. Het 
concert begint om 19.30 uur. Toe-
gangskaarten zijn € 7,00. Kaarten 
zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij “Warenhuis de Hoek” of 
bel 0527-243153 (Mieke Zand-
bergen) ad. € 6,00. Donateurs 
betalen € 5,00 en kinderen t/m 
12 jaar hebben gratis toegang. 
Maria, de moeder van Jezus in 
de bijbel en in de muziek. Image 
result for Onze-Lieve-Vrouw 
van Smarten op het Stauffenberg 
altaarstuk,
Een korte cursus van drie avon-
den waarin we op zoek gaan naar 
de Bijbelse achtergrond van het 
‘Magnificat’ en het ‘Stabat mater’. 
Het Magnificat is een muzikale 

compositie van de lofzang van 
Maria. Het Stabat Mater is een 
beroemd middeleeuws gedicht 
waarin de pijn verwoord wordt 
van de moeder die haar zoon 
ziet lijden aan het kruis. We zul-
len teksten lezen in de bijbel en 
samen prachtige stukken muziek 
beluisteren en bespreken. Het 
beroemde Stabat Mater van de 
jong gestorven componist Per-
golesi (1710-1736) zullen we 
in ieder geval bewonderen en 
bespreken. 
Data: 7, 21 en 28 maart. Plaats de 
Kapel in Sint Jansklooster. Tijd: 
20.00 uur-21.45. Inlichtingen en 
opgave: ds. H.J.H. Pap tel 0527-
239505.
Paasontbijt. Pasen is het belang-
rijkste feest van ons geloof. Daar-
om willen we op eerste Paasdag 
samen beginnen met een Paas-
ontbijt. De Hervormde Kerk Vol-
lenhove / St Jansklooster nodigt 
iedereen hier van harte voor uit! 
Van het Paasontbijt kan iedereen 
gebruik maken. Om 8.00 uur is 
er de inloop in Tilvoorde en om 
8.15 uur zullen we beginnen met 
een gebed. Het ontbijt eindigt om 
9.15 uur zodat er nog voldoende 
tijd is om naar de kerk te gaan 
voor de ochtenddienst. U wordt 
in de gelegenheid gesteld om die 
ochtend een vrijwillige bijdrage te 
doen voor de onkosten. Aanmel-
den kan via de link op de website 
of telefonisch bij familie Bakker 
(tel. 291579). Graag zien we uw 
aanmelding voor vrijdag 30 maart. 
Van harte welkom!

Duizend vragen. Een tijdje 
terug hield ik een avond over 
gebedsgenezing. Tijdens die 
avond kwamen er ook vragen 
naar boven over het lijden en de 
momenten dat we geen verho-
ring op ons gebed ontvangen. Ik 
citeerde toen een gedicht van ds. 
Troost, dat ik ook hier graag met 
u deel:

Heer Jezus, duizend vragen,
teveel om mee te dragen:
waarheen, waarom, waartoe?
Kunt Gij geen antwoord geven?
O God, dit is geen leven,
wij worden zoveel vragen moe.

Hoe kan een mens geloven
dat iemand hoort, daarboven,
dat Een ons zeker ziet,
dat die ons zal bevrijden
van lasten en van lijden -
wil Hij of kan Hij dat dan niet?

Wie kan ooit zeker weten
dat God niet wil vergeten
het land, de zee, de zon,
de mensen niet zal haten,
niet eenmaal los zal laten
het werk dat eens zijn hand begon?

Heer Jezus, al die vragen,
Gij hebt ze meegedragen,
die last, was dat uw kruis?
Dat Gij de schuld verzoende
geeft ons geduld voldoende:
het laatste antwoord wacht ons 
thuis.

Met een hartelijke groet, Dick 
Wolters

Rectificatie. In het in memo-
riam van Harm Lassche schreef 
ik dat zoon Gerard zijn herinne-
ringen aan vader met ons gedeeld 
had. Dat moest natuurlijk zoon 
Egbert zijn. Mijn excuses voor 
deze fout. DW 
Meeleven met. Dhr . Joh. Boes, 
Zuiderzeeweg 7 8356VV Blokzijl, 
verblijft in de Zonnekamp afde-
ling de Botter, Oyershoeve 1, 
8331 XR Steenwijk. Dhr. W. van 
Dalen, Moespot 25 Vollenhove 
verblijft in de Isalakliniek in Zwol-
le. Stuurt u eens een kaartje.
Overleden Aaltje Visscher 
– Halfmouw. Op 29 januari is 
overleden Aaltje Visscher – Half-
mouw in de leeftijd van 87 jaar. 
Drie jaar nadat we afscheid heb-
ben moeten nemen van haar man 
Albert Visscher.Aaltje verbleef de 
laatste jaren in de Schiphorst in 
Meppel. Vaak was het daar alsof 
ze weer een kind was van een 
jaar of tien, een kind dat omgeven 
was door het water, de fuiken en 
‘t riet van Belt-Schutsloot. Aaltje 
Halfmouw is geboren op 19 juli 
1930 op Beltschutsloot. Na de 
lagere school ging ze in de buurt 
werken in de huishouding. Ze 
was handig, had vaardige handen. 
Ze kon naaien, luiers om leggen. 
Maar wist later ook met gemak 
en vaardigheid te behangen, te 
schuren en te schilderen. Aaltje 
heeft ongeveer twee en een half 
jaar verkering gehad met Albert 
Visscher uit Sint Jansklooster; 
daarna volgde de trouwerij op 
2 oktober 1953. De huwelijks-
tekst van Appe en Aaltie vinden 
we boven de rouwkaart: ‘want 
uw goedertierenheid is beter 
dan het leven.’ Kinderen wer-
den het jonge paar geschonken 
Klaas en Truida. Aaltje was in de 
regel bezig was met de huishou-
ding. Naast het naaien van speci-
ale kleding voor vader, Klaas en 
Truida, heeft ze moeder enorm 
veel werk verzet aan de Berg-
kampen. Ze wist raad met een 
geslacht half varken op de lad-
der. Ze maakte zelf de heerlijk-
ste worsten en nog veel meer. 
Maar ze redde zich ook goed als 
er glibberige paling moest wor-
den schoongemaakt. Aaltie was 
handig- van alle markten thuis. 
Net voor kerst kwam het nog 
wel eens voor dat de nieuwe 
jurk voor dochter Truida niet op 
tijd af was. ‘Wil je hem graag? 
Ja moe…’ En dan werd de jurk 
nachtwerk voor Aaltie. Mama 
ging door tot in de kleine uurtjes 
en Truida flaneerde met kerst in 
een feestjurk. Aaltje heeft veel 
dingen gedaan en genoten van 
het leven. Ze hield van koersbal, 
bingo en zwemmen. Haar leven 
lang zong ze. Ze was actief lid van 
de vrouwenvereniging ‘de Lam-
pen Brandend’. Jarenlang heeft ze 
de administratie verzorgd voor 
het verjaardag fonds. Tijdens de 
afscheidsdienst droeg dochter 
Truida enkele versjes voor uit 
het poeziealbum. Heel bijzon-
der. Een klein versje kende ze uit 

het hoofd. ‘Zoek Jezus veel, zoek 
Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die 
heeft genoeg.’. We wensen familie 
en vrienden de nabijheid toe van 
God die goedertieren is.
Ten slotte, de griep lijkt weer 
voorbij. Heel dankbaar ben ik col-
lega Wolters en dhr. Knoeff dat zij 
hulp wisten te bieden. Ontvangt 
allen een vriendelijke groet vanuit 
de pastorie aan de Leeuwte. Ds. 
H.J.H. Pap

Diensten 25 februari. Belt-
Schutsloot 11.00 uur: Voorganger: 
ds. W.J. Menkveld – Koffiedrinken 
voor de dienst vanaf 10.15 uur. 
Wanneperveen 09.30 uur: Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld – Kof-
fiedrinken na de dienst. In beide 
diensten is de diaconie collecte 
bestemd voor missionair werk – 
zie info hieronder.
Collecte Missionair Werk en 
Kerkgroei. 25 februari 2018 
Wanneperveen en Belt-Schut-
sloot.
CrossPoint is de kerk in de wijk 
Getsewoud in Nieuw-Vennep, 
maar dan anders dan anders. Een 
kerk zonder kerkgebouw. Een 
eigentijdse en warme gemeen-
schap die samen een verschil 
wil maken: zorgen dat mensen 
elkaar weer echt zien staan. Juist 
de ‘gewone’ dagelijkse contac-
ten met buren, collega’s, sport-
maatjes of overblijf moeders 
zijnn belangrijk. Crosspoint is 
één van de eerste pioniersplek-
ken van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Sinds de start in 
2004 is Crosspoint gegroeid tot 
een gemeente waar ongeveer 
250 mensen bij betrokken zijn. 
Crosspoint daagt mensen uit de 
wijk uit om volgeling van Jezus te 
worden, om met Hem te leven en 
om zich in te zetten voor Gods 
Koninkrijk. Er worden activiteiten 
georganiseerd zoals gezamenlijke 
maaltijden, een kerstwandeling, 
sport en spel, kleine groepen en 
tienerwerk. De contacten met 
statushouders in de wijk is aanlei-
ding geworden om te starten met 
een nieuwe pioniersplek, House 
of Joy, die zich vooral richt op 
deze groep nieuwe Nederlanders. 
Steun met uw collecte deze en 
andere pioniersplekken. Zodat op 
nog meer plekken een levende 
gemeenschap van gelovigen een 
plek kan vinden. Namens de dia-
conie van harte bij u aanbevolen.
Diensten 4 maart. Belt-Schut-
sloot 11.00 uur: Voorganger: dhr. 
D. de Boer, Hattem. Wanneper-
veen 09.30 uur: Voorganger: dhr. 
D. de Boer, Hattem. In beide dien-
sten is er een extra collecte voor 
kerk en onderhoud.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.

nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 25/2 – mw. J. van Ben-
them, Zr. Kortplantsoen 17, en 
fam. S. Smit, Veneweg 154.
04/3 – fam. J. Zomer, Weth. Vos-
straat 86, en fam. H. Veninga, Vene-
weg 180.
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van 18 februari in BS gin-
gen met hartelijke felicitaties naar 
Stefan Lok en Merian Rijnsaardt 
in verband met de geboorte van 
hun zoon Tristan, en met har-
telijke groeten naar de heer G. 
Halfmouw, Noorderweg 59. Hij 
is weer thuis na een ziekenhuis-
opname. 
In Wanneperveen gingen er 
bloemen met hartelijke felicita-
ties naar de heer en mevrouw 
Brand-Manden, Zr. Kortplant-
soen 7, zij waren 30 januari 60 
jaar getrouwd. Ook de heer en 
mevrouw Smit-Vos, Veneweg 73, 
kregen bloemen. De heer Smit 
heeft in het ziekenhuis gelegen en 
mw. Smit is jarig geweest.
Verantwoording BS. Door 
Roelien Mondria is € 5 ontvan-
gen voor de bloemencommissie. 
Frank de Jonge heeft € 10 ont-
vangen voor de bloemencommis-
sie.
Ledenmutaties. Belt-Schut-
sloot.
- Fam. Huisman-Heetebrij (De 
Steenakkers 7) is verhuisd naar 
Leeuwte 86, 8326 AD Sint Jans-
klooster en overgeschreven naar 
de Gereformeerde kerk Sint Jans-
klooster.
- Mw. J. Jonkman (Weg van Rolle-
cate 44, Vollenhove) is overgeko-
men van de Hervormde gemeen-
te Vollenhove.
- Mw. C. Jonkman (Wirdumer-
dijk 37a, Leeuwarden) is over-
gekomen van de Protestantse 
gemeente te Leeuwarden.
Wanneperveen.
- Mw. J.C. Zomer (Witbreuksweg 
377A 105, Enschede) is verhuisd 
naar Eebuurt 16a, 8911 EV Leeu-
warden.
- Dhr. R. Kikkert is overgekomen 
van de Hervormde gemeente 
Zwartsluis en verhuisd naar Vene-
weg 223, 7946 LS Wanneperveen.
Verkiezingen. De kerkenraad 
deelt u mee dat mevrouw J. Lub-
binge en de heer B. Stummel hun 
verkiezing tot resp. ouderling 
en diaken niet hebben aanvaard. 
Daarom roept de kerkenraad u 
weer op om schriftelijk en onder-
tekend aanbevelingen te doen 
van belijdende leden die naar uw 
mening voor verkiezing in aan-
merking komen. U dient daarbij 
dan aan te geven voor welk ambt 
de betrokkene wordt aanbevolen. 
Aanbevelingen voor de vacatures 
mogen door alle doopleden en 
belijdende leden van 16 jaar en 
ouder worden gedaan. De ker-
kenraad is verplicht de namen 
van hen, die door tien of meer 
stemgerechtigde gemeenteleden 
voor een ambt worden aanbevo-
len, op de verkiezingslijst te plaat-
sen. Alleen belijdende leden zijn 
stemgerechtigd. U kunt aanbeve-
lingen inleveren t/m dinsdag 27 
februari bij de scriba of iemand 
anders van de kerkenraad.
Collectemunten. Elke 1e maan-
dag van de maand kunt u tussen 
18.45 uur en 19.45 uur collecte-
munten halen bij Gerrit Knobbe, 
Belterweg 34.
Jarigen. De volgende gemeente-
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leden hopen volgende maand hun 
verjaardag te vieren. 03-03 Dhr. J. 
Knobbe, Belterweg 52, 8066 PX, 
86 jaar. 11-03 Dhr. G. Dam, Vene-
weg 187, 7946 LN, 87 jaar. 25-03 
Mw. J. Klaver-van de Belt, Belter-
weg 54, 8066 PX, 88 jaar. 26-03 
Dhr. S. Jonas, Burg. Pastoorstraat 
38, 7946 BA, 85 jaar. Allen alvast 
van harte gefeliciteerd en een 
fijne dag toegewenst.
Petrus. Is een nieuw magazine 
van de PKN en vertelt kleine en 
grote verhalen over mensen en 
lokale protestantse kerken in 
heel Nederland. Verhalen over 
hoe samen kerkzijn mensen 
troost, hoop en zin geeft. Hoe 
nieuwe initiatieven als kliederkerk 
of pioniersplekken voor nieuw 
elan zorgen. Hoe mensen soms 
twijfelen en toch blijven zoeken. 
Hoe de kerk hulp biedt aan men-
sen in nood.
Rots. Wie de naam Petrus hoort, 
denkt al snel aan de volgeling van 
Jezus, de visser uit Galilea. Waar-
tegen Jezus zei: “Jij bent Petrus, 
de rots waarop ik mijn kerk zal 
bouwen.” Het tijdschrift draagt 
deze naam niet voor niets. De 
kerk lijkt wel wat op Petrus: sterk 
als een rots en tegelijk zwak 
en feilbaar. Soms moedig, soms 
overmoedig, soms te voorzichtig. 
Maar vooral een plek waar ieder 
mens welkom is. Het magazine 
verschijnt vier keer per jaar. Een 
abonnement is gratis. Er liggen 
een paar inkijk exemplaren in de 
hal van de kerk en tevens kaarten 
om een gratis abonnement aan te 
vragen. U kunt dit ook doen via: 
https://www.protestantsekerk.nl/
actueel/abonnementen/tijdschrif-
ten/nieuw-ledenmagazine 
Vanuit de gemeente. Dhr. 
G. Halfmouw, Noorderweg 59, 
mocht vorige week maandag 
weer thuiskomen. Dhr. A. de 
Jonge, Havezatherweg 20, onder-
ging vorige week woensdag 
opnieuw een operatie aan zijn 
oog in het ziekenhuis in Leiden. 
We hopen van harte op een goed 
resultaat hiervan. Beide van harte 
aanbevolen in meeleven en voor-
bede.
Vanuit de Pastorie. Zoals u 
allemaal hebt kunnen lezen in de 
NB/LM is er deze winter belijde-
niscatechisatie.
U leest dat ook want ik krijg 
deze weken regelmatig vragen als: 
Hoeveel gaan er belijdenis doen, 

wie zijn het? Ik geef dan steeds 
als antwoord dat ik dat nog niet 
(helemaal) weet want belijdenis 
doen is een persoonlijke keus. 
Degenen die hier mee bezig zijn 
schrijven een brief waarin ze de 
motivatie voor hun keus onder 
woorden brengen en dan volgt 
er een persoonlijk gesprek. Die 
brieven en gesprekken zijn nog 
niet allemaal achter de rug, van-
daar dat ik nog geen volledig 
antwoord kan geven. Intussen 
waardeer ik dat meeleven en die 
vragen wel. Fijn dat u zo meeleeft 
met nieuwe aanstaande lidma-
ten. Ik wil u ook graag aanraden 
om dat meeleven en de vragen 
tot die personen zelf te rich-
ten. En niet alleen aan hen, maar 
misschien ook aan uzelf. Bent u 
gedoopt en hebt u nog geen belij-
denis gedaan? Waarom eigenlijk 
niet? U zou het ook aan anderen 
kunnen vragen. Misschien leest 
u dit stukje zondagmorgen in de 
kerk. Kijk eens naast u, voor of 
achter u en stel die vraag. Bent u, 
ben jij gedoopt en hebt u, heb jij 
belijdenis gedaan? Waarom wel, 
waarom niet …? Misschien leest 
u dit thuis omdat u deze Leef 
Mee in de brievenbus kreeg, stel 
die vraag aan uzelf en degenen 
met wie u koffie, drinkt of eet. 
Waarom wel of niet gedoopt, 
waarom wel of geen belijdenis? Ja, 
waarom eigenlijk? Is het duidelijk 
en klaar, of zijn er nog stappen te 
zetten? Daar hoor ik graag over.
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld.

Zondag 25 februari 9.30 uur 
(Blesdijke). In deze dienst in het 
Karkien hoopt onze eigen pre-
dikant ds. Gerrit van den Dool 
voor te gaan. Organist is Ake 
Menno van der Vinne. Ouderling 
van dienst is Martinus Berger. De 

uitgangscollecte is voor het plaat-
selijk kerkenwerk. De ontvangst 
is door Roel Logchies en de bloe-
men worden weggebracht door 
Willy Scholten. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door Gerrit Hop 
(0521-854343). Het lied voor de 
dienst is lied 843.
Woensdag 28 februari 19.30 
uur (Willemsoord). Deze 
vesperdienst in het licht van de 
Veertigdagentijd wordt georgani-
seerd door de Raad van Kerken 
Steenwijk en onze eigen predi-
kant ds. Gerrit van den Dool leidt 
de dienst.
Vrijdag 2 maart 19.30 uur 
(lokaal achter de kerk) Wereldge-
bedsdag. 
Bij de diensten. We komen 
zondag bijeen in de eeuwenoude 
kerk van Blesdijke. Het is de 
tweede zondag in de Veertigda-
gentijd. Iedere woensdag is er in 
de Veertigdagentijd een dienst in 
één van de kerken die aangeslo-
ten is bij de
Raad van Kerken Steenwijk. Op 
28 februari openen wij hiervoor 
de deuren. U bent van harte wel-
kom. De dienst begint om 19.30 
uur.
Ik wil u ook alvast attenderen 
op de dienst van 11 maart. Dit 
is een dienst in de streektalen 
die we hier in de regio spreken. 
Voorganger in die dienst is de ‘tv-
dominee’ ds. Klaas van der Kamp 
uit Kampen.
Collecten. Zondag 18 februari 
Diaconie: € 21,10 Kerkrentmees-
ters: € 26,00 de uitgangscollecte 
voor het jeugdwerk bedroeg € 
35,65 Allen hartelijk dank voor 
uw gaven.
Bloemen. Op zondag 18 febru-
ari zijn de bloemen als groet en 
bemoediging bezorgd bij dhr. 
Johan de Boer, Paasloregel 31, die 
na een operatie in het ziekenhuis 
in Groningen weer thuis is geko-
men.
Agenda. Woensdag 21 februari 
komt vrouwenvereniging Martha 
bij elkaar om 14.00 uur in het 
lokaal achter de kerk. Er is dan 
jaarvergadering. 
Verjaardagen. Op 27 februari 
hoopt mevrouw H. Piek-Groot-
ers, Steenwijkerweg 105, De Bles-
se, haar 90ste verjaardag te vie-
ren. Een dag later op 28 februari, 
is het de verjaardag van mevrouw 
G. Raggers-Gaal, Johannes Boger-
manstraat 332 Steenwijk. Zij 
hoopt haar 87ste verjaardag te 
vieren. Een hartelijke felicitatie en 

een gezegend nieuw levensjaar 
gewenst namens onze gemeente.
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: In het Nubagebergte in 
Soedan wonen veel christenen. 
Ze worden door de overheid 
vervolgd om hun geloof. Open 
Doors helpt hen via lokale ker-
ken. Bid dat de hulp allen bereikt 
die deze nodig hebben.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 25 
februari 12.00 uur bij de scriba. 
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl.
Woensdag 14 februari was 
het Aswoensdag, de start van 
de Veertigdagentijd. Gedurende 
veertig dagen wordt naar het 
feest van Pasen toegeleefd. De 
app van Kerk in Actie geeft men-
sen in de veertigdagentijd inspira-
tie. Voor iedere dag is een korte 
tekst om even stil te staan. In de 
Google Play Store of voor de 
iPhone of iPad in de App Store 
is de app te downloaden. Dan 
kunt u de app zo instellen dat u 
dagelijks een melding krijgt. God 
kan niet anders dan liefhebben. In 
zijn evangelie drukt Johannes, met 
een duizelingwekkende intuïtie, 
in drie woorden uit wie God is: 
‘God is liefde’. Alleen al met het 
vasthouden van die drie woorden 
komen we ver, heel ver. Wat grijpt 
ons aan in die woorden? Dat wij 
er deze indrukwekkende overtui-
ging in vinden: God heeft Chris-
tus niet naar de aarde gezonden 
om wie dan ook te veroordelen, 
maar met de bedoeling dat ieder 
mens zich bemind zou weten, en 
een manier zou vinden om met 
God verbonden te zijn. Frère 
Roger (van Taizé)
Namens de kerkenraad een har-
telijke groet, Henry Bos ouderling 
scriba
Christelijke vrouwenvereni-
ging “Martha” Op 2 maart 
wordt de Wereldgebedsdag 
gehouden in het lokaal achter de 
kerk, aanvang 19.30 uur. De orde 
van dienst komt dit jaar uit Suri-
name. Het motto is: Samen vie-
ren, Samen bidden, Samen delen. 
Het thema is: En God zag dat het 
GOED was…(naar Genesis 1). 
De Wereldgebedsdag is letterlijk 
en figuurlijk een wereld gebeurte-

nis! Ieder jaar gaat op de eerste 
vrijdag in maart het gebed de 
wereld rond. Wat deze vrijdag 
tot een speciale dag maakt is het 
feit dat gedurende 24 uur ergens 
in de wereld gebedssamenkom-
sten plaats vinden, waar dezelfde 
noden voor God gebracht wor-
den, dezelfde gebeden en dezelf-
de Schriftgedeelten uit de Bijbel 
worden gelezen. Het is dus een 
ketting van gebed door de hele 
wereld. Samen bidden, samen vie-
ren en samen delen! U bent van 
harte welkom en we hopen op 
een grote belangstelling, die uiting 
geeft aan het onderlinge gevoel 
van verbondenheid en dat het 
zinvol is om te bidden met men-
sen over de gehele wereld. Na 
de viering staat de koffie klaar en 
gaan we gezamenlijk koffie drin-
ken. Het bestuur
Van de predikant. Pastoralia. 
Onze Blesdijkse kosteres mevr 
Willy Scholten – Pit werd geope-
reerd aan haar knie. Zij moest 
toch iets langer in het ziekenhuis 
blijven dan men gedacht had. Ook 
dhr. Johan de Boer moest een 
operatie ondergaan. Als het goed 
is, is hij inmiddels weer thuis. 
Dhr. Thijs Verbeek verblijft voor 
verder herstel in de Menning te 
Wilhelminaoord. Het is voor hem 
een heel zware weg om te gaan. 
In gedachte en gebed leven we 
mee met hem en met allen die de 
nabijheid van God en van mensen 
in het bijzonder nodig hebben.
Zanggroep Pasen. Tot op heden 
waren er te weinig aanmeldingen 
om afgelopen maandag de repe-
tities van start te doen gaan. Ik 
hoop dat dit bericht een ‘wake 
up-call’ zal zijn en u/jij zich alsnog 
bij mij opgeeft, zodat we alsnog 
zo’n zangroep kunnen vormen 
voor de Paasmorgendienst en 
aanstaande maandag om 20 uur 
kunnen gaan repeteren. 
Diensten. Aanstaande zondag 
komen we bijeen in het ‘Karkien’ 
te Blesdijke. Ik ben van plan het 
rooster weer te volgen, zodat de 
Evangelielezing opnieuw uit Mar-
cus zal zijn (9: 2 – 10), over de 
verheerlijking op de Berg. In de 
oecumenische vesperviering die 
a.s. woensdag 28 februari in onze 
Willemsoordse kerk gehouden 
zal worden, zullen we ons vanuit 
een andere optiek op dit verhaal 
bezinnen. Zulke vespers zijn een 
heel goede manier om op weg 

naar Pasen verdieping te vinden. 
Ik hoop op grote belangstelling, 
ook vanuit onze gemeente.
Het oefenlied. In de Veertig 
Dagen zingen we het voor deze 
tijd zeer toepasselijke Lied 843 
‘Wat te kiezen?’ De kernachtige 
tekst is van Andries Govaert, de 
mooie meditatieve melodie van 
de Nijmeegse stadsorganiste Jetty 
Podt. 
Klokgelui. Iedere zondag kun je 
overal klokken horen luiden. Ook 
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Predikant: ds. Gerrit van den Dool  
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611 
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194  
8338 LD Willemsoord, 0521-514587  
kerk.willemsoord@hetnet.nl  
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke 
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
peperga / Blesdijke

berichten Het Zondagsblad 

Lees verder op pagina 15

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

GRATIS 
proberen!!

“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.

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.Toe aan  
een nieuwe 
siTe voor  
uw kerk?

Advertenties



zondag 25 februari 2018 15

naar Pasen verdieping te vinden. 
Ik hoop op grote belangstelling, 
ook vanuit onze gemeente.
Het oefenlied. In de Veertig 
Dagen zingen we het voor deze 
tijd zeer toepasselijke Lied 843 
‘Wat te kiezen?’ De kernachtige 
tekst is van Andries Govaert, de 
mooie meditatieve melodie van 
de Nijmeegse stadsorganiste Jetty 
Podt. 
Klokgelui. Iedere zondag kun je 
overal klokken horen luiden. Ook 

in ons dorp. Dat gebeurt rondom 
de diensten die in de kerk wor-
den gehouden. Als je het op een 
doordeweekse dag hoort weet je 
dat er een uitvaartdienst plaats-
vindt.
Het klokgelui stamt uit vroeger 
tijden. Het is bedoeld als oproep 
de kerkdienst bij te wonen en 
ook wel als teken na afloop dat 
de kerk weer uitgaat. 
Daarnaast konden de klokken 
– en wellicht zal dat misschien 
nog wel eens gebeuren - wor-
den geluid bij calamiteiten, om 

de mensen te waarschuwen. De 
term ‘klokkenluider’ komt daar 
vandaan. Nu kun je op verschil-
lende plaatsen de klokken ook 
horen luiden terwijl de dienst 
nog aan de gang is, namelijk als 
wordt uitgesproken wat Jezus 
Christus ons als zijn volgelingen 
leerde bidden: het ‘Onze Vader’. 
Daarmee geven we als gemeente 
een signaal af: we willen er zijn in 
en voor de samenleving. De kerk 
maakt daar deel van uit en zet 
zich in voor haar welzijn. Wat er 
allemaal in de wereld speelt bren-

gen we bij God en in het spoor 
van ons gebed gaan we onze 
plaats en taak in die wereld weer 
tegemoet. 
Als Protestantse Gemeente ter 
plaatse willen wij graag binnen-

kort beginnen ook dat signaal af 
te geven. Uit verbondenheid met 
allen die hier wonen.

Een hartelijke groet aan u, aan 
jou, ds. Gerrit van den Dool

Vervolg van pagina 14

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van  
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Het is niet gebrui-
kelijk dat iemand die aan een 
boek meegewerkt heeft, daar een 
recensie over publiceert. Op die 
regel maak ik deze keer een uit-
zondering. De protestantse pastorie 
in Noord-Nederland is dan ook een 
bijzonder boek.

Zelf heb ik slechts een kleine bij-
drage geleverd aan De protestantse 
pastorie in Noord-Nederland. Maar 
deze uitgave is naar mijn mening 
zo bijzonder dat die hoe dan ook 
niet onopgemerkt mag blijven. Het 
boek geeft een prachtig overzicht 
van vijf eeuwen leven en werken 
in en vanuit de ambtswoningen 
van dominees in het noorden van 
ons land.

karakterschets
In het boek zijn twaalf artikelen, 
verreweg de meeste van de hand 
van wetenschappers, opgenomen. 
De redacteuren Nikolaj Bijle-
veld en Justin Kroesen beginnen 
onder het motto ‘Vijfhonderd jaar 
protestantse pastorie in Noord-
Nederland’ met een ‘karakter-
schets van een verdwijnend insti-
tuut’. Inderdaad, want de klassieke 
domineeswoning met zijn her-
kenbare materiële en immateriële 
aspecten gaat teloor. Bij het stuk 
van de auteurs zijn ‘advertenties 
op internet van te koop staande 
pastorieën, geraadpleegd januari 

2017’ opgenomen: niet langer  als 
ambtswoning in gebruik… 

bijdragen
David J. Bos schrijft over de 
geschiedenis van het begrip ‘pas-
torie’. Mijn oud-catechisant Albert 
Reinstra geeft bouwhistorische 
ontwikkelingen door – ‘van weem 
naar rijtjeswoning’ – in Gronin-
gen en Friesland. Arjen Dijkstra 
vraagt onder de titel ‘Boeken in 
de vroegmoderne pastorie’ aan-
dacht voor de geleerde cultuur 
tussen 1600 en 1800. Mirjam de 
Baar richt de blik op het werk-
terrein van de predikantsvrouw 
van ca. 1570-1970. Froukje Pitstra 
levert een portret van Anne Zer-
nike (1887-1972) in haar Friese 
jaren. Nikolaj Bijleveld gaat onder 
‘Centrum van volksopvoeding en 
– verlichting’ in op de pastorie als 
woonhuis en werkplek van de pre-
dikant van 1750 tot 1850, alsook – 
in een andere pennenvrucht – op 
de pastorietuinen van de Friese 
tuinarchitect Gerrit Vlaskamp 
(1834-1906).
Gert van Klinken werpt licht op 
een hervormde pastorie in een 
middeleeuws klooster, en wel 
de predikantswoning in Ter Apel. 
David J. Bos brengt ook nog de 
verbeelding van de protestantse 
pastorie en haar bewoners in 
Nederlandse kinderboeken in 
kaart. Pastoriekind Mirjam Sterk 
geeft jeugdherinneringen uit ‘een 
glazen huis met een één-steens 
muur’ door. Mijn eigen artikel, ‘Met 
domineeskinderen op kerkenpad’, 

gaat over wat bekende Neder-
landers zoals Freek de Jonge en 
Geert Mak uit hun jonge jaren bij-
gebleven is van het leven in en om 
de pastorie, toegespitst op wat 
ze meemaakten wanneer ze hun 
vader op zijn ‘dienstreizen’ verge-
zelden.

persoonlijke kleur
Schreef ik dat de meeste artike-
len van de hand van wetenschap-
pers zijn, ze hebben allemaal kans 
gezien heel toegankelijk te schrij-
ven. Daarmee is De protestantse 
pastorie in Noord-Nederland niet 
alleen een boek van hoog niveau, 
maar ook een publieksuitgave 
geworden. Daar komt nog iets bij. 
Er zijn niet alleen twaalf artikelen, 
maar ook nog zes interviews (met 
pastoriebewoners) opgenomen. 
Allerlei ervaringen passeren de 
revue. Ze geven het boek over de 
protestantse pastorie in woord en 
beeld een levendige, persoonlijke 
kleur.

‘predikantshuisje’ van  
duurswoude
Toch miste ik iets in het pastorie-
boek. Ik had aandacht verwacht 
voor het uit 1759 daterende 
‘predikantshuisje’ bij de kerk van 
Duurswoude en voor het pand 
Aldewei 3 in Workum, dat ik van 
1996 tot 2004 met mijn vrouw 
en kinderen bewoond heb. Het 
is aan enkele details herkenbaar 
als pastorie: een gebrandschilderd 
raam met de Zaaier in de voor-
gevel, een gebrandschilderd raam 
met de symbolen van geloof, 
hoop en liefde in het trappenhuis 
en een pelikaan in de muur van 
het balkon. De pelikaan is een 
christelijk symbool. De middel-
eeuwers geloofden dat deze vogel 
zich in de borst pikt om zijn jon-
gen te voeden. Daarmee was de 
pelikaan een symbool voor Chris-
tus, die de mensheid met zijn 
bloed geestelijk voedsel geeft.

De protestantse pastorie in Noord-

Nederland: een schitterend boek 
over bijzonder cultureel erfgoed, 
zeker door de talloze fraaie 
foto’s. En: niet duur. Met dank 
aan de Van Tuikwerd-Fellowship 
en de Stichting Oude Groninger 
Kerken!

Nikolaj Bijleveld en Justin Kroesen (red.), De protestantse 

pastorie in Noord-Nederland. Vijf eeuwen leven en werken; Uit-

geverij Noordboek 2018; gebonden, rijk geïllustreerde uitgave, 

247 p.; ISBN 9789056154349; prijs: € 27,50.

De protestantse pastorie in 
Noord-Nederland in woord en beeld

Door dr. Jan dirk 

wassenaar, 

Hellendoorn

Luchtfoto van de gerestaureerde pastorietuin van Easterein, ontworpen door Gerrit Vlaskamp. 
In 2001 bracht het geheel 1,6 miljoen gulden op.

Het uit 1759 daterende ‘predikantshuisje’ bij de kerk van Duurswoude Gebrandschilderd raam in de pastorie van 
Workum.
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