
Een concert over de Schepping. 
Christelijk Mannenkoor Adoramus 
geeft een concert in Hoogeveen. 
Het koort staat onder leiding van 
Cor Ploeg. Verder werken de 
jonge talentjes mee van het Refor-
matorisch Kinderkoor ‘Cantilena’ 
uit Staphorst en drie muzikale 
dames Minne Veldman op orgel, 
Annelien Bekendam op vleugel en 
Annemarie Beens op de harp.

Veel mensen uit verschillende 
kerken in de regio Ruinerwold-
IJhorst-De Wijk-Koekange-Berg-
huizen doen mee aan de musical 
‘Ester’. Volgens de organisatie is 
Ester een humoristisch bijbel-
boek, met theatrale momenten 
en een actueel thema. Kaarten 
verkrijgbaar via estermusical@
hotmail.com of telefonisch bij 
Judith Pinxterhuis 0522-851775.

De actieweek van de Hessen-
wegkerk, met onder andere de 
fameuze eier/paasmarkt, wordt 
afgesloten met een benefietcon-
cert. De opbrengst van markt en 
collecte tijdens het concert gaan 
naar Hospice ’t Huis aan de Vecht 
in Hardenberg. Hier krijgen men-
sen in hun laatste levensfase goede 
en liefdevolle verzorging, als dat 
thuis niet mogelijk is. 

Voorjaarsconcert 
Hoogeveen 

Uitvoering van Ester, 
de musical

Benefietconcert  
voor hospice
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“Heb je al eens iets van 
Tom Wright gelezen? Dan 
moet je echt Surprised by 
Hope lezen.” Een paar jaar 
terug maakte een vriend mij 
enthousiast voor Wright. En 
ik moet eerlijk zeggen: het 
smaakte naar meer!

Er zijn twee punten 
waarop ik Wright het meest waar-
deer. Het eerste is hoe hij in zijn 
theologie de Bijbel laat spreken. 

Bijbels en kerkelijk theoloog
In Surprised by Hope klinkt de 
waardering door voor lichame-
lijkheid, voor het stof als goede 
schepping van God. God schrijft 
de aarde en onze lichamen niet af. 
Het is niet de bedoeling dat we 
als zieltjes naar de hemel gaan. We 
zijn bedoeld om lichamelijk Gods 
goede aarde te bewonen. Dat zijn 
prachtige Oud Testamentische 
noties.
Op dezelfde manier kom ik 
Wright tegen in zijn boek Paul and 
the Faithfulness of God, waarin 
hij laat zien hoe Paulus de Joodse 
theologie herdefinieert vanuit de 
persoon van Jezus en vanuit het 
werk van de heilige Geest. Daarbij 
stelt hij keer op 
keer het verbond 
centraal. God is 
trouw aan zijn 
belofte aan Abra-
ham. Die belofte 
verwezenlijkt Hij 
in de persoon van de Messias. 
En in de vertegenwoordiger van 
het Joodse volk heeft Hij de hele 
wereld op het oog. Het hele Oude 
Testament klinkt hier in door!

In de tweede plaats waardeer ik 
Wright als kerkelijk theoloog. Uit 

zijn werk blijkt dat hij een man 
is van de praktijk, die schrijft in 
nauwe verbondenheid met de 
kerk. Hij geeft regelmatig voor-
beelden uit de praktijk van gees-

telijk leven en 
liturgie. Hij ver-
houdt zich tot de 
klassieke theologie 
van de kerk der 
eeuwen. En hij 
geeft aanwijzingen 

voor kerkelijk leven. Hij laat zien 
wat zijn theologisch kader con-
creet betekent.

afscheidsdienst
Surprised by hope heeft mij een 
spiegel voorgehouden over mijn 
spreken bij een afscheidsdienst 

voorafgaand aan een uitvaart. 
In mijn preken zocht ik vooral 
naar woorden van troost: “onze 
ziel gaat naar de hemel”. Meer 
dan daarvoor besefte ik nu dat 
dit niet de uiteindelijke troost 
is waar de Schrift over spreekt. 
Het doet geen recht aan God als 
Schepper van ons goede lichaam. 
Het doet geen recht aan Chris-
tus’ lichamelijke opstanding. Het 
doet geen recht aan de heilige 
Geest die ons volkomen wil ver-
nieuwen, ons wil bewonen en 
onze lichamen wil inzetten als 
een offer voor God. Het doet 
daarom ook geen recht aan de 
overledene die geen geïsoleerde 
ziel was, maar die lichamelijk 
genot en pijn heeft gekend, die 

geknuffeld en gekoesterd werd, 
die zich ingezet heeft om iets op 
aarde tot stand te brengen. Het 
goede leven, zoals God het heeft 
bedoeld, heeft een lichamelijke 
component.

Tijdens afscheidsdiensten kies ik 
daarom vaker voor woorden van 
troost vanuit onze laatste hoop: 
de wederkomst van Christus en 
de opstanding van het lichaam. Het 
beeld van het zaad is daarbij heel 
krachtig (1 Korintiërs 15), of het 
visioen van het hemelse Jeruzalem 
(Openbaring 21). De dood is het 
einde niet. Niet omdat onze ziel 
bij God is, maar omdat de graven 
eens open zullen breken. Wij zul-
len leven met Christus!

Leven dankzij de opstanding

Tijdens afscheidsdiensTen kies ik 
vaker voor woorden van TroosT 

vanuiT onze laaTsTe hoop: de 
wederkomsT van chrisTus en de 

opsTanding van heT lichaam
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Nog geen abonnee?

Vreugde
door ds. W. Bakker, nieuWeroord- 

noordscheschut

De lijdenstijd is misschien net, of 
nog net geen verleden tijd als u dit 
leest. In de week van het referendum 
en de gemeenteraadsverkiezingen, 
houdt het nieuws uit Dapchi, een 
afgelegen dorpje in Nigeria, mij het 
meest bezig. Uit angst voor een 
nieuwe aanval van terreurorganisatie 
Boko Haram doken veel dorpelingen 
weg in hun huizen toen een stoet 
vrachtwagens naderde. Immers, vier 
weken eerder gebeurde hetzelfde. 
Toen ontvoerde Boko Haram 110 
schoolmeisjes. Nu kwamen er geen 
gewapende terroristen uit de vracht-
wagens, maar kwamen de meisjes 
terug, één voor één. Grote vreugde, 
gemengd met tranen, omdat er geen 
110, maar 101 terugkeerden. Vijf ble-
ken omgekomen door verdrukking in 
de overvolle vrachtwagens op de dag 
van de ontvoering. Van de overige 
vier werd één - het enige christelijke 
meisje - nog vastgehouden. Haar 
ouders hadden persbureau AFP ver-
teld dat Boko Haram haar zou vrij-
laten als ze zich zou bekeren tot de 
Islam. Ze had echter geweigerd haar 
geloof op te geven, een detail dat 
de NOS goed uitlichtte. Zo denk ik, 
deze laatste dagen van de lijdenstijd, 
aan haar en aan wat Paulus schrijft 
aan haar (vroegere) lotgenoten: Wij 
roemen over u in de gemeenten 
van God vanwege uw volharding 
en geloof in al uw vervolgingen 
en in de verdrukkingen die u ver-
draagt (2 Thess. 1:4). En Petrus vult 
aan: Hoe meer u deelhebt aan 
Christus’ lijden, … des te uitbun-
diger zal uw vreugde zijn, wanneer 
zijn luister geopenbaard wordt. Zo 
bidden we deze dagen: 

O Heer, wees met uw kerk 
en laat ons niet vergaan
maar zend uw kracht 
diep in de nacht,
uw kracht om op te staan.
(W. Barnard)

Commentaar

Komende maandag is het tweede 
Paasdag en kan het Gezamenlijk 
Zondagsblad niet gedrukt worden. 
Daarom vindt u in dit paasnummer 
gemeenteberichten voor twee 
weken. Het volgende nummer  
verschijnt op vrijdag 13 april.
Wij wensen u namens de redactie 
en medewerkers van het Geza-
menlijk Zondagsblad gezegende 
Paasdagen.

De Heer is waarlijk 
opgestaan!

De dood is het einde niet. Niet omdat onze ziel bij God is, maar omdat de graven eens open zullen breken. Wij zullen leven met Christus

door  

ds. dick Wolters, 

VollenhoVe

Zaterdag 14 april, 20.00 uur. ‘De Opgang’,  
Alteveerstraat 105. € 8, kinderen gratis

Vrijdag 20 en zaterdag 21 april, 19.30 uur.
Geref kerk te Berghuizen, € 5, tot 12 jr: € 2,50.

Zaterdag 7 april, 19.30 uur. Hessenwegkerk, Heemse.  
Entree gratis, wel collecte

GZ voor 2 weken 
vanwege Pasen
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Schitterend, dat 
het over heel de 

wereld klinkt: De Heer is werke-
lijk opgestaan! Soms zal het bin-
nensmonds gemompel zijn, omdat 
het te gevaarlijk is het voluit te 
doen horen. Op andere plaatsen 
klinkt het als jubel. Soms worden 
er Paasliederen gezongen op of bij 
begraafplaatsen, liefst met trom-
petgeschal. Misschien komt het 
hier en daar niet verder dan ‘o ja, 
alweer Pasen’. 
Hoe dan ook, het feest wordt 
gevierd. Het feest van de overwin-
ning. Jezus is opgewekt en heeft de 
dood overwonnen. ‘Opgewekt’. Ik 
merk dat ik die uitdrukking liever 
gebruik dan ‘opgestaan’. Waarom 

dat is, doet er niet zo toe, maar 
het lijkt alsof het samenspel van 
Vader, Zoon en heilige Geest dan 
meer tot uitdrukking komt. Trou-
wens, ook na de opwekking volgt 
uiteraard de opstanding. Eerst 
gewekt worden, dan opstaan. 
Jezus werd niet aan zijn lot over-
gelaten, maar teruggeroepen, en 
dood en hel konden Hem niet 
houden. Luther schijnt daar prach-
tige, krijgshaftige dingen over te 
hebben geschreven. Over Jezus, 
die de poorten van de hel open-
brak. En over de Opgestane, die 
met vliegende vaandels en slaande 
trom de zijnen meenam uit het 
dodenrijk vandaan. Niets en nie-
mand kon Hem tegenhouden.
Hoe u op weg bent geweest naar 
Pasen weet ik natuurlijk niet. Maar 
aangekomen bij deze dag, dit feest 

dat het begin is van de route naar 
Pinksteren, kan het geen kwaad 
om onszelf de vraag te stellen 
welk effect het gebeuren van 
Pasen voor ons persoonlijk heeft. 
Voor wie al wat langer meeloopt, 
zullen woorden als ‘vergeving’ en 
‘verzoening’ boven kunnen komen. 
En de belofte van ‘eeuwig blij-
ven bestaan’, bij en met God, de 
Levende. Maar dat kunnen allemaal 
vertrouwde klanken zijn, die ver-
der niet veel aan ons leven, ons 
denken, doen veranderen. Alles 
went immers, zelfs het grootste 
wonder. En waar men aan gewend 
is geraakt, dat raakt het hart en 
verstand niet altijd meer. 
Waar het uiteindelijk om gaat 
met Pasen is dat wij mensen zijn 
‘gekocht en betaald’. Door Jezus, 
betaald met zijn leven. Alles wat 
ons uit elkaar drijft, bij God van-
daan en bij elkaar vandaan, heeft 
Jezus op zich genomen. Uit wat de 
Bijbel het duister noemt, worden 
wij overgezet in het licht. Kinde-

ren van God, volgelingen, leerlin-
gen van Jezus. Dat zijn wie
op Hem vertrouwen. 
Het vervolg van deze gebeurtenis 
is, dat wij veranderen. ‘Jullie heel 
anders’ schreef Paulus, ‘jullie heb-
ben Christus leren kennen’.
Die verandering is niet een haast 
hopeloze opdracht. Het gaat er 
niet om dat wij krampachtig pro-
beren betere mensen te worden. 
Gods Geest gaat met en in ons 
aan het werk. Anders worden 
móet niet, het kan. Genade van 
God is dat. Zijn goedheid. Wie 
zich aan Hem toevertrouwd, voor 
leven en sterven, voor alles en 
altijd, is geborgen. En wij, wij wor-
den in de opstandingskracht van 
Jezus, leerlingen voor zolang we 
bestaan. Daarom is het ook een 
‘Paasvraag’, of wij inderdaad oplet-
tende leerlingen zijn. Wat hebben 
we af- en bijgeleerd de laatste 
tijd? Is wat Jezus, de Opgewekte, 
voor ons mogelijk maakt ons alles 
waard?

De evangelist Mar-
cus eindigt zijn ver-

haal van Jezus van Nazareth heel 
abrupt. Een schrikreactie van de 
vrouwen. Bang, wegwezen. Een 
vreemd slot. Hiermee sluiten 
de oudste hand-
schriften van dit 
evangelie. 

ander slot
Vers 8 is het einde 
van de oorspronkelijke tekst. 
Toen men er later moeite mee 
kreeg, heeft men een ander slot-
verhaal toegevoegd. De verzen 9 
tot 20. Een samenvatting van de 
opstandingsverhalen uit de andere 
evangeliën, met verschijningen en 
het zendingsbevel van Jezus.

gods boodschap
Wat is nu het bijzondere van 
dit bijzondere slot van Marcus’ 
evangelie? De vrouwen zijn de 
kluts kwijt. Dat Jezus opgewekt 
zou zijn, past niet in hun wereld. 
Daarop is maar één reactie 
mogelijk: weg van het graf. 
Opstanding hoort niet thuis in 
een wereld van dood en geweld. 
Toch, ze hebben de boodschap 
gehoord van de andere kant: 
God breekt onze wereld binnen 
met het leven. Jezus leeft niet 
enkel verder in onze herinnerin-
gen. Alsof Pasen zou betekenen 
dat mensen steeds beter voor 
elkaar worden, dat Jezus indruk 

heeft achterge-
laten en dat hij 
ons blijft inspire-
ren. Dan breekt 
dit stuk op deze 
wereld die onver-

beterlijk is. Het paasverhaal staat 
haaks op onze wereld.

pasen op weg
De vrouwen worden op weg 
gestuurd, naar Galilea. Marcus 
vertelt aan het slot dat de vrou-
wen niemand iets vertelden. 

Want wie zal hun verhaal gelo-
ven? Merkwaardig, het evangelie 
heeft een ander slot gekregen. 
De kerk is door gaan schrijven 
waar Marcus afbrak. Mensen zijn 
over dat gebeuren op paasmor-
gen gaan praten. Pasen raakt op 
weg. Het verhaal schiet los, het 
gaat. Tegen het ongeloof en de 
twijfel van de eerste getuigen in.

geloof of ongeloof
Het oorspronkelijke slot van het 
Marcusevangelie past helemaal 
in Marcus’ verhalen over Jezus. 
Steeds komen we bij Jezus’ leer-
lingen onbegrip en verblinding 
tegen. Marcus schrijft niet tri-

omfantelijk over Jezus. Ook niet 
over zijn opstanding. Hij laat 
de vrouwen zoals ze zijn, over-
stuur. Dan ineens het slot. Een 
open einde. 

aan ons nu de keuze
Marcus stelt het als een open 
vraag aan de lezers: wat is uw 
reactie? Geloof of ongeloof? Sla 
je het boek dicht en ga je over 
tot de orde van de dag? Wat 
doe je met het verhaal?
Het evangelie eindigt met angst 
en ontzetting. Geen paasjubel. 
Een onaf verhaal, een niet afge-
ronde vertelling. Het zet ons in 
beweging. Aan ons nu de keuze.

Opgewekt 

“Ze gingen naar buiten en 
vluchtten bij het graf van-
daan, want ze waren bevan-
gen door angst en schrik. Ze 
waren zo erg geschrokken 
dat ze tegen niemand iets 
zeiden.” Marcus 16: 8.

marcus verTelT aan heT sloT 
daT de vrouwen niemand ieTs 
verTelden. wanT wie zal hun 

verhaal geloven?

even bomen 

Concert Elise 
Mannah en Vocals 
Choir WorX
Een bijzondere samenwerking 
leidt tot een bijzonder concert. 
Zangeres Elise Mannah en het 
koor Vocals Choir WorX, onder 
leiding van Maarten Wassink, 
slaan de handen ineen. Ze 
worden daarbij begeleid door 
een fantastische band. Ze touren 
door Nederland en geven ook 
een concert in Diever. Kaarten te 
koop bij het Nieuwshuis in Diever 
en per mail hmaat55@hetnet.nl 
en elmakappe@gmail.com 

zaterdag 7 april, 19.30 uur. Kruiskerk Diever,  
Kruisstraat 1a. € 12,50

Een onaf verhaal van Pasen

door ds. p. Boomsma, 

niJVerdal

drenthe

‘De vrouwen zijn de kluts kwijt. Dat Jezus opgewekt zou zijn, past niet in hun wereld.’

door ds. a. hekman, 

assen

Geke’s Tiental 
uitgenodigd op 
Ambassade Israël 
Geke van der Sloot is op maandag 
16 april te gast op de Ambassade 
van Israël in Den Haag. Zij en haar 
zangschool Geke’s Tiental zijn uit-
genodigd de aftrap te doen van de 
feestelijke week omdat de staat 
Israël op 19 april 70 jaar bestaat. 
Geke en haar zangschool openen 
de feestweek met het zingen van 
Hebreeuwse liederen. Daarnaast 
bieden zij de ambassadeur, die ze 
persoonlijk ontmoeten, 70 rozen, 
vis en een Urker vlag aan. 

Ladies Movie Night 
Vollenhove
Tijdens de ladies night in Vollen-
hove draait de film War Room: 
Tony en Elizabeth hebben het 
voor elkaar: geweldige banen, een 
prachtige dochter én hun droom-
huis. Maar schijn bedriegt. Hun 
wereld valt uit elkaar onder de 
druk van hun falende huwelijk. 
Terwijl Tony geniet van zijn succes-
volle baan en met verleiding speelt, 
wordt Elizabeth steeds bitterder. 
Maar hun leven neemt een onver-
wachte wending wanneer Eliza-
beth een nieuwe klant, Miss Clara, 
ontmoet. Opgeven voor 2 april: 
dijajoje@hotmail.com

woensdag 4 april, start f ilm: 20.00 uur. Tilvoorde, Bis-
schopstraat 5, Vollenhove, entree gratis. 

8 De vrouwen gingen het graf uit. 
Ze vluchtten weg, want ze waren 
vreselijk geschrokken. Ze vertel-
den niemand iets, omdat ze zo 
bang waren.

slot van het boek

maria uit magdala ziet Jezus
9 Jezus was opgestaan uit de 
dood op zondag, vroeg in de 
ochtend. De eerste die hem zag, 
was Maria uit Magdala. Jezus 
had vroeger zeven kwade geesten 
uit haar weggejaagd. 10-11 Maria 
ging naar de volgelingen van 
Jezus. Die waren verdrietig en 
huilden. Maria zei tegen hen: 
‘Jezus leeft! Ik heb hem gezien!’ 
Maar zij geloofden haar niet.

twee volgelingen zien Jezus
12 Daarna werd Jezus gezien door 
twee volgelingen. Ze waren 
onderweg, buiten de stad. Nu 
zag Jezus er anders uit. 13De 
twee gingen het aan de anderen 
vertellen. Maar die geloofden het 
nog steeds niet.

de elf leerlingen zien Jezus
14 Ten slotte werd Jezus gezien door 
de elf leerlingen, terwijl ze zaten 
te eten. Jezus zei streng tegen 

hen: ‘Jullie zijn ongelovig en onge-
hoorzaam! Want jullie hoorden 
dat ik uit de dood was opgestaan. 
Dat vertelden de mensen die mij 
gezien hadden. Maar jullie geloof-
den het niet.’ 15 Jezus zei verder 
tegen de leerlingen: ‘Ga de hele 
wereld door, en vertel het goede 
nieuws aan iedereen. 16 Iedereen 
die gelooft en gedoopt wordt, zal 
gered worden. Maar iedereen die 
niet gelooft, zal door God gestraft 
worden. 17 Mensen die geloven, 
zullen wonderen doen. Ze zul-
len kwade geesten wegjagen door 
mijn naam te noemen. Ze zullen 
in onbekende talen spreken.  
18 Ze zullen slangen vastpakken. 
Ze zullen dodelijk vergif drinken 
en toch niet sterven. En ze zullen 
zieken beter maken door hun han-
den op hen te leggen.’

Jezus gaat naar de hemel
19 Toen de Heer Jezus dat gezegd 
had, liet God hem naar de hemel 
gaan. Daar ging Jezus naast God 
zitten, aan de rechterkant. 20 De 
leerlingen gingen op weg. Overal 
vertelden ze het goede nieuws. 
De Heer hielp hen, en hij gaf 
hun de kracht om wonderen te 
doen. Zo liet hij zien dat het 
goede nieuws waar is. (BGT)

marcus 16: 8-29

Kerk in de kas Erica
Op zondag 8 april zijn de kerkge-
bouwen op Erica dicht. Er wordt 
die dag een oecumenische dienst 
gevierd in de orchideeënkas van de 
Fam. van Geel. Voorgangers zijn 
pastoor Albert Buter en ds. Harry 
Klaassens. Diverse koren zijn uit-
genodigd: kinderkoor ‘Kinderen 
van het Licht’, koor Believe, en 
de gezamenlijke koren St. Caeci-
lia en Intersection. Na afloop van 
de dienst is er koffie en kunt u de 
kassen in Erica met komkommers, 
chrysanten, bromelia’s, orchideeën, 
alstroemeria’s, palmen klein fruit 
en pot- en perkplanten bekijken.  

zondag 8 april, 10.00 uur. Beekweg 30 in Erica.
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omfantelijk over Jezus. Ook niet 
over zijn opstanding. Hij laat 
de vrouwen zoals ze zijn, over-
stuur. Dan ineens het slot. Een 
open einde. 

aan ons nu de keuze
Marcus stelt het als een open 
vraag aan de lezers: wat is uw 
reactie? Geloof of ongeloof? Sla 
je het boek dicht en ga je over 
tot de orde van de dag? Wat 
doe je met het verhaal?
Het evangelie eindigt met angst 
en ontzetting. Geen paasjubel. 
Een onaf verhaal, een niet afge-
ronde vertelling. Het zet ons in 
beweging. Aan ons nu de keuze.

aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 1 april: GK Aalden 
9.30 ds. B. Breunesse. Doopdienst. 
Organist: Hans de Graaf. Canto-
rij o.l.v. Tinie v/d Stelt. Karen Askes, 
saxofoon, Elon de Lange, trompet. 
Collecten: PKN JOP en kerk. 
Knd. en oppas.
Kerkdienst 8 april: GK Aalden 
10.00 ds. B. Breunesse. Organist: 
Mans Kuipers. Collecten: diaco-
nie. Jeugdkerk, knd. en oppas.

BoVensmilde
Kerkdienst 31 maart: 21.30 
ds. S. Kits en ds. G. van der Werff. 
Organist: Nico Meilof.
Kerkdienst 1 april: 9.30 ds. 
S. Kits en ds. G. van der Werff. 
Organist: Johanna Vos. M.m.v.: Jan 
Huizing op trompet. Paaskaars 
aansteken: Anna Stam. Collec-
ten: 1. JOP. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Stijntje de Ruiter.
Kerkdienst 8 april: 9.30 ds. J. 
Katerberg, Borger. Drentse dienst. 
Organist: Gea Hatzmann. M.m.v.: 
Drentse cantorij ‘Met An Doen’. 
Paaskaars aansteken: Suzanne 
v/d Hoek. Collecten: 1. Diaco-
nie. 2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Oppas: aanwezig. Knd.: Leonie 
Blomsma.
Aanvangstijd en koffie drin-
ken. M.i.v. 1 april beginnen de 
diensten om 9.30 uur. Deze zon-
dag is na afloop van de dienst 
iedereen welkom om gezamenlijk 
koffie/thee of fris te drinken.
Voedselbank. 1 april is er inzame-
ling van boodschappen voor de 
voedselbank.
De zondag na Pasen, 8 april, is 
een bijzondere viering in de kerk, 
nl. een Drents talige kerkdienst 
waarin emeritus predikant Hans 
Katerberg uit Borger zal voor-
gaan. In deze dienst zal de gele-
genheidscantorij ‘Met An Doen’ 
o.l.v. Jacques Bolhuis medewerking 
verlenen. We zingen als gemeente 
ook alle liederen in het Drents.
Wel en wee. Niet altijd zijn er 
namen of kunnen die genoemd 
worden. Maar evengoed weten 
we van mensen die een intensieve 
medische behandeling moeten 
ondergaan, die elders verblijven 
om bepaalde zorg te kunnen ont-
vangen, die om andere reden veel 
verdriet kennen. In het licht van 
Kruispasen en Pasen mogen we 
weten van de Heer, die ons in dit 
lijden niet alleen laat en mogen we 
moed putten om elkaar te sterken 
en bemoedigen. Laat ons gebed 
zijn: Uw naam betekent vrede en 
licht, uw naam betekent hoop, uw 
naam betekent liefde en genezing. 
Uw naam betekent leven! Mag het 
voor u en jullie allen zo een geze-
gend Pasen zijn!
Jarig. 1 april: mw. J. Koops-Snippe, 
H.P. Sickensstr. 11e, 9421 PJ: 84 
jaar.
11 april: dhr. R. Hoven, Pr. Beatrix-
str. 9, 9422 HH Smilde: 95 jaar.
Wij wensen u allen een fijne dag 
en Gods zegen voor de toekomst!
Vrouwenver. H.V.G.-Draagt 
Elkanders Lasten komt 4 april om 

19.45 uur samen in het gebouw 
achter de Waterstaatskerk.

coeVorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 1 april: 10.00 ds. H. 
Nagelhout. Organist: Jan Kamp-
huis. Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas: 
fam. Bouwland-Velzing. Bloemen-
dienst: mw. T. de Maa. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie. Deurcollecte: 
‘Stg. Zorg met Sterren’.
Aleida Kramer 10.30 dhr. J. 
Mondria.
Kerkdienst 8 april: HK 10.00 
ds. J. Lambers-Niers. Drentstalige 
dienst.
Aleida Kramer 10.30 mw. I. 
Bouwers.
De Schutse 19.00 ds. H. Kauff-
mann-Schaap.

dieVer
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdienst 30 maart: 19.30 ds. 
G. Oberink, Urk.
Kerkdienst 1 april: 10.00 ds. K. 
Snijder, Diever. M.m.v. Brassband 
Advendo o.l.v. Angélica Braams. 
Knd.: groep 1 t/m 5. 19.15 dhr. 
H. Lowijs, Noordscheschut. M.m.v. 
chr. mannenkoor ‘Steenwijk’ o.l.v. 
Marco Hoorn. Organist: Arjan 
Kroes. Soliste: Naomi Gaal.
Kerkdienst 7 april: 19.30 Elise 
Mannah met Gospelkoor Vocals 
Choirworx o.l.v. Maarten Wassink.
Kerkdienst 8 april: 10.00 ds. J. 
Kooistra, Dwingeloo. Knd.: alle 
groepen. 19.15 dhr. G. Heinen, 
Dalfsen. Evang.-dienst. M.m.v. man-
nenkoor Ailanthus uit Wezep.

emmer-compascuum
Kerkdienst 1 april: 9.30 ds. R. 
Wentink. Knd. en jongerenkerk. 
O.v.d.: mw. R. Roffel en mw. B. 
Tuit. Diakenen: mw. H. Kuiper 
en mw. I. Boer. Organist: Anne 
Unij. Knd.: Janneke. Oppas: Linie 
Moorman. Beamer: Mienie. 
Gastdames: mw. R. Heuving en 
mw. B. van Hoving. Autodienst: 
mw. R. Roffel: mw. Huizing; dhr. 
J. Bakker: dhr. de Groot en fam. 
Potze. Collecten: 1. Jeugdwerk. 2. 
Spaarcollecte. 3. A.K.A.
Kerkdienst 8 april: 10.00 regi-
odienst in Eben-Haëzer te Kla-
zienaveen m.m.v. Elspeets Mannen 
ensemble. Autodienst: dhr. B. 
Baptist: mw. Huizing en fam. Potze; 
dhr. B. Wiebing: dhr. de Groot.

erica
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, 
De Welhaak 34, 7887 HK Erica
Kerkdienst 31 maart: 22.00 ds. 
H. Klaassens. Collecten: 1. Pasto-
raat. 2. 40-dagentijd, Oeganda. Uit-
gangscollecte: pastoraat.
In de Paaswake wordt de nieu-
we Paaskaars binnengebracht en 
steken we ons licht op aan kleine 
kaarsjes. Het is dus een dienst met 
kaarslicht. Sfeervol en meditatief.
Kerkdienst 1 april: 9.30 ds. H. 
Klaassens. Collecten: 1. Pasto-
raat. 2. Jeugdwerk. Uitgangscol-
lecte: pastoraat. Oppas en knd. 
M.m.v. Het koor Vocation uit Sleen. 
Na afloop van de dienst is er kof-

fiedrinken.
Zondag 8 april zijn de kerkge-
bouwen op Erica dicht. We vieren 
dan een oec. dienst om 10.00 uur 
in de orchideeën kas van de fam. 
van Geel aan de Beekweg 30 in 
Erica. Voorgangers zijn pastoor 
Albert Buter en ds. Harry Klaas-
sens. Het kinderkoor ‘Kinderen 
van het Licht’, koor Believe, en de 
gez. koren St. Caecilia en Inter-
section zullen voor ons zingen. 
Na afloop van de dienst is er kof-
fiedrinken en kunt u de kassen in 
Erica bekijken die deelnemen aan 
‘Kom in de Kas’. U bent welkom 
in kassen met komkommers, chry-
santen, bromelia’s, orchideeën, 
alstroemeria’s, palmen klein fruit 
en pot-en perkplanten.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 1 april: 11.00 ds. B. 
Breunesse. Knd.: ja. Kaars aan-
steken: Bart Euving. O.v.d.: René 
Aasman. Organist: Hendrikus 
Vugteveen. Oppas: Linda Schipper 
en Malissa Pijpstra. Collecten: 1. 
Jeugdwerk Pasen. 2. Diaconie. 3. 
Onderhoud. Bloemengroet: fam. 
F. Elders. Na de dienst is er kof-
fiedrinken.
Kerkdienst 8 april: 10.00 da. I. 
Thurkow, Beilen. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: leiding. O.v.d.: Ger-
rit Wolting. Organist: Jan Klok. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 3. 
Onderhoud. Bloemengroet: fam. 
H. Adema.
Jarig. 5 april: dhr. J. Kiers, Stob-
benakkerweg 5 7864 TE Zwinde-
ren: 78 jaar.
10 april: mw. A. Adema-Kramer, 
Dorpsstr. 76 7863 PD Gees: 83 
jaar. Van harte gefeliciteerd en 
Gods zegen toegewenst voor het 
nieuwe levensjaar.

klaZienaVeen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 30 maart: 19.00 
mw. D. de Jong en mw. G. Velzing. 
Organist: mw. G. Fictorie.
Kerkdienst 31 maart: 19.00 
dhr. F. Slothouber. Organist: M. 
Hof.
Kerkdienst 1 april: 9.30 ds. 
F. Slothouber. O.v.d.: mw. D. de 
Jong. Organist: mw. G. Fictorie. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: geluidsinstallatie. Wel-
komstcie.: B. Fictorie. Knd.: 
Martha.
Kerkdienst 8 april: 10.00 dhr. 
B. Broers. Regionale dienst m.m.v. 
het Elspeets Mannenensemble. 
O.v.d.: J. de Wolde. Organist: 
J. Kroon. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: geluidsinstal-
latie. Welkomstcie.: fam. G. Vel-
zing.

klaZienaVeen-noord
Kerkdienst 1 april: 10.00 mw. 
M. de Bruin. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Ali. Welkom: cie. 
Bijzondere Diensten.
Kerkdienst 8 april: EH 10.00 
regiodienst, georganiseerd door de 
gez. kerken uit Emmer-Compascu-

um, Zwartemeer, Klazienaveen en 
Klazienaveen-Noord. M.m.v. het 
Elspeets Mannen Ensemble. Orga-
nist: J. Kroon. Er is geen dienst in 
de Veenkerk.

nieuW-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel 
0591-553482
Kerkdienst 1 april: 9.00 gez. 
ontbijt. 9.50 samen zingen. 10.00 
ds. J. van Breevoort. O.v.d.: dhr. 
H. Vos. Organist: dhr. K. Salo-
mons. Koster: dhr. P. Vermaas. 
Collecten: 1 Jop-Jeugdwerk. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: 40-dagenpro-
ject. Oppas: Linda Pals en Ineke 
Groothuis. Knd.: o.l.v. Minke Mul-
der. Kaars aansteken: Jasmijn 
Ziengs. Bediening beamer: Ada 
van Breevoort. Ontvangst: fam. 
Velzing. Bloemendienst: fam. Vis-
ser. Autodienst: mw. F. Rabbers 
en A. Visser.
Kerkdienst 8 april: 10.00 da. 
W. Hordijk-v/d Zwaag. O.v.d.: 
dhr. A. Stevens. Organist: dhr. H. 
Kroeze. Koster: dhr. H. Vos. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouwen. Oppas: Annet 
Benus en Jorein Pekelsma. Knd.: 
o.l.v. Demi Vos. Kaars aansteken: 
Yoeri Pals. Bediening beamer: 
Tjapco Lunenborg. Ontvangst: 
fam. Naber. Bloemendienst: fam. 
Haan. Autodienst: A. Kuik en T. 
Lunenborg.

nieuW-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 1 april: 10.00 ds. 
E. Wisselink. Organist: mw. W. 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Eigen gemeente. Uitgangscollecte: 
40-dagenactie. Autodienst: mw. 
Wolters: A. de Vries; mw. M. Meijer 
en mw. J. Jacobs: fam. L. Brink; mw. 
G. Horstman en mw. M. v/d Veen: 
dhr. G. Hulsink. Lector: Janny 
Meijerink. O.v.d.: Aly Winkel. 
Oppas: Mirjam Lanjouw. Bloe-
men: fam. Wemmenhove. Kos-
ter: W. Meulman. Koffie: Jenne 
en Hilly Lanjouw. Ontvangst 
en Nieuwsbrief: Aly Winkel en 
Henny Holwarda.
Kerkdienst 31 maart: 21.00 
ds. E. Wisselink. Organist: mw. 
W. Misker. Autodienst: mw. M. 
Meijer en mw. J. Jacobs: fam. H. 
Lensink; mw. G. Horstman en 
mw. M. v/d Veen: dhr. E. Bobbink. 
O.v.d.: Dorina Veneman. Koster: 
B. Misker.
Stille Zaterdag. In deze dienst 
gedenken we hoe ons leven door 
het donker naar het licht mag 
gaan. We gedenken wat op die 
reis onze doop betekent. Of wan-
neer je niet gedoopt bent: wat 
het teken van de doop jou zegt. 
Het teken van de doop wil zeggen 
dat je door heel het leven heen 
door God vastgehouden wordt en 
steeds weer uit mag zien naar ver-
nieuwing van je bestaan.  M.m.v. de 
Cantorij o.l.v. Willy Misker. 
Thema Paasviering. ‘Een open 
deur – onvoorwaardelijke liefde’. 
In de liturgische schikking in de 
kerk zit een open deur: die deur is 
een verwijzing naar Jezus. Bij Hem 
is het goed wonen. In die deur zie 
ik ook het open graf. De steen is 
weggerold. Daarom kunnen en 
mogen wij ‘stenen’ uit ons leven 
wegdoen. Dingen die ons belem-
meren om elkaar lief te hebben. 

Dan kan er nieuw leven groeien. 
Hoe doe je dat? Dingen loslaten? 
Petrus, de leerling van wie Jezus 
veel hield en Maria van Magdala 
gaan er verschillend mee om. We 
lezen Johannes 20: 1-18 en Gene-
sis 2: 4B-8, 18-25. In deze dienst 
zullen we het licht van de opge-
stane Heer aan elkaar doorgeven. 
Een zichtbare bevestiging dat Hij 
ons liefheeft en een uitnodiging 
om die liefde met elkaar te delen.
We wensen elkaar een Stille Week 
toe die ons goed mag doen!
Kerkdienst 1 april: 10.00 dhr. 
J. v/d Jagt. Organist: mw. W. Mis-
ker. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Eigen gemeente. Bij de uitgang: 
gebouwen. 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: Ginus Oostingh. O.v.d.: 
Derk Vegter. Oppas: Margriet 
Koopman. Bloemen: fam. Gommer. 
Koster: G. Schuiling. Koffie: Hen-
nie Visser en Hester Elyzen. Ont-
vangst en Nieuwsbrief: Jantje 
Groothuis en Erik Bobbink.

schoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 1 april: De Wijn-
gaard 9.30 mw. Maatjes, Oos-
terhesselen. Vooraf is er vanaf 8.30 
uur het paasontbijt. Collecten: 
1. Jeugdwerk (JOP). 2. Kerk. Knd.: 
alle groepen. Autodienst: W. 
Schippers. Oppas: Janny de Haan 
en Gea Habers. Bloemengroet: 
fam. J. Scholts.
Kerkdienst 8 april: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Jumelet, Erica. H.A. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Autodienst: H. Oving. Oppas: 
Judith Katerberg en Lianne Kloos-
terman. Bloemengroet: fam. 
Spronk.

daarle
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, 
scriba, Watertorenweg 15, 7688 
PX Daarle
Kerkdienst 30 maart: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. HK 19.30 ds. E. 
Prins. Gez. dienst. Organisten: 
dhr. A. Kristiaans. Oppas: Vanessa 
Dubbink en Marieke Immink. Col-
lecten: kerk en NBG. Bloemen 
bezorgen: Bertine Wassink.
Kerkdienst 1 april: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. HK 19.00 ds. A. 
Theunisse. Gez. dienst. Orga-
nisten: dhr. L. v/d Schootbrugge. 
Knd.: Dianne Seigers (1, 2) en 
Jeanine Bosch (3, 4). Oppas: 
Janny Kamphuis, Janien v/d 
Schootbrugge en Enya Brakert. 
Collecten: PKN jeugdwerk en 
onderhoud.
Kerkdienst 2 april: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. Organist: dhr. R. 
Roelofs. Oppas: Margreet Groo-
tenhuis, Hilje Immink en Renske 
Immink. Collecten: jeugd. Bloe-
men bezorgen: Jan en Martha 
Immink.
Kerkdienst 8 april: 9.30 ds. 
R. Visser, Uelsen. 19.00 ds. J. 
van Ark, Wezep. Jongerendienst. 
Organisten: dhr. A. Kristiaans en 
dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.: 
Anja Valk (1, 2) en Geri Poorter-
man (5, 6). Oppas: Aly Veurink, 
Ina Hoff en Lotte Stokvis. Collec-
ten: kerk en onderhoud. Bloe-
men bezorgen: Frits en Harmke 
Leemhuis.

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

overijssel

drenthe

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

actiViteit op  
hemelVaartsdag?
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dedemsVaart
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 1 april: De 
Antenne 9.30 ds. K. van Staveren. 
O.v.d.: Wim Vrieling. Organist: 
Nico Aalberts. Lector: Gerrit 
Hofman. Gastpersonen: Wim 
en Ina Visscher. Koster: Bert 
en Ina ten Brinke. De Fontein 
19.00 ds. K. Hazeleger. O.v.d.: 
Ellen Kok. Organist: Freddy 
Bruins. Koster: Nico van Hattem.
Kerkdienst 2 april: De Anten-
ne 9.30 gezinsdienst. O.v.d.: Julia 
Schuurhuis. Pianist: Luco Hans. 
Koster: Marie Gerrits. Gezins-
dienst georganiseerd door de 
knd. Het belooft een interactieve 
en creatieve dienst te worden, 
vooral gericht op de kinderen, 
waarin we met elkaar liedjes zin-
gen, het Paasverhaal gaan horen 
en een aantal workshops gaan 
volgen. Zodoende is er volop 
ruimte om met elkaar bezig te 
zijn en elkaar te ontmoeten! Wij 
willen jullie van harte uitnodigen 
om deze dienst samen met ons 
te vieren! Jij komt toch ook? Tot 
dan!
Kerkdienst 8 april: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. H. de 
Haan, Den Ham. O.v.d.: Mar-
gareth Joosten. Organist: Jan 
Ferdinand Hooikammer. Lector: 
Wim Jongbloed. Koster: Henk 
Zomer. De Antenne 10.30 ds. 
G. Brandorff. O.v.d.: Marcel/
Karin van Dijk. M.m.v. de EPN-
band. Lector: Marthilde Visscher. 
Gastpersonen: Geertje Bouman 
en Lies Drost. Kosters: Anton 
Dunnewind en Henk Omvlee. De 
Fontein 19.00 ds. G. Huiskamp. 
O.v.d.: Fokko Batterink. Orga-
nist: Freddy Bruins. Koster: Else 
de Ronde.
Collecten: 1 april: PKW. Bij de 
uitgang: diaconie; 8 april: PKW. Bij 
de uitgang: zending.
Knd.: groepen 1 t/m 7.
Zieken. CFH, Hardenberg: mw. F. 
Odink, Zwiersstr. 35, Zandpad, k. 
6, dhr. P. Snoijer, Gentiaanstr. 23, 
Unit 5 ’t Vlierhuis, Haarsweg 105, 
7731 HJ Ommen: mw. Van Faas-
sen, De Valeriaan 50.
Isala, Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB 
Zwolle: mw. A. Schuurman, Lan-
gewijk 65, afd. V2. 3A, k. 23, dhr. F. 
Haselhoff, Moerheimstr. 47.
Van Dedem Marke: 31 maart: 
ds. Ard ten Brinke. Organist: 
Fred van Dijk.
7 april: dhr. Jannes Smit. Orga-
nist: Hans Niezink.
Activiteiten. 4 april: Vragen-
uurtje: De kerkenraad vindt het 
belangrijk, dat het voor gemeen-
teleden duidelijk is welke weg we 
zijn ingeslagen en dat er duide-
lijke antwoorden worden gegeven 
op vragen die er misschien leven. 
Daarom is voorafgaande aan de 
moderamenvergaderingen gele-
genheid om vragen te stellen aan 
enkele leden van het moderamen 
en de kerkenraad. Van 19.00 tot 
19.45 uur in De Fontein.
4 april: 19.30 uur moderamen 
(De Fontein)
10 april: 19.30 uur diaconie (De 
Antenne); 20.00 uur taakgroep 
beheer en afzonderlijke cies. van 
Kerkrentmeesters (De Fontein).
11 april: 20.00 uur Gemeente-
avond (De Antenne, vanaf 19.30 
uur koffie/thee).
2 april: 20.00 uur Taakgroep Leren 
(De Fontein?).

den ham
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdienst 30 maart: GK 9.30 
ds. H. Klaassen. 19.30 ds. R. van 
Hornsveld. O.v.d.: groep A/B. 
Collecten: 1. EBC ’t Harde. 2. 
Plaatselijke evangelisatie. Deurcol-
lecte: diaconaal project.
Kerkdiensten 1 april: 9.30 
ds. H. de Haan. O.v.d.: groep C. 
Knd.: peuters: Margot Klein-
nijenhuis en Riëtte Bosch; groep 
1 t/m 6. Oppas: zaal 6: Janette 
Eshuis,en Willine Coes, Heleen 
Bosch, José Kolkman en Ellenore 
Haakmeester. Collecten: 1. Zen-
ding. 2. Erediensten/AKA. Deur-
collecte: kerk. HK 19.00 ds. H. 
de Haan. Gez. dienst. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerkrentmeesters. 
Deurcollecte: beeld en geluid.
Kerkdienst 2 april: HK 10.00 
ds. D. de Jong. Gez. Evang.-dienst. 
We zijn is blij dat we als 3 kerken 
van Den Ham mogen laten zien 
wat onze gezamenlijke rijkdom 
in Christus is en ook hoe graag 
we deze rijkdom samen willen 
delen. M.m.v. van een gelegen-
heidskoor. Laat je verrassen door 
bijzondere gastsolisten en dit 
grote koor, ontstaan vanuit het 
kinderkoor o.l.v. Judith Boessen-
kool. Na afloop is er gelegenheid 
om samen na te praten onder het 
genot van een kop koffie/ thee of 
limonade in de Rank. U/jij komt 
toch ook?
Van Goede Vrijdag naar paas-
morgen. Op Goede Vrijdag 
staan wij stil in de erediensten bij 
de kruisdood van de Here Jezus 
en wat dit voor ons betekent. 
Op paasmorgen mogen we vie-
ren dat Christus zonde en dood 
heeft overwonnen. Goede Vrijdag 
en Pasen zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het gaat van 
lijden tot heerlijkheid! 

gramsBergen
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes, 
Goordijk 22, 7783 BB Gramsber-
gen, tel. 0524-561509
Kerkdienst 1 april: 9.30 ds. 
H. Boersma. O.v.d.: Henriëtte 
Gerrits-Homan. Collecten: JOP. 
Bij de uitgang: kerkbeheer. Orga-
nist: Harold Gossen. Huispaas-
kaars aansteken: Sten Bosch.
Kerkdienst 2 april: 10.00 zang-
dienst. Collecten: kerkbeheer. 
Bij de uitgang: diaconie. Orga-
nist: Harold Gossen. Thema: 
‘Tot bloei komen’. Onder bege-
leiding van 2 trompettisten: Johan 
en Herman Slatman.
Zieken. Opgenomen in het zie-
kenhuis te Hardenberg: mw. G. 
Vasse-Tromp, Gramsberger State 
26.
Dhr. Spijkers, De Schakel 10, is 
thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Dhr. K. Luisman, Meiboomsplein 
21, is voor revalidatie opgenomen 
in het CFH, revalidatie unit k. 5.
Björn Fleurke, Anerveenseweg 5 
is weer thuisgekomen uit het zie-
kenhuis.
Mw. J. Tromp-van der Veen (Aner-
veenseweg 5) is ontslagen uit het 
ziekenhuis en is voor revalidatie 
tijdelijk in het CFH, herstel unit 

5 k. 1.
In het CFH zijn opgenomen mw. 
Diny de Ruiter, De Anerdijk 12, 
en mw. Trijn Centen-Huisjes.
Enkele weken geleden is uit het 
ziekenhuis te Zwolle thuisgeko-
men mw. A. a/h Rot, De Steeghe 5.
Dhr. Jan Reinders, Lange Waand 
5a, verblijft in het Hospice te 
Hardenberg, Jan van Arkelstr. 15, 
7772 AN, Hardenberg.
Dhr. G. Kiewiet, Rondweg 21, is 
voor behandeling opgenomen in 
Dimence Zwolle (adres: Eerde-
laan 45, 8043 RR in Zwolle).
Waarneming wijk ds. Biewin-
ga. Ria Dekker is bereid gevon-
den om tijdelijk waar te nemen 
in de wijk van ds. Biewinga. Ze zal 
alleen ‘crisis’ pastoraat verlenen. 
Dus daar waar aandacht en zorg 
nodig is komt zij langs. Ze zal dit 
graag horen van de contactper-
sonen of u kunt haar bellen of 
mailen, tel.: 06-53943059, mts.
dekker@comveeweb.nl
Bedankt. Ook namens mijn man 
en kinderen wil ik iedereen heel 
hartelijk bedanken voor de bloe-
men, telefoontjes, kaarten, enz., 
die ik mocht ontvangen tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis en 
bij mijn thuiskomst. Aly aan het 
Rot.
Verhuisd. Mw. D. Withaar-Bee-
nen is naar Het Weerdje 5, 7783 
CT Gramsbergen.
Jarig D.V. 11 april: mw. Z. Wes-
terman-Samplonius, Goudenre-
genstr. 32, 7783 AC Gramsbergen: 
82 jaar.
12 april: mw. A. Spijkers-Leferink, 
Acaciastr. 29, 7783 AG Gramsber-
gen: 80 jaar.
14 april: dhr. F. Grootoonk, 
Dahlenburg 27, 7783 BZ Grams-
bergen: 79 jaar.
14 april: mw. J. van Dijk-Wegge-
mans, De Oostermaat 30, 7783 
BX Gramsbergen: 8 1jaar.

hardenBerg-heemse
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Centrum-Zuid. Overleden. 
19 maart is overleden Aaltje 
Wilpshaar-Leferink op de leeftijd 
van 100 jaar. Sinds 1 juli 2000 was 
zij weduwe van Egbert Wilpshaar. 
Adres: Burg. Bramerstr. 120. We 
leven mee met haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen en 
achterachterkleinkind en allen die 
haar dierbaar waren.
Zieken. Dhr. Jan Altena, Ged. 
Haven 45, verblijft vanwege een 
gebroken heup, nu op de Delle in 
CFH.
Mw. J. Hoogeveen-Aldershof, 
Havenweg 148, is in CFH (herstel 
unit k. 5).
Mw. G. ter Wielen-Lugies, Haven-
weg 80, is inmiddels weer thuis.
Vanuit het Radboudziekenhuis 
Nijmegen is Angelina, d.v. Miranda 
Smit en Pascal Slomp (Marslaan 
42) weer thuis. Een intensief tra-
ject van revalidatie voor Angelina 
volgt voor haar en haar ouders. 
We wensen hen heel veel liefde 
en geduld toe.
In het CFH zijn voor revalidatie: 
mw. G. Segger-Kolthoff, Park-
weg 101; dhr. H. Aalderink, J. van 
Riemsdijkstr. 25; dhr. B. Spijkers, 
Bruchterbeekweg 18, Brucht.
Sophia ziekenhuis Zwolle: dhr. 
Klaas Haandrikman, Floralaan 26
Centrum Noord. Zieken. 
RZZ: mw. J. Lennips-Zwartschol-
ten, Fortuinstr. 9 (binnenkort naar 
CFH voor revalidatie).
Welgelegen, Gramsbergen: dhr. R. 

Lennips, Fortuinstr. 9.
Mw. A. Hamberg, Mulderij 126 en 
mw. A. Spijkers-Altena, Zwaluwstr. 
44, zijn weer thuis Jan en Jannie 
Ringenier-Veneberg, M.H. Tromp-
str. 18, hopen op 28 maart hun 
60-jarig huwelijk te vieren. Wij 
wensen hen een feestelijke dag 
toe en Gods zegen over de tijd 
die hen samen nog gegeven is!
Baalder. Overleden. 19 maart 
overleed op de leeftijd van 85 
jaar Frederik Odink, Rodedijk 
18. Hij ging de laatste tijd ach-
teruit. Nadat behandeling in het 
ziekenhuis geen zin meer bleek 
te hebben is hij naar huis gegaan. 
Daar op zijn geboortegrond en 
waar hij zijn hele leven woonde, 
liefhad en werkte is hij gestorven 
in rust. We leven mee met zijn 
vrouw Hennie, met wie hij 59 jaar 
getrouwd was, zijn 5 dochters 
en hun mannen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.
21 maart overleed in de leeftijd 
van 68 jaar Geertje Bos-Wever. 
Ze was al langere tijd ziek. Haar 
man, Harry, overleed al in 2015. 
Geertje was zoals we dat vroeger 
noemden ‘blijkgever van belang-
stelling’. Dat hebben we in de 
kerk gelukkig vervangen door een 
veel mooier woord: ‘vriendin van 
de kerk’. Op haar manier was ze 
graag betrokken, maar die betrok-
kenheid is dan zó dat ze geen 
kaars ontstoken wilde hebben in 
de kerk. We gedenken haar wel in 
onze gebeden en leven mee met 
haar (schoon) kinderen Jurrie en 
Janet, en Gea en Stendert en hun 
kinderen. Geertje woonde aan de 
Oosthof 27.
22 maart overleed op de leeftijd 
Hendrik Zagers in de leeftijd van 
92 jaar. Hij woonde aan de Har-
denbergerweg 15 met zijn achter-
neef Gerjan. Dagelijks was nicht, 
en moeder van Gerjan, Janny 
Bolks bij hem. Zijn overlijden 
kwam plotseling. Hendrik was een 
diepgelovige, levenswijze man. We 
leven mee met zijn familie.
Zieken. Dhr. G. Kamphuis, 
Gramsbergerweg 84, is nog in 
CFH, revalidatie-unit 1. Hij gaat 
gelukkig goed vooruit. Ook van-
daag bent u vanaf 14.30 uur bent 
u weer van harte welkom, in 
de wijkboerderij in Baalder, om 
onder het genot van een kop kof-
fie of thee gezellig met elkaar een 
spel spelen, praten of gewoon 
samen zijn. Overal is ruimte voor.
Baalderveld. 20 maart is na een 
periode van afnemende gezond-
heid is op de leeftijd van 69 jaar 
overleden Gerrit Bomhof. Hij 
woonde aan de Ganzebloem 47 
met Jeannette v/d Riet. Wij wen-
sen Jeanette, de familie en vrien-
den in deze dagen kracht toe.
Zieken. Dhr. Olsman, Roeters-
kamp 49, is weer thuis uit het 
ziekenhuis.
Heel erg bedankt voor de lieve 
kaarten die ik mocht ontvangen. 
Ook voor de grote kaart vol met 
namen vanuit de Beekdienst. Mies 
Hultink, Klaproos 77.
Stekjesmarkt Radewijk. Ook 
dit jaar willen wij weer de jaar-
lijkse stekjesmarkt organiseren 
en wel op 28 april van 10.00 uur 
tot 13.00 uur op het plein bij de 
Opgang in Radewijk. Voor deze 
markt kunt u weer allerlei stek-
jes van tuinplanten en overbodig 
tuingereedschap inleveren. (graag 
opgepot en met vermelding van 
de naam) Dit kan vanaf 9 tot 21 
april op de volgende adressen: 
fam. H. Hutten Hoogenweg 49, H. 

Peeneman, Lindeldijk 2; Schutte A. 
Risaeustr. 4, Hardenberg.
Jarig. 26 maart: dhr. R. Vasse, 
Gramsbergerweg 26, 7772 CW 
Hardenberg: 91 jaar.
26 maart: mw. E. Lenters-Weiden, 
Vechtvoorde 11, 7772 VA Harden-
berg: 83 jaar.
27 maart: mw. E. Borneman-Valk-
man, Van Wevelinckhovenplein 18, 
7772 VJ Hardenberg: 85 jaar.
28 maart: dhr. C. Hogenberg, Sal-
land 54, 7772 CZ Hardenberg:  
92 jaar.
29 maart: mw. W. Mulder-Eggeng-
oor, Admiraal Helfrichstr. 67,  
7772 BZ Hardenberg: 84 jaar.
29 maart: mw. G. van der Veen-
Pas, Radewijkerweg 2, 7791 RG 
Radewijk: 84 jaar.
31 maart: mw. J. Klokkers-de Jong, 
Salland 20, 7772 CZ Hardenberg: 
84 jaar.
31 maart: mw. M. Valkman-Altena, 
Kanaalweg-Oost 96, 7793 HB 
Hoogenweg: 80 jaar.
31 maart: mw. H. Huising-Stoffers, 
Lage Gaardenstr. 23, 7772 CK 
Hardenberg: 80 jaar.
Heemser Esch. Zieken. Mw. 
Fenny Olsman-Bosscher, Rem-
brandtstr. 14, heeft afgelopen 
week een nieuwe heup gekregen. 
Ze is alweer thuis.
Mw. H. Meier-Schoemaker, Rem-
brandtstr, 19, verblijft de komen-
de maanden in CFH unit 1, k. 8.
Yannick Otten, Rembrandtstr. 15, 
verblijft in het Roessingh voor 
revalidatie; Roesingsbleekweg 33, 
7522 AH Enschede, voor revalida-
tie. Yannick is 8 jaar en is een jon-
gen met beperkingen. We leven 
mee met allen die zorgen en 
verdriet hebben. Hen wensen we 
kracht toe en de steun van lieve 
mensen om hen heen.
Jubileum. Frederik Reinders en 
Margje Reinders-Grobbe, Capel-
lastr. 19, hopen 29 maart hun 
50-jarig huwelijksjubileum te 
vieren. Wij wensen hen met hun 
kinderen en kleinkinderen een 
onvergetelijke dag toe en nog 
vele gezegende jaren samen!
Wat deed het mij goed op mijn 
85e verjaardag zoveel kaartjes en 
telefoontjes te ontvangen vanuit 
de Hessenwegkerk en Lambertus-
kerk temeer dat ik zondags niet 
vaak in mijn Heemse ben maar in 
Enschede. Hartelijk dank. Bertus 
Jongebloed.
Heemse West. Overleden. 
20 maart is op 88-jarige leeftijd 
dhr. Gerrit van der Haar, Palen-
beltweg 1a, overleden. Hij ver-
bleef zo’n anderhalve week in het 
CFH. Opnieuw moeten we een 
gemeentelid missen, een trouwe 
kerkganger. Maar voor de kinde-
ren en de kleinkinderen is het, 
vanzelfsprekend, het verdrietigst. 
Maar er is ook dankbaarheid 
voor de hoge leeftijd die vader 
en opa in redelijke gezondheid 
mocht bereiken. En voor het 
geloof waaruit hij leefde en waar-
in hij gestorven is. We wensen de 
(klein)kinderen heel veel sterkte 
en Gods troostvolle nabijheid!
Zieken. In het Röpcke Zweers 
Ziekenhuis verblijft mw. H. War-
mink-Waterink, Grote Esweg 13.
Dhr. J. Mostert, Hesselinkstr. 4, is 
weer thuis.
Dhr. G. Hamhuis, Ommerweg 5a, 
verblijft in Isala te Zwolle.
Mw. G. Overweg, Marsweg 5, ver-
blijft in het CFH.
Daar verblijft ook dhr. E. Vedelaar, 
Jachthuisweg 4.
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Bij Lydia kun je 
terecht voor naai-

lessen, workshops, het brei- en 
haakcafé op de woensdagochtend, 
kleur- en stijladvies op afspraak 
en voor kleding die in het ate-
lier is gemaakt. Verder worden 
stoffen en fournituren verkocht. 
Binnenkort is het ook mogelijk 
om galajurken te huren. Mijntje: 
“Dit doen we in het kader van 
duurzaamheid. Ik denk dat daar 
behoefte aan is, ook onder jon-
geren. Het voordeel van huren is 
dat ze geen dure jurk hoeven aan 
te schaffen, die dan vervolgens tij-
den ongebruikt in de kast hangt. 
Na afloop van 
de huurperiode 
brengen ze de 
jurk gewoon weer 
terug.” Huis van 
Lydia begeleidt 
stagiaires en biedt 
gelegenheid tot 
dagbesteding en 
inzet van vrijwilligers met behoud 
van uitkering. Zij maken en her-
stellen kleding en verkopen deze 
weer. Velen van hen hebben een 
laag inkomen en een bijstands-
uitkering via Scoop, Soweco of 
UWV. Mijntje: “Zo zetten wij 
ons in voor mensen met wei-
nig geld of een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Wij krijgen er geen 
vergoeding voor en zijn blij met 
giften, bijvoorbeeld van kerken. 

Daarom geef ik graag bekendheid 
aan ons werk. Als er een kleding-
stuk verkocht wordt, geven we er 
ook één weg. Ook zetten we ons 
in voor mensen in andere delen 
van de wereld, waar armoede 
heerst. Wij verkopen bijvoor-
beeld kleding die gemaakt wordt 
door een vrouw in Albanië. Op 
deze manier krijgt de naaister 
daar een inkomen en kunnen haar 
kinderen studeren.” 

Zakenvrouw
“Lydia was een gelovige vrouw. 
Een biddende vrouw, maar ook 
een zakenvrouw”, zegt Mijntje 
Haakmeester in het nieuwe win-
kelpand op de kop van de win-
kelstraat, in het centrum van de 

Twentse stad. 
Veel Almeloërs 
kennen haar al 
van kledingzaak 
Ezra even verder-
op in de straat, 
waar minderbe-
deelden terecht 
kunnen voor 

tweedehandskleding. Mijntje heeft 
er vanaf 2008 gewerkt. “Ik ben 
met Ezra gestopt, omdat ik toch 
graag meer ruimte wilde voor 
mijn workshops. Het afscheid ging 
wel met pijn in het hart. Het was 
moeilijk om Ezra los te laten.”

plan
Gods leiding is belangrijk voor 
Mijntje, dus ook in het maken van 
plannen. Ze had een duidelijke 
visie en maakte de eerste plannen 
samen met haar man. Toch bleek 
het lastig een gedegen beleids-
plan op te zetten voor Huis van 
Lydia. “Maar God is trouw. Vorig 
jaar na de Goede Vrijdagdienst in 
onze kerk, kwam er een man op 
me af die had gehoord van mijn 
initiatief. Hij bood aan om een 
plan te schrijven. Binnen twee 
weken was alles rond! Boven-
dien waren er binnen de kortste 
keren zes bestuursleden die zich 
wilden inzetten voor mijn initia-
tief. Dit was voor mij een emoti-
onele ervaring!”

gebed 
Huis van Lydia wil het christelijk 
geloof actief uitdragen. Mijntje: 
“Maar dat betekent niet dat hier 
alleen christenen mogen komen. 

Integendeel. Iedereen is van harte 
welkom, ik geniet van al die ver-
schillende mensen! Ook willen 
we graag werk maken van gebed. 
Elke twee weken houden we een 
gebedsavond. Mensen die gebeds-
punten willen inbrengen, kunnen 
deze opschrijven en deponeren in 
de bus die hier in de winkel staat. 
Wij kunnen dan voor deze onder-
werpen bidden. En wie wil, mag 
komen om mee te bidden.”

opening
Op donderdag 19 april is er voor 
belangstellenden een feestelijke 
bijeenkomst in Huis van Lydia van 
16.00 – 18.00 uur. ‘s Middag rond 
16.30 uur opent burgemeester 
Gerritsen van Almelo de winkel 
officieel.

Huis van Lydia, Grotestraat 185-b, 
7607 CL Almelo
Openingstijden: dinsdag tot en 
met vrijdag van 09.30 – 16.30 uur. 

Aan de Grotestraat Zuid in Almelo is onlangs het ‘Huis van Lydia’ 
geopend. Een christelijk initiatie dat is ondergebracht in een stichting die 
gerund wordt door de Almelose Mijntje Haakmeester. De naam van de 
stichting verwijst naar de purperverkoopster Lydia uit Handelingen 16. 

Vorig jaar na de Goede Vrijdagdienst in 
onze kerk, kwam er een man op me af die 
had gehoord van mijn initiatief. Hij bood 

aan om een plan te schrijven. 

“Lydia was een gelovige vrouw. Een biddende 
vrouw, maar ook een zakenvrouw”,  

aldus Mijntje Haakmeester.

vorig jaar na de goede 
vrijdagdiensT in onze kerk, 

kwam er een man op me af die 
had gehoord van mijn iniTiaTief. 

hij bood aan om een plan Te 
schrijven. binnen Twee weken was 

alles rond!

“ Iedereen is van harte welkom, ik geniet 
van al die verschillende mensen!”

Mijntje Haakmeester van Huis van Lydia column

Als sinds jaar en 
dag staat ze op 

mijn bureau, een prachtig houten 
beeldje van ongeveer veertig cen-
timeter hoog. Het verbeeldt een 
jonge vrouw, gehuld in een lange 
mantel die reikt vanaf haar kruin 
tot aan de grond. Haar gelaat is 
nog net zichtbaar, evenals één hand 
die de mantel gesloten houdt. De 
andere hand is verborgen achter 
het gewaad. Ook is er slechts één 
voet zichtbaar, die duidelijk een 
stap naar voren zet. Een verhullend 
onthullende gestalte. De beeldend 
kunstenaar heeft haar gestalte 
gevangen op het precieze ‘Rabboe-
ni’ moment uit het Johannesevan-
gelie. Het is Maria uit Magdala.

Nu gebiedt de eerlijkheid mij 
om te melden dat ik eigenlijk 
niet zo dol ben op het Evangelie 
naar Johannes, maar het twintig-
ste hoofdstuk, en met name het 
zestiende vers daarvan, vermag 
mij altijd te ontroeren. Maria uit 
Magdala, die volgens de verhalen 
het graf van haar geliefde Jezus leeg 
vindt. Dan krijgt ze twee gestal-
ten in het oog, en vraagt met van 
tranen verstikte stem: ‘Ze hebben 
hem weggehaald en ik weet niet 
waar ze hem naartoe gebracht 
hebben.’ Wanneer zij zich daarna 
omdraait ziet ze een gestalte staan 
en denkt dat het de tuinman is. Ze 
vraagt aan hem waar het lichaam 
is neergelegd, opdat zij hem mee 
kan nemen. Dan wordt ze bij haar 
naam genoemd, ze draait zich om, 
herkent hem, en in haar stem klinkt 
ongeloof, blijde verbazing, opluch-
ting wanneer ze uitroept ‘Rab-
boeni!’ 

Ze wil hem in haar armen nemen, 
vasthouden van pure vreugde. 
Maar Jezus zegt dan: ‘Houd me 
niet vast.’ En ze laat hem los, Maria 
uit Magdala. Zij houdt haar mantel 
met één hand vast, en met één 
voet treedt zij uit het moment van 
verbijstering en weet dat ze met 
deze boodschap de wereld tege-
moet mag treden. Het eerste wat 
ze doet is naar de andere leerlin-
gen gaan, en vertellen wat haar is 
overkomen.

Kunnen we hiermee het grote 
raadsel van Pasen ontsluieren? 
Nee, maar dat mag ook verhuld 
blijven. Evenals de mantel Maria 
uit Magdala omhuld houdt in 
een Geheim dat te groot is voor 
woorden. Maar wel een Kracht die 
ertoe aanzet om de wereld in te 
gaan en te vertellen dat de dood 
nooit het laatste woord mag heb-
ben. We kunnen de dingen van 
voorbij niet vasthouden, maar wel 
moed vatten om weer die eerste 
schrede te zetten op het pad van 
het leven. Een verhullend ont-
huld verhaal. Ongelooflijk teer en 
breekbaar. Laten we het niet met 
woorden stuk maken.

Verhuld Pasen

door ds. FoekJe diJk,

dalFsen

door l. polhuys, 

deVenter
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Zaterdag 31 maart
eo | npo2 | 19.10
nederland Zingt
Er zijn eindeloos dingen op te 
noemen waar wij graag over  
zingen, maar met Pasen zingen  
wij toch extra graag. God gaf  
zijn eigen Zoon.

Zondag 1 april
eo | npo1 | 22.40
nieuw licht
Tijdens dit programma gaat  
Tijs van den Brink op zoek naar 
verhalen in het land en praat  
hierover verder met gasten in  
de studio.

Zondag 1 april
eo | npo2 | 23.25
adieu god
Peter Vandermeersch. “Het was 
meer dan een zwarte dag, de 
wereld stortte in”. Dat zegt  
Vandermeersch over het ongeluk 
in 1982, waarbij zijn jongere zus 
Katrien om het leven komt.

maandag 2 april
eo | npo2 | 20.25
in de schaduw van king
Op 4 april is het 50 jaar geleden 
dat ds. Martin Luther King werd 
doodgeschoten in het Amerikaan-
se Memphis.

dinsdag 3 april
kro-ncrV | npo1 | 22.20
de rijdende rechter
Wil Boekkooi schaft een scoot-
mobiel aan en bedingt een flinke 
korting. Mevrouw vindt dat zij 
ook recht heeft op een achter-
uitkijkcamera. De Rijdende Rech-
ter moet tussenbeide komen en 
bekijkt de zaak van de juridische 
kant.

Woensdag 4 april
ntr | npo2 | 20.45
kasboekje van nederland
Geld houdt ons dagelijks bezig: 
sparen voor een auto, een  
wasmachine kopen, het afsluiten 
van een hypotheek. Kasboekje 
van Nederland schetst hoe de 
wereld er uitzag voordat er een 
grote machtige financiële sector 
was.

donderdag 5 april
kro-ncrV | npo3 | 20.25
keuringsdienst van Waarde
Hoe gaat een vis dood? Simpele 
vraag. Toch heeft zelfs de visboer 
vaak geen idee. Hoe komt een 
haring, een zalm of een kabeljauw 
precies aan zijn einde?

Zaterdag 7 april
eo | radio5 | 22.00
onderweg
In Onderweg vertellen Nederlan-
ders inspirerende verhalen over 
hun levensweg, hun passie, hun 
geloof en hun twijfel.

Zondag 8 april
kro-ncrV | npo1 | 20.25
de reünie
In deze aflevering van de Reünie 
komen er mooie verhalen van de 
oud-leerlingen van de 3 MAVO 
R.S.G. Hameland uit Winterswijk 
aan bod.

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

door ds.t.J.oldenhuis, coeVorden 

Hoe kom je in de vrede nog aan je 
broodnodige rust? In slaap komen 
gaat slecht, want de net geziene 
tv-documentaire gonst nog door 
je hoofd. Allerhande rust-goeroes 
prijzen aan dat zij de broodnodige 
rust kunnen verschaffen. Kost wel 
wat, maar dan heb je ook wat. Ver-
der zijn er vele pillen en drankjes 
in de handel die de grijze massa 
tussen de oren wat tot bedaren 
kunnen brengen.

Oh ja bewegen, dat is ook heel 
goed, niet alleen voor het lijf maar 
ook voor de geest. Dus op naar 
de sportschool en in het zweet 
van een ander aan de slag, op de 
loopband, gewichten naar boven 
hijsen tot je blauw ziet. Oh wat 
prachtig en wat word je er heerlijk 
ontspannen van. Je kunt je gedach-
ten lekker op nul zetten en maar 

zweten, hijgen en puffen. Om na 
een verfrissende douche je weer 
in de stressvolle wereld te storten 
waar je even op je mobiel kijkt 
of je in de tijd van de fantastische 
ontspanning ook 
iets gemist hebt, 
stel je voor zeg! 

En hoeveel boe-
ken komen er wel 
niet op de markt 
met allerhande tips om zo te leven 
dat de stress je niet in de greep 
krijg? Zo’n boekje kopen is op zich 
genomen nog niet zo slecht, want 
dan ga je er tenminste nog even 
voor zitten. 

Onlangs is er een aardig boekje 
verschenen van de Italiaanse Paola 
Valentino over dit onderwerp. 
Zij schrijft over katten en geeft 
mensen het advies om de kat als 
voorbeeld te nemen. Van een kat 
kun je heel veel leren. Het zijn 
echte levenskunstenaars. Moet je 
maar eens kijken hoe ze wakker 
worden uit hun poezelige slaap. 
Ze springen niet meteen op, wel-
nee, ze komen heel langzaam op 

gang, ze rekken zich eerst eens uit, 
geeuwen dan zo wijds dat je moet 
vrezen dat de kaken uit de haken 
gaan en dan eerst gaan ze heel 
langzaam op hun pootjes staan. 

Dus niet direct uit 
je bed springen 
als je wekker gaat 
en op volle toe-
ren er tegen aan. 
Helemaal mis, doe 
als de kat, neem 

de tijd. Mensen die ze niet mogen, 
negeren ze gewoon, ze raken er in 
elk geval niet van in de stress. Een 
kat is ook onafhankelijk, is niet als 
een hond die zo nodig uitgelaten 
moet worden maar redt zich zelf. 
Er is natuurlijk het nodige op af te 
dingen maar een kern van waar-
heid zit er beslist in. 

Maar kijk verder dan de kat zou ik 
zeggen. De grote Meester uit een 
nog beter boek wees ons via de 
vogels en de bloemen op het veld 
naar de echte rust. Hoe minder 
oog daar voor is, hoe meer je je 
handen vol krijgt met je zelf. En 
daar zit hem nou net de kneep! 
Over ontstressen gesproken.

Het leven is razend druk 
geworden. Rust is een begrip 
uit de oude doos. De impul-
sen komen van alle kanten 
bij je binnen. Het mobiel-
tje o.a. heeft een enorme 
invloed op je rust. Een 
piepje of een bliepje doet je 
alweer naar dat ding grijpen. 
Stel je voor dat je iets mist, 
de wereld zou door jouw 

Ontstressen

bij de achterdeur 

dus nieT direcT uiT je bed 
springen als je wekker gaaT en 
op volle Toeren er Tegen aan. 
helemaal mis, doe als de kaT, 

neem de Tijd.

toedoen ten onder kunnen 
gaan. En neem daarnaast 
nog duizend en één andere 
invloeden.

Maria uit Magdala en de andere Maria 

gingen bij het graf kijken. Het was nog 

vroeg, de zon kwam net op. Opeens was 

er een grote aardbeving. Er kwam een 

engel van de Heer uit de hemel naar  

beneden. Hij rolde de steen van het graf 

weg en ging erop zitten. Hij leek op het 

stralende licht van de bliksem. En zijn 

kleren waren zo wit als sneeuw. De engel 

zei tegen de vrouwen: ‘Jullie hoeven niet 

bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek 

zijn naar Jezus die aan het kruis  

gestorven is. Maar Hij is hier niet.  

Want Hij is opgestaan uit de dood,  

zoals Hij gezegd heeft.  

Kom maar kijken…’ 

(Uit Bijbel in Gewone Taal: Matteüs 28:1-7)
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Mw. K. Drenthen-Bakker, Polen-
weg 5, verblijft in Oostloorn.
Mw. H. Kerkdijk-ter Wielen 
verblijft in de Schoutenhof 27 
(woongroep 53). Mw. G.H. Stur-
ris-Bouwhuis verblijft in Aleida 
Kramer te Coevorden. We den-
ken ook aan allen die zorgen 
hebben binnen hun gezin, familie 
of vriendenkring. Vergeten we de 
zieken niet in onze aandacht en 
gebeden!
Marslanden. Zieken. We den-
ken aan allen die zorgen heb-
ben binnen hun gezin, familie of 
vriendenkring, waarbij we Ger-
ton Odink nog even weer willen 
benoemen.
Geboren. Op 9 maart is gebo-
ren Ziya Aaltje Zoer, d.v. Sander 
en Mariette Zoer en zusje van 
Kian en Vien Adres: Van Rechte-
renallee 2. Van harte gefeliciteerd 
en we wensen jullie veel geluk en 
Gods zegen toe

lutten/slagharen
Contactpersoon: mw. G. van Dijk, 
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lut-
ten
Kerkdienst 30 maart: 19.30 
mw. E. Soer-Veneman. O.v.d.: mw. 
J.Seinen-Snippe. Organist: dhr. R. 
Kooiker. Beamer: dhr. J. Pot.
Kerkdienst 31 maart: 19.30 
dhr. S. v/d Graaf. O.v.d.: dhr. H. 
Euvink. Organist: dhr. H. Kemink. 
Beamer: dhr. E. Nijboer.
Kerkdiensten 1 april: Lutten 
9.30 ds. J. Post, Wierden-Lutten. 
O.v.d.: mw. E. Soer. Organist: 
dhr. J. Lamberink. Oppas: mw. 
N. Ekkel en mej. L. Wellink. Ont-
vangstcomité: mw. A. Potgie-
teren en dhr. S. v/d Berg. Flame: 
mw. A. Niezink en mw. A. Kaste-
lein en mej. E. Snippe. Beamer: 
dhr. H. v/d Berg.
Zieken. Mw. C. Polman-Klok, 
Meidoornstr. 55, 7775 BD Lutten, 
is weer thuis uit huize De Eik.
Mw. Berends-Spiering, Anerweg-
Zuid 9a, Lutten verblijft in het 
CFH om hier verder te herstellen 
en weer op krachten te komen, 
Revalidatie 1e afd. k. 14, Rheezer-
weg 73, 7771 TD Hardenberg.
Dhr. Jurg, Anerweg Noord 86, 
Lutten, is opgenomen in het zie-
kenhuis in Almelo, Zilvermeeuw 1, 
7609 PP Almelo, afd. 5, Zuid k. 60. 
Hij moet daar verder herstellen, 
omdat zijn voet is geamputeerd.
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27, 7775 
PD Lutten) verblijft in Revalida-
tiecentrum Het Roessingh afd. 2, 
k. 11, (Roessinghsbleekweg 33, 
7522 AH Enschede).
Mw. B. v/d Belt (Drs. Jonkerlaan 
19, 7772 CJ Hardenberg) is weer 
thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Haar lichaam hield teveel vocht 
vast. Het gaat nu weer beter. Wij 
wensen alle zieken Gods kracht 
en nabijheid toe.
Jarig. Dhr. A. Kerkhof, Keienweg 
9, 7775 PJ Lutten, 31-03-1939.
Dhr. K. Euverman, de Spa 36, 
7776 CX Slagharen, 1-4-1947.
Dhr. L. Odink, Zwarte Dijk 29a, 
7775 PA Lutten, 1-4-1940.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit de 
Kruiskerk naar Jan en Diny Huis-
man-Snippe, Schuineslootweg 42, 
Schuinesloot; vanuit De Lantaarn 
naar de fam. Lenters, Anerweg 
noord 130; vanuit De Kapel naar 
mw. D. Profijt-Eggengoor, Heren-
straat, Slagharen.
Uitnodiging. De kerkenraad 
van de Geref. Wijkgemeente 

nodigt al zijn leden uit voor de 
voorjaarsgemeenteavond op 4 
april in Pro Rege. Aanvang: 19.30 
uur. Vooraf, vanaf 19.15 uur is er 
gelegenheid om een kop koffie te 
drinken. De uitnodiging/agenda 
wordt in de week voorafgaand 
aan de gemeenteavond bij u in de 
bus gedaan. De kerkenraad hoopt 
dat veel gemeenteleden gehoor 
geven aan deze uitnodiging.
Rommelmarkt. 14 april organi-
seren wij weer een rommelmarkt. 
Zoals elk jaar gaat de helft van de 
opbrengst naar een goed doel.
Ga je op 26 mei met ons mee 
naar de EO Jongerendag? Aan-
melden voor 1 april via: jeugd.
emmausgemeente@gmail.com

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 1 april: 9.30 ds. 
L. van Rikxoort. In deze dienst 
hopen 3 gemeenteleden hun 
geloof te belijden, dit zijn Tom en 
Liza Middag en Johan Winkel. We 
wensen jullie een gezegende dag 
toe. We zijn de Here God dank-
baar dat Hij nog steeds mensen 
roept, dat er gehoor mag worden 
gegeven aan Zijn roepstem, dat er 
nog steeds mensen zijn die hard-
op voor hun geloof durven uit 
te komen. Mooi dat jullie ‘ja’ mag 
klinken. Beerzerveld 19.00 ds. 
G. de Goeijen, Den Ham. O.v.d.: 
dhr. E. Kelder. Gastheer: W. Wit-
tenberg. Collecten: diaconie, 
kerk en gebouwen.
Kerkdienst 2 april: 9.30 ds. J. 
Woudenberg, Westerhaar. O.v.d.: 
dhr. B. Veltink. Collecten: KRQ, 
kerk en gebouwen.
Kerkdienst 8 april: 9.30 ds. 
J. Post, Wierden. Beerzerveld 
19.00 ds. J. Peschar, Hollandsche-
veld. O.v.d.: mw. R. Menderink. 
Gastvrouw: M. Dogger. Collec-
ten: tienerdienst, kerk en gebou-
wen.
Meeleven. We zijn blij en dank-
baar met het bruidspaar De 
Jonge-Vaartjes, ze mogen hun 
60-jarige huwelijksjubileum vie-
ren op maandag 26 maart. Naast 
blijdschap is er ook het verdriet 
over het plotselinge overlijden 
van een (schoon)zus. We wensen 
u, ondanks het feit dat de glans er 
af is, wel een hele mooie dag toe 
en heel veel sterkte. 
Tekst. Pasen is Gods totale ant-
woord op ons totale onvermo-
gen. (zin uit een preek afkomstig, 
Visie)

ommen
Contactpersoon: Wim Wester-
huis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ 
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdienst 1 april: Bouw-
straat 10.00 ds. K. Hazeleger. 
Belijdenisdienst. O.v.d.: mw. M. 
van Ittersum-de Boer. Organist: 
dhr. A. Huetink. Zondagskind: 
Anke van der Tol. Oppas: aan-
wezig. Collecten: 1. Plaatselijk 
doel jeugdwerker. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: kerkelijke gebouwen en 
zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. G. 
Holverda, Hardenberg. O.v.d.: 
dhr. H. Kroon. Organist: dhr. Fr. 
Dijkstra. Collecten: 1. Plaatselijk 
doel jeugdwerker. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouw ‘Irene’ en zen-
ding.
Kerkdienst 8 april: Bouw-
straat 9.30 ds. B. Utgert, Elp. 

O.v.d.: mw. H. van Beesten-Nij-
kamp. Organist: dhr. A. Huetink. 
Zondagskind: Mathijs van Har-
ten. Oppas: aanwezig. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: kerkelijke gebouwen en 
zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. J. 
Bakker, Hoogeveen. O.v.d.: dhr. 
H. Kroon. Organist: dhr. Fr. 
Dijkstra. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk. Bij de uitgang: gebouw 
‘Irene’ en zending.

siBculo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdiensten 1 april: Kloos-
terkerk 9.30 ds. T. Oldenhuis, 
Coevorden. Knd.: groep 1 t/m 
8. Oppas: Fabienne Hakkers en 
Ilse Gerrits. Fredrikskerk 9.30 
ds. W. v/d Griend. Knd.: groep 
1 t/m 8. Oppas: Daphne Wind 
en Sabrina van Nuil. Collecten: 
KerkinActie, kerk en onder-
houdsfonds.
Kerkdienst 2 april: Klooster-
kerk ds. J. Wassenaar, Hellen-
doorn. Collecten: diaconie, kerk 
en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 8 april: Kloos-
terkerk 9.30 ds. B. de Lange, 
Hardenberg. Knd.: groep 1 t/m 
8. Oppas: Deborah Hakkers en 
Britt Seinen. Fredrikskerk 9.30 
ds. W. v/d Griend, Lentedienst. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Koffiedrin-
ken na de dienst. Oppas: Noell 
en Britt Schepers, Milou Cremer 
en Romy v/d Weide. Collecten: 
diaconie, kerk en onderhouds-
fonds.

st. Jansklooster
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 1 april: 10.00 ds. 
P. Vis. Belijdenisdienst en voorber. 
H.A. Oppas: Alinda Apperlo en 
Nienke Vos. Knd.: geen. Orga-
nist: Jan Pieter van Eerde. 19.00 
ds. H. ter Beek, Zwartsluis. Orga-
nist: Corry van den Berg. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 2 april: 10.00 ds. 
M. Sytsma-van Oeveren, Kampen. 
M.m.v. S.D.G. Oppas: Wilnette 
Oenema en Angelique Boes. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdiensten 8 april: 10.00 
ds. P. Vis. H.A. Oppas: Christien 
Lassche en Annelon Mooiweer. 
Knd.: groep 1: Merel en Nienke. 
Organist: Corry van den Berg. 
19.00 ds. P. Vis. Viering en dank-
zegging H.A. Organist: Henk 
Teunis. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie.
Zieken. Na een week in het zie-
kenhuis te zijn verpleegd mocht 
zr. Paters weer thuiskomen om 
verder te herstellen. We wensen 
haar daar in het bijzonder Gods 
hulp en bemoedigende nabijheid 
bij toe. We denken eveneens aan 
hen die ziek zijn of met moeiten 
en verdriet hebben te maken. 
We bidden hen Gods ontferming 
toe en vragen Hem om hulp en 
nabijheid voor de komende tijd. 
Onze aandacht gaat ook uit naar 
hen die eenzaam zijn, die aan de 
avond van hun leven zijn gekomen 

en naar hen die verzorgt, worden 
in Nieuw Clarenberg. Niet meer 
kunnen gaan en staan waar je wel 
zou willen belemmert het leven 
wellicht in veel opzichten maar 
het is voor God geen belemme-
ring om zich over allen te ontfer-
men. Juist voor hen wil Hij een 
liefhebbende Vader zijn een hulp 
in de verdrukking en benauwd-
heid. Hem mogen we bidden of 
Hij naast ons wil gaan op onze 
weg door het leven.
Overleden. Zo wil Hij ook mee 
gaan met zr. N. van Benthem-
Steenbergen en haar kinderen 
en kleinkind nu ze afscheid moe-
ten nemen van hun man vader 
en opa br. Stijn van Benthem die 
op woensdagmiddag 21 maart is 
overleden in de leeftijd van 81 
jaar. Een leven van vreugde en 
blijdschap mocht hij samen met 
zijn vrouw en hun gezin mee 
maken, maar ook een leven van 
zorgen en moeiten, zeker de laat-
ste jaren toen ziekte en ongemak 
zijn leven binnen kwamen. Daar 
is voor br. van Benthem nu een 
eind aan gekomen want Hij wist 
dat God Hem tot zich zou roe-
pen als het zijn tijd zou zijn en 
dat hij mocht in gaan in het huis 
met zijn vele woningen. Dat dit 
ook tot troost en bemoediging 
mag zijn voor zijn vrouw, kinde-
ren en kleinkinderen. We wensen 
hen veel sterkte en bovenal Gods 
onmisbare nabijheid toe voor nu 
en voor de toekomst.
Belijdenisdienst. Op de 1e 
Paasdag mogen we als gemeente 
getuige zijn van het belijden van 
hun geloof van zeven jonge men-
sen. Janet van Benthem, Jaap 
Lok, Christel van Benthem, Jaap 
Siebert, Jiska Lont, Gerko Drie-
sen en Emmaly Winters zeggen 
ja tegen God en willen in geloof 
en vertrouwen hun leven in zijn 
handen leggen. Wat een bijzonder 
gebeuren is dit telkens weer wan-
neer mensen te kennen geven hun 
leven toe te vertrouwen aan onze 
opgestane Heer en Verlosser. We 
feliciteren deze jonge mensen met 
hun keuze en wensen hen voor 
hun verdere leven Gods leiding 
en liefde toe. Dat ze deze liefde 
ook mogen uitdragen en de vrij-
moedigheid mogen hebben om te 
getuigen van wat God voor hun 
leven betekend. We zien samen 
met hen, hun ouders familie en 
vrienden en gemeente uit naar 
een mooie en gezegende dienst.
Pasen: Eindelijk is het dan zover 
na weken van lijden en het ster-
ven als slot van dat lijden is daar 
het moment van de opstanding 
van Christus uit dat donkere graf. 
Een nieuw begin, een nieuwe 
start voor het leven van allen 
die geloven dat door dit lijden 
en sterven en de opstanding van 
Gods Zoon onze verlossing van 
zonden en schuld tot stand is 
gekomen. We kunnen er met ons 
verstand niet bij en zullen het 
maar gewoon moeten geloven dat 
het zo is gegaan want zolang we 
hier op aarde zijn leven we als in 
raadselen maar eens zal het ge 
openbaard worden. Wat zal dat 
een openbaring zijn want dan zul-
len we a.h.w. achter de schermen 
van ons geloof in dingen die we 
op aarde niet kunnen zien mogen 
kijken. Dan zullen we mogen 
zien met ogen die door God zelf 
geopend zullen worden hoe het 
is om in zijn veilige thuishaven te 
mogen leven voor eeuwig en altijd.
Hartelijke groeten. Gezegende 

Paasdagen en goede weken toe-
gewenst.

Westerhaar
Kerkdienst 30 maart: 19.30 
ds. W. den Braber. Organist: Erik 
Lamberink. Koster: Henk Bak-
huis. O.v.d.: Henk Tempelman.
Kerkdienst 31 maart: 19.30 
ds. W. den Braber. Organist: 
Bjorn Hartman. Koster: Ab Lus-
seveld. O.v.d.: Tiny Teunis.
Kerkdienst 1 april: 9.30 ds. W. 
den Braber. M.m.v. Erik Lamberink 
en Alfred Wind. Koster: Gerard 
Schulte. O.v.d.: Anneke Bekkers. 
Knd.: o.l.v. Cristina Poelman. Ver-
voer bewoners ‘Haarhuus’: 
Henk Tempelman. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Diaconie. Oppas: aan-
wezig.
Zieken. Het was schrikken op 
17 maart in huize Plattje, De 
Markgraven 72. Henry moest met 
spoed met hartklachten worden 
opgenomen en twee uur later 
had hij al een ingreep ondergaan 
in Enschede. Hij is, zonder dat er 
schade aan het hart is opgetre-
den, nu weer thuis om verder te 
herstellen. En wij zijn met Henry, 
Alien en hun kinderen en de fam. 
Plattje en Kok heel dankbaar dat 
het zo goed is afgelopen. Het had 
zomaar anders kunnen zijn.
Rita Kuilder-Schoenmaker, Scha-
penweg 5, heeft een kleine week 
met een dubbele longontsteking 
in het ziekenhuis gelegen. De ont-
steking is bedwongen, maar haar 
gezondheid die al het nodige te 
wensen overliet heeft wel weer 
een knauw gekregen. Ze zet door, 
maar er blijven de nodige vragen 
over.
Henriëtte Schoemaker-Seinen, 
Veenstr. 15, gaat heel dapper een 
periode van chemokuren in om zo 
de kwaadaardige cellen geen kans 
te geven opnieuw de kop op te 
steken. Natuurlijk is er de vraag: 
welke bijwerkingen zullen er zijn 
en zullen die binnen de perken 
kunnen blijven? Wij bidden om uit-
houdingsvermogen voor haar deze 
komende maanden.
Annie Kikkert-Ekkel, Borggrevestr. 
43, is ook even heel ziek geweest, 
maar gelukkig ook weer op de 
been, al blijven er nog wel heel 
wat zorgen bestaan rondom haar 
zus in Assen.
Allie Wagt, Borggrevestr. 53, is ook 
niet ontkomen aan de griepgolf. 
Maar dankzij ingrijpen van de huis-
arts lijkt Allie het weer onder con-
trole te krijgen. Samen met Bea 
kan hij gelukkig ook nog steeds 
van de kinderen en kleinkinde-
ren genieten. Met alle zorg die er 
natuurlijk is, toch ook iets om heel 
dankbaar voor te zijn.
Henk Smoes, Oranjestr. 74, heeft 
de laatste weken te weinig ener-
gie om de zondagse vieringen in 
de kerk mee te maken. De ziekte 
van Parkinson eist zijn tol. Moe-
deloos wordt hij er niet van, maar 
wat meer energie zou hij toch 
wel graag krijgen, om zo ook wat 
meer inhoud aan zijn leven te kun-
nen blijven geven.
Sieny Boertje, Oranjestr. 114, 
verloor de afgelopen week haar 
buurvrouw en aanspraak, mw. 
Huisman. Ze waren een mooi 
dankbaar duo en voor de bewo-
ners van het Haarhuus een vrolijk 
tweetal.
Wij denken ook aan onze mede-
gemeenteleden Henk en Hen-
nie Wind, en Gerrit Hilberink, 
Koningsweg 24, 7672 GD in Vrie-
zenveen.

berichten uit de gemeente 
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Zon 1 april
Marcus 16:1-8

ma 2 april
Sefanja 1:1-13

di 3 april
Sefanja 1:14–2:3

Woe 4 april
Sefanja 2:4-15

do 5 april
Sefanja 3:1-8

Vrij 6 april
Sefanja 3:9-20

Za 7 april
Genesis 2:4b-17

Zon 8 april
Genesis 2:18-25

ma 9 april
Genesis 3:1-24
 
di 10 april
Spreuken 22:17-29

Wo 11 april
Spreuken 23:1-14

do 12 april
Spreuken 23:15-25

Vrij 13 april
Spreuken 23:26-35

Za 14 april
Psalm 4

Spiritualiteit is bouwen aan de 
vriendschap met God.
K.A.Schippers

Zaterdag 31 maart 2018
stille Zaterdag

assen de Bron 21.00 ds. l. v/d 
Peppel de slingeborgh 10.30 
ok 22.00 ds. H. van Noord
Beilen pk 22.00 ds. R. Veldman
Borger gh 21.00 past. H. 
Hansma
Bovensmilde Wk 21.30 ds. G. 
v/d Werff
diever gk 10.00 19.00 
emmen grk 22.15 pred. PGE
emmer-compascuum het 
anker 20.30 n.b.
gasselternijveen 22.00 n.b.
gieten dk 21.00 ds. J. Middel-
jans
grollo 22.00 dhr. G. ter Beek
hoogeveen hk 21.00 ds. C. ’t 
Lam ok 22.00 mw. H. van Dijk
meppel grk 21.00 ds. C. Huis-
man erfdeel 21.00 ds. F. Groen
nijeveen 19.00 ds. A. Timmer-
man
pesse kpk 21.00 m.m.v. Arc en 
Ciel
rolde 22.00 ds. J. Bos
roden ck 22.00 ds. W. Meijles
sleen ok 19.30 dr. J. Borst
smilde kk 20.30 n.b.
Vries dk 22.00 ds. B. Altena
Westerbork sk 21.30 ds. M.  
Leffers
Zuidlaren dk 10.00 ds. R. ten 
Have
Zuidwolde gk 21.30 ds. B. Gras

Zondag 1 april 2018
1e paasdag

alteveer gk 10.00 ds. H. Hoo-
geveen
Beilen pk 10.00 ds. Veldman
Borger gh 10.00 past. H. 
Hansma
Bovensmilde Wk 9.30 ds. G.  
v/d Werff
coevorden gk 10.00 ds. H. 
Nagelhout
diever gk 10.00 ds. K. Snijder 
19.00 dhr. H. Lowijs
drijber gk 10.00 ds. Scholing
dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
een 9.30 ds. J. v/d Wilden
elim hk 10.00 ds. Heiner
emmen grk 7.30 RvK 10.00  
ds. Rappoldt ichthus 10.00 
kapel 10.00 ds. Wijnsma 19.00 
ds. T. Oldenhuis opgang 10.00 
ds. Kajim sh 10.00 ds. de Korte
emmer-compascuum het 
anker 9.30 ds. R. Wentink
gasselternijveen 10.00 ds. F. de 
Boer
gees 11.00 ds. B. Breunesse
gieten dk 9.30 ds. J. Middeljans
grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
hijken/hooghalen antenne 
10.00 ds. P. de Vries
hollandscheveld 10.00 ds. L. 
Kramer 19.00 ds. B. Bloemendal

hoogersmilde de schakel 
9.30 ds. B. Urgert
hoogeveen gh 9.30 ds. J. de 
Kok grk 9.30 ds. J. Snaterse 
17.00 ds. N. Noorlander hk 
9.30 ds. C. ’t Lam 19.00 zandienst 
ok 9.30 ds. G. Ros Vh 9.30 ds. 
J. Batenburg Bethesda 10.30 mw. 
T. Hoekstra Weidesteyn 10.30 
dhr. W. Wennink
klazienaveen kk 9.30 n.b.
meppel mk 10.00 ds. S. Sijtsema 
erfdeel 10.00 ds. F. Groen ok 
19.00 ds. C. Huisman
nieuw-a’dam nk 10.00 ds. J. 
van Breevoort
nieuw-Balinge 10.00 ds. J. den 
Dikken 19.00 ds. J. Geerts
nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
nijeveen 10.00 ds. J. van Mark
pesse kpk 10.00 dhr. G. Heinen
ruinerwold/koekange Bh 
9.30 ds. J. Muis
schoonoord de Wijngaard 
9.30 mw. Maatjes
sleen ok 10.00 d. J. Borst
smilde kk 9.30 ds. A. Donker
tiendeveen 10.00 prop. Lucas 
15.00 ds. N. Noorlander
Valthermond hs 11.00 ds. H. 
Thon
Vries dk 10.00 ds. B. Altena
Westerbork Vh 10.00 ds. J.  
Greving sk 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren lk 10.00 ds. W. Slob 
hk 10.00 ds. J. ten Have
Zuidwolde gk 9.30 ds. B. Gras 
hg 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer gk 9.30 ds.  
Rutgers

maandag 2 april 2018
2e paasdag

elim gk 10.00 Hans Lowijs
hollandscheveld 10.00 ds. L. 
Kramer
hoogeveen hk 9.30 ds. J.  
Snaterse
nieuw-Balinge 9.30 prop. M. 
Krooneman

Zondag 8 april 2018

alteveer gk 10.00 ds. H. Hoo-
geveen
Beilen pk 10.00 ds. M. Hazele-
ger 19.00 ds. V. Thurkow
Borger gh 10.00 ds. K. Jelsma
Bovensmilde Wk 9.30 ds. J. 
Katerberg
coevorden hk 10.00 ds. J. Lam-
bers
diever gk 10.00 ds. J. Kooistra 
19.00 dhr. G. Heinen. Evang.-
dienst
drijber gk 10.00 ds. Lageveen
dwingeloo 10.00 ds. T. Veenstra
een 9.30 ds. H.J. Meijer
elim gk 10.00 jeugddienst
emmen grk 10.00 ds. Asscher 
ichthus 10.00 ds. Kajim kapel 
10.00 ds. Schaap 19.00 opgang 
10.00 ds. Fischer sh 10.00 leren 
vieren dienst
gasselternijveen 10.00 ds. J. 
Middeljans
gees 10.00 da. I. Thurkow
gieten dk 9.30 ds. M. Verspuij
hijken/hooghalen antenne 
10.00 ds. R. Veldman
hollandscheveld 10.00 en 
19.00 ds. L. Kramer
hoogersmilde de schakel 
9.30 ds. A. Donker
klazienaveen eh 9.30 regio-
dienst
nieuw-a’dam nk 10.00 da. W. 
Hordijk
nieuw-Balinge 10.00 ds. J. den 
Dikken 19.00 ds. N. de Leeuw
nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten

nijeveen 10.00 mw. E. Winters
pesse kpk 10.00 ds. E. van Bees-
ten
ruinerwold/koekange Bh 
9.30 ds. J. Muis
schoonoord de Wijngaard 
9.30 ds. Jumelet
sleen dk 10.00 ds. J. Borst
smilde kk 9.30 ds. J. Moerman
tiendeveen 10.00 ds. D. Dekker 
15.00 ds. J. Geerts
Valthe Bk 10.00 ds. G. Hovingh
Vries dk 9.30 Ineke Clement
Westerbork Vh 10.00 ds. E. v/d 
Meulen. Jeugdd. sk 10.00 dhr. G. 
ter Beek
Zuidlaren lk 10.00 ds. J. van 
Slooten hk 10.00 dr. J. Bruin
Zuidwolde gk 9.30 da. M. San-
dijk hg 9.30 gezinsdienst
Zwartemeer gk 9.30 dhr. 
Sprenger

Zaterdag 31 maart 2018
stille Zaterdag

ens gk 22.00 n.b.
kraggenburg 19.00 da. C.  
Aalbersberg
marknesse 21.30 n.b.
nagele 9.30 ds. van Rheenen
swifterbant 19.00 dhr. H. Feijen
Zeewolde 21.30 ds. L. Boot

Zondag 1 april 2018
1e paasdag

ens gk 9.30 n.b.
kraggenburg 10.00 da. G. Fed-
des
marknesse 9.00 en 10.30 ds. M. 
Westermann
nagele 9.30 ds. van Rheenen
urk Bk 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. E. de Groot pk 10.00 
ds. E. de Groot 17.00 ds. J. Tadema 
de poort 7.00 paasjubel 10.00 
ds. J. Tadema 17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 9.00 en 11.00 ds. H. 
Jaspers Focks

maandag 2 april 2018
2e paasdag

urk Bk 10.00 ds. G. van Zan-
den pk 10.00 ds. E. Terpstra de 
poort 10.00 ds. E. de Groot

Zondag 8 april 2018

ens gk 9.30 ds. D. van Keulen
kraggenburg 10.00 dhr. G. 
Doorn
nagele 9.30 ds. Bregman
urk Bk 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. E. de Groot pk 10.00 
ds. J. Tadema 17.00 ds. G. van  
Zanden de poort 10.00 ds. A. 
Dingemanse 17.00 ds. J. Tadema
Zeewolde 10.00 dhr. R. de Bes 
19.00 Taizé-viering

Zaterdag 31 maart 2018
stille Zaterdag

almelo Bleek 21.00 ds. M. 
Schwarz grk 21.00 ds. P. Ende-
dijk. H.A. noach 21.00 ds. D. van 
Bart. H.A. twenteborg 20.00 da. 
B. Holtrust
Bergentheim Wk 21.30 paas-
wake
Berkum hh 21.00 ds. L. Burg-
graaff
Blokzijl/scheerwolde grk 
21.00 ds. R. Vissinga
Borne ok 21.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 21.00 ds. R. van 
Doorn
dalfsen grk 21.30 ds. H. Schip-

per
dedemsvaart Vdk 19.30 ds. K. 
van Staveren
delden oB 20.30 ds. Bergström
diepenheim 21.30 ds. A. Braak-
man
enschede ok 10.00 pastores-
team usselo 22.00 ds. O. Haas-
noot hZ 10.00 ds. B. Wijnbergen
enter 19.00 zangdienst
genemuiden gk 21.00 ds. I. 
Postma
giethoorn pg 21.00 ds. A. van 
Waard
hardenberg radewijk 21.00 
ds. W. v/d Wel sk 21.00 ds. P. 
Langbroek Witte kerk 21.30 
mw. N. Jonkers
hasselt de Baak 21.30 ds. H. 
van Veldhuizen
heino 22.00 Hans van Solkema
hellendoorn dk 21.30 dr. J. 
Wassenaar kW 19.30 ds. R. Perk
holten dk 22.00 ds. J. Munten-
dam
kuinre 19.30 ds. R. v/d Hucht
lemelerveld Bk 22.00 ds. C. 
Benard
nieuwleusen ok 19.30 ds. G. 
Trouwborst
nijverdal rB 20.00 ds. B. v/d 
Weg
rijssen gk 21.30 vespers
sibculo Fh 19.30 eredienstcie.
steenwijk grk 22.00 ds. B. 
Haanstra
steenwijkerwold 22.00 ds.  
E. van Veen
Vollenhove mk 21.00 da. J. 
Rohaan
Vriezenveen ok 22.00  
ds. A. Veerman
Vroomshoop irene 21.00  
ds. J. Droogendijk
Westerhaar 19.30 ds. W. den 
Braber
Wierden gk 21.00 ds. P. Dekker
Wijhe nk 21.00 da. M. Veenstra
Windesheim 21.00 ds. J. van 
Wijk
iJsselmuiden/grafhorst gk 
19.30 ds. E. v/d Veen
Zwartsluis gk 19.30 ds. H. ter 
Beek
Zwolle ak 9.30 morgengebed 
grk 23.00 ds. M. van Beusichem 
lk 21.30 ds. M. Jonker ok 21.30 
ds. J. Tissink

Zondag 1 april 2018
1e paasdag

almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz de ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga 19.00 ds. J. de Kok 
grk 10.30 ds. P. Endedijk pk 
10.00 ds. M. Montagne noach 
10.00 ds. D. van Bart eugeria 
10.30 da. J. Vedders
Beerzerveld 9.45 ds. J. Adriaanse 
19.00 ds. G. de Goeijen
Belt-schutsloot 9.30 dhr. D. de 
Boer
Bergentheim ok 9.30 da. G. 
Rohaan
Berkum hh 9.30 ds. L. Burg-
graaff
Blokzijl/scheerwolde grk 
10.00 ds. D. Lagerweij
Borne ok 9.00 en 11.00 ds. J. 
Meijer dijkhuis 10.00 ds. G. Vee-
ning
Bruchterveld 10.00 da. R. van 
Doorn
daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld 
hk 19.00 ds. A. Theunisse
daarlerveen 8.45 en 10.15  
ds. M. Bos
dalfsen grk 10.00 ds. H. Schip-
per oudleusen 10.00 ds. T. Keu-
ning 19.00 sing-in
dedemsvaart antenne 9.30 

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 één maand geldt. Opzeggingen 
dienen schriftelijk of per email te geschieden. Een 
opgezegd abonnement loopt door tot afloop van 
de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van okto-
ber t/m maart, in de tussenliggende periode min-
der frequent. Zie voor de verschijningsdata:  
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
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Molukse tradities en de Bijbel

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

Jeugddienst?
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agenda

31 maart:
Paasconcert in Hollandscheveld 
met het Christelijk Mannenkoor 
Hollandscheveld, Nederlandse 
Hervormde Kerk, Hendrik 
Raakweg 19, 20.30 uur

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

Paaszangdienst met Christelijk 
Mannenkoor Assen, Jozefkerk, 
Collardslaan 2 te Assen, 19.00 uur

Paaszangdienst in Hoogeveense 
Hoofdstraatkerk met Christelijk 
Mannenkoor Emmeloord, 19.00 uur

Jaarlijkse paaszang op de Markt 
in Steenwijk o.l.v. Christelijke 
muziekvereniging Crescendo, 
12.00 uur

Paaszangdienst met Chr. Mannen-
koor Steenwijk olv Marco Hoorn, 
Kruiskerk Diever, 19.15 uur

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

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

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

12 mei:
Kids in Actie Concert met Elly en 
Rikkert in Zuidwolde voor kinderen 
vanaf 4 jaar met hun begeleiders, 
Herv. Gemeente, Hoofdstraat 98, 
14.30 uur, entree: € 3

19 mei:
‘Met Joh. de Heer zingend 
Pinksteren in’, met Ad Huetink op 
het orgel, Willem Hendrik Zwarthal 
te Lemelerveld, 20.00 uur, € 10

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

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

9-13 mei
CWN-conventie (Oecumenische 
charismatische conferentie), thema 
‘Upside down’ met o.a. Shane Clai-
borne, in de ‘De Kroeze Danne’ 
te Ambt Delden www.cwn-cwj.nl/
aankomende-conventie 

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Het is zo vreemd 
niet dat Israël zich 

het bestaan van de gestorvenen 
niet anders kon indenken dan als 
een schaduwwereld waarheen 
de gestorvenen verdwenen. Ze 
zijn daarmee ‘van gisteren’, over-
leden, over het lijden heen, ze zijn 
ver-leden. In het dodenrijk is een 
mens geheel en al van God verla-
ten. Zo heeft Israël het ervaren. 

opstanding
Petrus schrijft aan de vervolgde 
gemeente in Klein-Azië, Hij 
spreekt de mensen moed in, 
verwijst naar Jezus Christus. De 
opgestane Heer (1 Petrus 3:19). 
Ook Hij heeft geleden, werd door 
mensen om het leven gebracht. 
Door Gods ingrijpen weer tot 
leven gewekt. Na zijn dood is Hij 
naar de hel gegaan, dit is: neerge-
daald in het rijk van de dood. Zo 
belijden wij het ook in de Apos-
tolische Geloofsgeloofsbelijdenis. 
Gestorven, begraven, nederge-
daald ter helle, in het rijk van de 
dood. Solidair met mensen die 
sterven. Hij deelt het lot van de 
mens. Hij was onder de doden. 

calvijn
De hellevaart is sinds Calvijn 
vergeestelijkt. Calvijn laat het 
slaan op Jezus’ lijden, angst, zijn 
Godverlatenheid aan het kruis. 
De Catechismus heeft deze 
uitleg overgenomen. Jezus is 
van God verlaten geweest. Zijn 
leven was een hel. En de hel is 
inderdaad precies daar waar 
men geheel en al van God verla-
ten is. Zoals in het OT het geval 
was in het dodenrijk. 

pasengekleurd
Dit is echter niet 
het enige wat je 
ervan kunt zeg-
gen. ‘Nederdaling 
ter helle’ maakt 
ook deel uit van 
Christus’ over-
winning. Het is ook Pasenge-
kleurd. Evenals andere mensen 
die sterven  is Hij na zijn sterven 
in dat dodenrijk gegaan. Daar 
waar mensen gevangen zaten in 
de macht van de dood. Van God 
en mensen zijn verlaten. Geen 
enkele communicatie is meer 
mogelijk.  Daar is Jezus naar toe 
gegaan. Nadat Hij aan het kruis 
alles volbracht heeft. Zijn ster-
ven staat dan ook in het licht 
van zijn overwinning. Gods zoon 
was hier onder de doden als 
overwinnaar. Zijn verblijf in het 
dodenrijk was Pasengekleurd. 
Daar heeft Hij de boodschap van 
zijn overwinning gebracht.

sleutels
In de dood was Jezus niet als de 
machteloze. Hij was hier als de 
Heer die de sleutels van de dood 
en het dodenrijk heeft. Hij was 
hier, maar dan toch als degene 
die daar niet kon blijven. De dood 
delft het onderspit, want zij moet 
de Heer prijsgeven. Jezus, de 
mens lag in het graf. Toch is Hij 
naar de hel gegaan. Hoe alles er 
aan toe is gegaan, dat moeten we 
maar onbegrepen laten. Het gaat 

om wat dit voor 
ons betekent.

hemel en hel
Een woord dat 
bij Stille zater-
dag hoort. Het is 
Jezus’ hellevaart. 
Hij is zelfs bin-

nengegaan in het domein van de 
doden. Hij stuit nergens op gren-
zen. Zelfs daar waar geen mens 
macht kan uitoefenen, het terrein 
van de dood, heeft Hij macht. 
Daar heeft Hij zijn heerschap-
pij geproclameerd. In zijn dood, 
onder de doden. Jezus is niet 
alleen naar de hemel gegaan, ook 
naar de hel, het rijk van de dood. 
Dit zegt ons: de paasmorgen, zijn 
overwinning op de machten van 
het kwaad, en op de dood, is niet 
maar een incident. Daar in Jeru-
zalem. Maar het heeft uitstraling 
tot in de verste hoeken van het 
heelal. Om het te zeggen in ter-
men van het Oud Testamentische 

wereldbeeld: boven in de hemel, 
beneden op de aarde, maar ook 
in de onderwereld, tot de sferen 
die onder de aarde zijn, dringt de 
tijding van Christus’ overwinning 
door en wordt daar gevierd. 

goed nieuws
Jezus is gegaan naar de hemel. 
Zelf zegt Hij dan: Mij is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde. 
Jezus is gegaan naar de hel, het 
dodenrijk: daar heeft Hij het 
goede nieuws van Pasen gebracht. 
God zelf daalt af in het dodenrijk. 
Sindsdien is de hel, de dood niet 
meer wat zij was. Gods Zoon was 
hier. Daarmee houdt de dood op 
het terrein te zijn van de onbarm-
hartige afwezigheid van God. In 
Christus heeft God zelf het ter-
rein van de dood betreden. Hij 
heeft de ruimte waar geen com-
municatie is, gemaakt tot een 
ruimte van zijn aanwezigheid.

ontmoeting
Daarom hoeft voor ons de dood 
geen poort van het dodenrijk 
meer te zijn waarboven geschre-
ven staat ‘geef alle hoop op’. Maar 
het is een plaats van ontmoeting 
met Hem. Het rijk van de dood 
hoort het eerst het bericht van 
Jezus’ overwinning hoort. Hij 
komt de boodschap er persoonlijk 
brengen. Want het is zijn domein 
en niet van een andere god. De 
hel, het dodenrijk, het is de eerste 
plek waar Pasen gevierd wordt.

god zelf daalT af in heT 
dodenrijk. sindsdien is de hel, 
de dood nieT meer waT zij was. 
gods zoon was hier. daarmee 
houdT de dood op heT Terrein 
Te zijn van de onbarmharTige 

afwezigheid van god.

In de dood was Jezus niet als de machteloze. Hij had de sleutels van de 
dood en het dodenrijk. Hij was hier, maar dan toch als degene die daar 
niet kon blijven. De dood delft het onderspit

Hij  
was hier

door ds. a. hekman, 

assen

Met Pasen zijn we niet van 
de dood af.  En een dode? 
Die is totaal onbereikbaar. 
In het graf is geen mens en 
geen God. 

Lees verder op pagina 10

Op zaterdag 14 april vindt een 
bijzonder evenement plaats in 
pinstergemeente de Banier in 
Almelo. Die dag zullen Molukse 
tradities worden bestudeerd in 
het licht van de Bijbel. Voor-
malig voorganger de heer Henk 
Karelse zal de bijbelstudie lei-
den. De onderwerpen die aan-
gesneden worden zijn onder 
meer: voorouderverering, 
geloof en bijgeloof, agama tanah 
(de oorspronkelijke godsdienst), 
adat-istiadat (traditie, onge-
schreven wetten en gebruiken), 
de oorsprong van piring natzar 
(offerschaal met geldstukken) en 
het pelaverbond (broederschap 
tussen dorpen/plaatsen). 

Het versterken van de inwendige 
mens zal staan in het teken van 
de Molukse eetcultuur. Voor de 
lunch zijn in een foodtruck onder 
ander soto (Indische soep), saté 
en Molukse/Indische snacks te 
koop. Ter afsluiting van de dag zal 
een pesta papeda (traditionele 
pap/soep) aangeboden worden!
 
Wanneer: zaterdag 14 april  
van 10.00 - 17.00 uur
Waar: Hofkampstraat 169-173, 
7609 NG Almelo
Info: www.banier.nl
Opgave: tot 1 april a.s. via hvt@
banier.nl (registratie verplicht)
Gratis toegang (er zal wel een 
collecte zijn)

Molukse tradities en de Bijbel
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Zondag 1 apr. Pasen. 10.00u, 
ds D.J.Lagerweij (Zwolle). Grote 
Kerk Blokzijl. Organist: Corry 
van den Berg en m.m.v. de 
Bazuin. Collecte: 1e diaconie, 
2e eigen kerk, 3e energiekosten 
(gas, water, elektra). Komende 
zondag is het Pasen en vieren 
we dat Jezus leeft! Dan komen 
we samen in de grote kerk om 
10.00uur. Voorganger hoopt dan 
te zijn onze oud predikant ds 
D.J.Lagerweij uit Zwolle. En orga-
nist is dan Corry van den Berg 
en m.m.v. de Bazuin. We wensen 
elkaar een gezegende dienst toe! 
En er is na afloop koffiedrinken 
en mogelijkheid tot ontmoeten. 
Een ieder is van harte welkom! 
Pastoraat. Mw. Coba Uffels, 
Boffersweidje 19 Blokzijl is opge-
nomen in het ziekenhuis te Mep-
pel met ernstige ademhalingspro-
blemen. Zij zal mogelijk tijdelijk 
naar de Schakel in Emmeloord 
gaan als het weer wat verbeterd. 
Heel veel goeds en beterschap 
toegewenst! Dhr. E.Apperlo, Bof-
fersweidje 6 Blokzijl, zal komende 
maandag 26 maart in Meppel een 
operatie moeten ondergaan. We 
leven met hem mee en hopen 
op een goede afloop. Afgelopen 
week is Ellen Floor, de vrouw 
van onze organist Jaco Floor, 
Wendelerweg 4, 8325 PM te 
Vollenhove, vanuit ‘t ziekenhuis 
Meppel nog naar `t ziekenhuis 
Zwolle geweest met heel veel 
pijn als gevolg van een onduide-
lijke ontsteking. Gelukkig gaat het 
nu weer wat beter en zal Ellen, 
zo hopen, we spoedig herstel-
len. Zo denken we ook aan allen 
die regelmatig hier genoemd 
worden, maar nog steeds met 
zorgen, en met onzekerheden 
te maken hebben. Laten we hen 
allen opdragen in gedachten en 
gebeden. Henk 
‘Dat de weg je tegemoet komt, dat 
de wind je steunt in de rug, dat de 
zon je gezicht warmt, de regen je 
veld vruchtbaar maakt en totdat we 
elkaar weer zien: dat God je in de 
palm van zijn hand bewaart.’ Traditi-
onele Ierse zegen.
Facebook. Word vriend op 
facebook van de kerk Blokzijl-
Scheerwolde en we delen met u/
jou de bijzondere activiteiten, die 
er zijn in en om de kerk!
Agenda. Zondag 01 april Pasen 
met een dienst in de Grote 
kerk te Blokzijl. Zondag 8 april 
10.00uur dienst in de Grote kerk 
en tevens is er jeugdkerk ook om 
10.00uur in de Waaier.
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 4 april dhr M.Koopmans, 83 
jaar, Domineeswal 2, en op 6 
april mw J.C.M. Harwig-Oost, 81 
jaar, Wetering oost 28. U allen 
van harte gefeliciteerd en een 
fijne verjaardag gewenst. Voor 
de bezoekdienst is er een gift 
ontvangen van €10.00. Hiervoor 
heel hartelijk dank.
Jarig op 28 mrt mw IJ Zeefat- 
Roeles, 81 jaar, Mauritsstraat 4, 
op 29 mrt mw H.Miggels-Wilde-

Vage spiritualiteit op de 
werkvloer
Een interessante beschouwing over 
de opkomst van een vaag soort spiri-
tualiteit en religiositeit in de werksitu-
atie staat in het Nederlands Dag-
blad. Het artikel is van de hand van 
gasthoogleraar economie vanwege de 
Thomas Moore stichting aan de Til-
burg University, Luigino Bruni. 

Een kapitalistische religie van 
goede werken verdringt het tra-
ditionele geloof. En wat daar nog 
van rest, raakt ook geïnfecteerd, 
gefascineerd en verleid door de 
nieuwe cultus. Het nieuwe kapi-
talisme heeft van religie en spi-
ritualiteit koopwaar gemaakt. En 
vervolgens, een waar meester-
stuk, ervoor gezorgd dat grote 
bedrijven de eerste afnemers 
werden. Denk aan de nieuwste 
bedrijfsrituelen, waarin we steeds 
meer liturgische vormen van oude 
afgodsdienst vinden. Werkgroe-
pen gaan een paar dagen de hei 
op voor ‘teambuilding’. Met steeds 
vreemdere rollenspelen wordt de 
team-‘geest’ aangewakkerd. Col-

lega’s worden opgesloten in een 
escaperoom, waar ze binnen een 
bepaalde tijd raadsels moeten 
oplossen om eruit te kunnen. Het 
simpele ‘vertrouwen’-spelletje (je 
achterover laten vallen in de han-
den van de andere groepsleden) 
geldt inmiddels als ouderwets.  

Toen deze adult-spellen een 
paar jaar geleden voor het eerst 
opkwamen, vonden we het leuk, 
even er tussenuit. Maar toen liep 
het uit de hand. We lachten niet 
meer en we kregen door dat het 
ernst was, bittere ernst. En we 
geloofden erin. In plaats van de 
traditionele kantine-bijeenkom-
sten, zijn er nu nieuwe liturgische 
vormen, zoals het rollenspel. 
Werknemers spelen stukjes die 
zijn geschreven of worden beoor-
deeld door coaches. Met als doel 
conflicten en frustraties op het 
werk op te lossen. Of de road-
show: topmanagers komen op 
de werkvloer en stellen zich op 
de hoogte van wat het perso-
neel bezighoudt - echte pastorale 
bezoeken zijn het. 

spirituele leider  
De spiritualiteit van de manager 
is een groeisector. Er is een 
overvloed aan congressen, 
cursussen en boeken over 
onderwerpen als ‘liefde en 
vergeving in management’, 
‘hoe train je spirituele leiders’, 
‘innerlijk leven en leiderschap’. 
Goeroes worden binnengehaald 
om het ‘spiritueel kapitaal’ van 
de onderneming te spekken. Er 
verschijnen ‘meditatieruimtes’ 
waar werknemers een (nauw 
omschreven) aantal minuten 
kunnen verblijven om nieuwe 
spirituele energie op te doen. Er 
worden liturgische momenten 
en teksten bedacht waarmee 
werkbijeenkomsten of retraites 
worden geopend.  

Een topprioriteit van deze 
nieuwe religie is ‘leiderschap’. 
De chef of het afdelingshoofd 
heeft plaatsgemaakt voor 
leidinggevenden met steeds 
mooiere titels, altijd in het gewijde 
Engels. […]  

Maar wat vergeten wordt, is 
dat de profeten in de Bijbel en 
de grondleggers van kerkelijke 
vernieuwingsbewegingen zichzelf 
nooit als leiders hebben willen zien. 
De belangrijkste bijbelse profeten 
(van Mozes tot Jeremia) wilden 
helemaal niet, toen ze door God 
geroepen werden; ze voelden zich 
helemaal geen leider. Het idee dat 
ze dat moesten worden, joeg hun 
schrik aan. Daarentegen had je 
de profetenscholen, waar mensen 
heen gingen om leiders te worden; 
die brachten juist veel valse 
profeten voort. De eerste wet die 
de grote bijbelse wijsheid ons leert 
is: hoed u voor hen die zichzelf 
als profeet naar voren schuiven, 
want dat zijn bijna altijd valse 
profeten, bedriegers of, zoals we 
ze vandaag misschien zouden 
noemen, narcisten. Nog maar kort 
geleden, toen de vakbonden nog 
iets betekenden, zouden al die 
nieuwigheden zijn weggehoond en 
bestreden. Maar in de geestelijke 
en morele crisis van vandaag wordt 
manipulatie omarmd als innovatie, 
humanisme en gezamenlijkheid.

-
-

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.

ds. K. van Staveren de Fontein 
19.00 ds. K. Hazeleger
de krim pk 9.30 ds. G. Rohaan
delden oB 10.00 ds. Bergström
den ham gk 9.30 en hk 
19.00 ds. H. de Haan dk 10.00 
ds. G. de Goeijen
diepenheim 10.00 ds. A. Braak-
man
enschede ok 10.00 ds. H. Sie-
bert lonneker 10.00 da. M. 
Schepers usselo 10.00 ds. O. 
Haasnoot Bk 10.00 ds. A. Troost 
Zp 10.30 ds. A. Fuhrman hZ 
10.00 gemeenteledend. Jk 10.00 
ds. A. Maneschijn
enter 9.30 ds. F. den Oudsten
genemuiden gk 9.30 n.b. grk 
9.30 ds. W. Hulsman 19.00 ds. H. 
Lubbers hc 9.30 ds. J. Olie
giethoorn pg 10.00 n.b.
hardenberg Baalder 10.00 ds. 
W. v/d Wel Baalderveld 10.00 
ds. P. Langbroek hk 10.30 ds. H. 
Dorgelo de matrix 9.30 ds. P. 
Noordmans radewijk 10.00 ds. 
G. Frederikse hök 10.00 ds. A. 
de Lange cFh 10.30 n.b. Witte 
kerk 10.00 ds. M. Plette oost-
loorn 11.00 ds. P. Noordmans
hasselt ichthus 10.00 ds. R. Vis-
singa
heino 9.30 Hans van Solkema
hellendoorn dk 8.45 en 
10.30 dr. J. Wassenaar kW 9.00 
en 10.45 ds. R. Perk kZ 10.15 
ds. E. Groeneveld
holten dk 9.30 ds. S. Roozen-
boom 19.00 ds. F. den Oudsten 
kandelaar 9.30 ds. J. Wegerif
kamperveen 8.30 dhr. Zwart
lemelerveld Bk 9.30 dhr. C. 
Benard
lutten lk 9.30 ds. W. Piksen
mariënberg sk 9.30 ds. L. van 
Rikxoort
nieuwleusen grk 10.00 ds. 
G. Trouwborst mk 10.00 ds. L. 
Hoekstra ok 10.00 ds. M. Deve-
ling 19.15 ds. G. Trouwborst
nijverdal rB 9.30 ds. W. Broe-
kema hc 9.30 ds. W. Kaljouw
oldemarkt gk 9.30 ds. M. Jong-
sma
paaslo hg 9.30 ds. E. Jans
rijssen gk 9.00 en 11.00 ds. S. 
Ris 19.00 ds. P. Dekker

rouveen 9.30 ds. P. v/d Meulen
sibculo kk 9.30 ds. T. Oldenhuis 
Fk 9.30 ds. W. v/d Griend
schuinesloot 11.00 ds. W. Pik-
sen
sint Jansklooster Jk 10.00 ds. 
M. Vis. Voorber. H.A. 19.00 ds. H. 
ter Beek kapel 10.00 ds. H. Pap
staphorst 11.00 ds. P. v/d Meu-
len
steenwijk grk 9.30 ds. A. van 
’t Zand 19.00 n.b. oV 9.30 ds. B. 
Haanstra eV 10.45 ds. B. Haan-
stra
steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove grk 10.00 ds. D. 
Wolters mk 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen ok 9.30 ds. A. 
Veerman
Vroomshoop het anker 9.30 
ds. J. Antonides 19.00 ds. F. Schip-
per irene 9.30 ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden dk 9.00 en 10.45 ds. 
J. Mulderijk 17.00 ds. T. Smink gk 
9.30 en 19.00 n.b. hoge hexel 
9.30 ds. T. Smink 15.00 ds. D. v/d 
Streek
Wijhe nk 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 n.b.
Windesheim 9.30 ds. J. van Wijk 
19.00 ds. M. Schuurman
iJsselmuiden/grafhorst gk 
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis gk 10.00 ds. A. v/d 
Spek hk 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle ak 9.30 ds. N. Eygen-
raam grk 16.30 ds. M. van Beu-
sichem Jk 9.30 ds. W. Verboom 
19.00 ds. B. Jongeneel lk 10.00 
ds. M. Jonker. H.A. ok 9.00 ds. J. 
Tissink 10.30 ds. I. Epema open 
kring 9.30 dhr. G. Schutte sik 
10.00 ds. R. van Putten stk 9.30 
dhr. M. Westerduin

maandag 2 april 2018
2e paasdag

Belt-schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
dedemsvaart antenne 9.30 

n.b.
den ham hk 10.00 ds. D. de 
Jong
enter 9.30 ds. J. Tiggelaar
genemuiden grk 9.30 dhr. M. 
van Heijningen hc 9.30 ds. M. 
Kuijt
hasselt de Baak 10.00 ds. H. 
van Veldhuizen
hellendoorn dk 9.30 drs. J. 
Kroeskop
lutten lk 9.30 gemeenteleden
mariënberg sk 9.30 ds. A. Wou-
denberg
nijverdal rB 9.30 ds. W. Kal-
jouw
oldemarkt hg 9.30 ds. E. Jans
sibculo kk 9.30 ds. J. Wassenaar
sint Jansklooster Jk 10.00 ds. 
M. Sijtsma kapel 10.00 ds. H. Pap
staphorst 11.00 ds. P. v/d Meu-
len
Wierden dk 9.30 ds. D. Elsman 
hoge hexel 9.30 ds. W. Goris-
sen
Zwartsluis gk 10.00 ds. H. ter 
Beek
Zwolle Jk 9.30 n.b.

Zondag 8 april 2018

almelo Bleek 10.00 ds. R. 
Scheurwater de ontmoeting 
10.00 ds. E. Prins 19.00 ds. C. 
Kranen grk 10.00 ds. K. Sluiter 
pk 10.00 ds. E. van Houwelingen 
noach 10.00 mw. H. Veenstra. 
Taizé-dienst eugeria 10.15 da. J. 
Vedders Zgt 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 da. G. 
Rohaan 19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-schutsloot 9.30 ds. M. Sijt-
sma
Bergentheim Wk 9.30 mw. J. 
Jansen 19.00 ds. K. Jelsma
Berkum hh 9.30 mw. H. Schrö-
der
Blokzijl/scheerwolde Wiele-
waal 10.00 ds. A. Bosma
Borne ok 10.00 ds. J. Meijer 
dijkhuis 10.00 dhr. B. Slettenhaar
Bruchterveld 10.00 ds. J. 

Droogendijk
daarle 9.30 ds. R. Visser 19.00 
ds. J. van Ark
daarlerveen 9.30 ds. G. van 
Asselt 19.00 ds. T. Prins
dalfsen grk 9.30 ds. N. Eygen-
raam 19.00 ds. I. Jansen oudleu-
sen 10.00 ds. J. Esveld
dedemsvaart antenne 9.30 
ds. G. Brandorff de Fontein 
19.00 ds. G. Huiskamp Vdk 9.30 
ds. H. de Haan
de krim pk 9.30 ds. G. Heinen
delden oB 10.00 ds. Karelse
den ham gk 9.30 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 ds. G. de Goe-
ijen dk 10.00 ds. H. Klaassen
diepenheim 10.00 ds. T. Nieu-
wenhuis
enter 9.30 n.b.
genemuiden gk 9.30 n.b. grk 
9.30 ds. W. Hulsman 19.00 ds. J. 
Olie hc 9.30 ds. J. Brussaard
giethoorn pg 10.00 n.b.
hardenberg hk 10.00 ds. H. 
Dorgelo de matrix 9.30 ds. J. 
Schipper radewijk 10.00 ds. J. 
Woltinge hök 19.00 mw. N. 
Jonkers cFh 10.30 dhr. J. Smit 
Witte kerk 10.00 ds. H. Scho-
ling oostloorn 10.30 n.b. sk 
10.00 ds. P. Noordmans
hasselt ichthus 10.00 ds. J. 
Jonkmans
heino 9.30 Lieke van Hout
hellendoorn dk 8.45 en 10.30 
ds. G. Trouwborst 19.00 drs. J. 
Eertink kW 9.30 ds. H. Berkhof 
kZ 10.15 ds. L. Jansen
holten dk 9.30 ds. S. Roozen-
boom kandelaar 9.30 ds. B. 
Heusinkveld 19.00 da. J. Veddes
kamperveen 8.30 mw. Mars-
kamp
lemelerveld Bk 9.30 ds. G. van 
Vulpen
lutten lk 11.00 drs. G. Zijl
mariënberg sk 9.30 ds. C. Post
nieuwleusen grk 10.00 ds. L. 
Hoekstra mk 10.00 ds. G. Trouw-
borst ok 10.00 prop. M. Sandijk 
19.15 ds. G. Trouwborst
nijverdal rB 9.30 ds. W. Broe-
kema hc 9.30 ds. A. Bierma
oldemarkt hg 9.30 ds. E. Jans 
gk 9.30 ds. A. Weemstra
rijssen gk 9.30 ds. H. Maat 
19.00 mw. R. Venema
rouveen 9.30 ds. J. Tiggelaar

sibculo kk 9.30 gastpred. Fk 
9.30 ds. W. v/d Griend
schuinesloot 11.00 drs. G. Zijl
sint Jansklooster Jk 10.00 en 
19.00 ds. M. Vis. H.A. en nabetr. 
kapel 19.00 n.b.
staphorst 11.00 ds. J. Tiggelaar
steenwijk grk 9.30 ds. B. Haan-
stra oV 9.30 ds. P. Pit eV 10.45 
ds. P. Pit
steenwijkerwold 9.30 ds. A. 
Oosting
Vollenhove grk 10.00 ds. D. 
Wolters mk 10.00 ds. J. van Ark
Vriezenveen ok 9.30 ds. A. 
Veerman 11.15 time-out
Vroomshoop het anker 9.30 
ds. F. Schipper irene 9.30 ds. J. 
Antonides 19.00 ds. J. Droogen-
dijk
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif
Wierden dk 9.00 en 10.45 ds. 
T. Smink 15.00 ds. G. Otter 18.45 
ds. G. Schreuders gk 9.30 n.b. 
hoge hexel 9.30 ds. B. Weerd 
19.00 ds. J. Mulderij
Wijhe nk 10.00 ds. A. van Beije-
ren
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 n.b.
Windesheim 9.30 ds. F. Ver-
boom 19.00 dhr. G. Vierman
iJsselmuiden/grafhorst gk 
9.30 dhr. C. van Vliet
Zwartsluis gk 10.00 ds. H. ter 
Beek. H.A. hk 19.00 ds. A. Bloe-
mendal
Zwolle ak 9.30 ds. J. Tisisnk 
grk 16.30 Michaëlsviering Jk 
10.00 ds. C. van Sliedregt 19.00 
ds. W. Dekker lk 10.00 ds. M. 
Jans ok 10.00 ds. E. Urban 14.00 
perki-dienst open kring 9.30 
ds. A. Geerling sik 10.00 ds. G. 
de Goeijen stk 9.30 ds. W. Andel

Vervolg van pagina 8

kerkdiensten

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

interessante leZing?
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Zondag 1 apr. Pasen. 10.00u, 
ds D.J.Lagerweij (Zwolle). Grote 
Kerk Blokzijl. Organist: Corry 
van den Berg en m.m.v. de 
Bazuin. Collecte: 1e diaconie, 
2e eigen kerk, 3e energiekosten 
(gas, water, elektra). Komende 
zondag is het Pasen en vieren 
we dat Jezus leeft! Dan komen 
we samen in de grote kerk om 
10.00uur. Voorganger hoopt dan 
te zijn onze oud predikant ds 
D.J.Lagerweij uit Zwolle. En orga-
nist is dan Corry van den Berg 
en m.m.v. de Bazuin. We wensen 
elkaar een gezegende dienst toe! 
En er is na afloop koffiedrinken 
en mogelijkheid tot ontmoeten. 
Een ieder is van harte welkom! 
Pastoraat. Mw. Coba Uffels, 
Boffersweidje 19 Blokzijl is opge-
nomen in het ziekenhuis te Mep-
pel met ernstige ademhalingspro-
blemen. Zij zal mogelijk tijdelijk 
naar de Schakel in Emmeloord 
gaan als het weer wat verbeterd. 
Heel veel goeds en beterschap 
toegewenst! Dhr. E.Apperlo, Bof-
fersweidje 6 Blokzijl, zal komende 
maandag 26 maart in Meppel een 
operatie moeten ondergaan. We 
leven met hem mee en hopen 
op een goede afloop. Afgelopen 
week is Ellen Floor, de vrouw 
van onze organist Jaco Floor, 
Wendelerweg 4, 8325 PM te 
Vollenhove, vanuit ‘t ziekenhuis 
Meppel nog naar `t ziekenhuis 
Zwolle geweest met heel veel 
pijn als gevolg van een onduide-
lijke ontsteking. Gelukkig gaat het 
nu weer wat beter en zal Ellen, 
zo hopen, we spoedig herstel-
len. Zo denken we ook aan allen 
die regelmatig hier genoemd 
worden, maar nog steeds met 
zorgen, en met onzekerheden 
te maken hebben. Laten we hen 
allen opdragen in gedachten en 
gebeden. Henk 
‘Dat de weg je tegemoet komt, dat 
de wind je steunt in de rug, dat de 
zon je gezicht warmt, de regen je 
veld vruchtbaar maakt en totdat we 
elkaar weer zien: dat God je in de 
palm van zijn hand bewaart.’ Traditi-
onele Ierse zegen.
Facebook. Word vriend op 
facebook van de kerk Blokzijl-
Scheerwolde en we delen met u/
jou de bijzondere activiteiten, die 
er zijn in en om de kerk!
Agenda. Zondag 01 april Pasen 
met een dienst in de Grote 
kerk te Blokzijl. Zondag 8 april 
10.00uur dienst in de Grote kerk 
en tevens is er jeugdkerk ook om 
10.00uur in de Waaier.
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 4 april dhr M.Koopmans, 83 
jaar, Domineeswal 2, en op 6 
april mw J.C.M. Harwig-Oost, 81 
jaar, Wetering oost 28. U allen 
van harte gefeliciteerd en een 
fijne verjaardag gewenst. Voor 
de bezoekdienst is er een gift 
ontvangen van €10.00. Hiervoor 
heel hartelijk dank.
Jarig op 28 mrt mw IJ Zeefat- 
Roeles, 81 jaar, Mauritsstraat 4, 
op 29 mrt mw H.Miggels-Wilde-

boer, 85 jaar, Beatrixstraat 15. U, 
beiden van harte gefeliciteerd en 
een hele fijne verjaardag gewenst. 
Namens de bezoekdienst Marie 
Dijkman-van der Sluis.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags 
uitkomt: kopij tot uiterlijk zater-
dagmiddag 12.00 uur naar  
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl
Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 

op zondag 1 april gaat op 
deze 1ste Paasdag onze eigen 
predikant A.C.J. van Waard - Pie-
terse voor. De organist is de 
heer J. Floor en de ouderling van 
dienst is de heer J. Bouwmeester. 
De uitgangscollecte is bestemd 
voor de bloemencommissie. 
Tijdens de dienst zal er oppas 
aanwezig zijn voor de kleintjes. 
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 
360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag, 18 maart: Kerk €37,85 en 
Diaconie €34,30. De uitgangscol-
lecte bedroeg €47.-. en zal ten 
goede komen aan kinderen in de 
knel. De bloemengroet ging naar 
de familie J. Bouwmeester.
Zondag, 25 maart: Kerk €54,40 
en Diaconie €58,25. De uit-
gangcollecte was €29,65 en was 
bestemd voor kwetsbare gezin-
nen in Oeganda. De bloemen-
groet ging naar mevrouw H. Knol 
- Spikman in Zonnekamp.
30 maart: Goede Vrijdag. Een 
stille en ingetogen dienst, waarbij 
alle accent valt op het gelezen lij-
densevangelie. Wij verblijven met 
onze gedachten bij de weg die 
Jezus ging tot op het kruis. Waar-
om is het voor ons een ‘Goede” 
vrijdag? 
31 maart: Paaswake. In de 
nacht van de stille zaterdag 
verbleef de vroeg christelijke 
gemeente al biddend en wakend 
in de kerk tot het ochtendgloren. 
De heilsgeschiedenis van God 
komt aan het licht en de doop 
als deelname aan de opstanding 
van Christus krijgt een plek. Wij 
waken niet de hele nacht, maar in 
deze nacht gebeurt het wel. De 
catechisanten werken mee aan 
deze dienst. 
1 april: Pasen. In een vro-
lijke gezinsdienst vieren wij 
de opstanding van Jezus uit de 
dood! Jezus leeft en wij met hem. 
Vier dat met ons mee.

Stille Week-vieringen. Op 
Witte Donderdag 29 maart, 
Goede Vrijdag 30 maart en Stille 
Zaterdag 31 maart zijn er Stille 
Week-vieringen in de protestant-
se kerk te Kuinre. De vieringen 
beginnen om 19.30 uur. Op Witte 
Donderdag gedenken we Jezus’ 
laatste Pesachmaal, dat Hij vierde 
met zijn vrienden vlak voor zijn 
lijden en sterven. Hij zei: ‘Neem, 
eet, dit is mijn lichaam voor u’. 
Niemand heeft grotere liefde dan 
Hij die zijn leven geeft voor zijn 
vrienden. Op Goede Vrijdag den-
ken we aan Jezus’ lijden en ster-
ven. We lezen het lijdensverhaal. 
Alles wat zwaar op ons drukt, 
schuld en onvermogen, Hij heeft 
het weggedragen aan het kruis. 
Tijdens de dienst is er gelegen-
heid om een steen bij het kruis 
te brengen, als teken dat we onze 
lasten bij Christus brengen om 
lichter geworden weer verder te 
gaan. Op Stille Zaterdag zien we 
in het donker uit naar het door-
breken van het licht, de opstan-
ding van Christus. De brandende 
paaskaars verwijst ons naar de 
kracht van Gods liefde, het licht 
van Paasmorgen. Er is tijdens de 
Stille Week-diensten een liturgie-
boekje voor de kerkgangers.
Eerste Paasdag 1 april is er 
een gezinsdienst om 10.00 uur in 
Kuinre. Samen met de kinderen 
vieren we de opstanding van de 
Heer: ‘Christus, onze Heer, ver-
rees!’ 
Volgende week zondag 8 
april is er dienst in beide dor-
pen. De vroege dienst van 9.30 
uur is in Kuinre, de late dienst 
van 11.00 uur is in Blankenham. 
Voorganger is Mevr.H.Kramer-de 
Jong uit Emmeloord.
Vooraankondiging Muzikale 
dienst 15 april 19.30 uur Kuin-
re: deze muzikale dienst wordt 
voorbereid door Muziekver-
eniging Fjoer Vocals. De “Fjoer 
Vocals” is in december 2016 
opgericht en bestaat uit 2 broers 
en 2 zussen, aangevuld met 
vrienden met een muziekhart 
voor het geloof. Samen probe-
ren ze middels muziek en een 
beamerpresentatie de kracht van 
Jezus bij mensen binnen te laten 
komen en voelbaar te maken wat 
geloven inhoudt. Aan de hand van 
7 verhalen van toen en nu nemen 
ze u mee op reis door het dag-
boek van Jezus. De liederen zijn 
veelal opwekkingsliederen. U kan 
meezingen/luisteren. Van harte 
uitgenodigd.

Vooraankondiging orgelcon-
cert met samenzang 22 april in 
de protestantse kerk Blanken-
ham, 19.30 uur: Organist Hiljan 
Bontkes uit Emmeloord zal op 
het orgel spelen en improviseren 
op bekende psalmen. Ook zin-
gen we samen bekende psalmen. 
De toegang is vrij. Wel zal er bij 
de uitgang een collecte worden 
gehouden voor de onkosten. 
Komt u ook?
Vooraankondiging dienst 
rond 600-jarig bestaan Blan-
kenham op 29 april, 11.00 uur: 
In het weekend van 28 en 29 
april staat Blankenham in het 
teken van het 600-jarige bestaan 
van ons dorp. Oud-Blanken-
hammigers worden uitgenodigd, 
zodat het wekend een beetje het 
karakter van een reünie draagt. 
In de kerkdienst om 11.00 uur 
gaat voor Ds.E.v.Veen uit Steen-
wijkerwold, die zijn wortels in 
Blankenham heeft liggen. Er zul-
len tijdens het weekend oude 
foto’s te zien zijn van het dorp. 
Noteert u de datum vast? Het 
belooft een mooi weerzien te 
worden.
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 1 april. 
Deze eerste Paasdag is er kerk-
dienst in Paasloo om 9.30 uur. 
Onze voorganger is ds. E.H. 
Jans. Medewerking aan deze 
dienst wordt verleend door Chr. 
muziekvereniging Jeduthun en 
organist. Voor de dienst zullen we 
alvast een aantal liederen zingen 
onder hun begeleiding. Collec-
ten: 1e Project 1027, 2e College 
van Kerkrentmeesters, uitgang: 
Instandhouding gebouwen. Kin-
deroppas: Hennie Oord en fami-
lie Jans.
’s Avonds is er om 19.00 uur 
een Paaszangdienst in gebouw 
Rehoboth. Voorganger is ds. E.H. 
Jans. U bent ook hier van harte 
welkom.
Collecte 1 april 2018. Project 
10 27. Stichting Gave: Contact 
met vluchtelingen in de buurt. 
Ondersteunen van kerken bij 
het opzetten van activiteiten om 
contact te hebben met vluchte-
lingen (met verblijfstatus) in hun 
buurt.
Jubileum. Op zondag 1 april 
is fam. Pen-Smit, De Hare 13 in 
Oldemarkt, 25 jaar getrouwd. 
Wij willen hen hiermee van harte 

feliciteren en Gods zegen toe-
wensen.
Pastoraat. Dhr. Hoffmann, de 
Hare 83 Oldemarkt, mocht weer 
thuis komen uit het ziekenhuis. 
Wij wensen hem en ook zijn 
vrouw Gods nabijheid toe.
Ophaallijst. Voor vervoer naar 
de kerk graag uiterlijk drie dagen 
van tevoren bellen als u van deze 
dienst gebruik wilt maken.
1 apr. Wijmie Dekker 0561-
451538
8 apr. Arie Threels 0561-450886
15 apr. Ria Kroes 0561-452010
22 apr. Miep Weemstra 0561-
451898
29 apr. Arjen Jansons 0521-
522090
Collecte opbrengsten. De 
collecteopbrengsten van zondag 
18 maart waren als volgt: Olde-
markt: Diaconie € 87,82; College 
van Kerkrentmeesters € 71,77; 
Instandhouding gebouwen  
€ 84,99. 
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van 18 maart zijn gebracht 
bij dhr. Poelsema aan de Kon. Juli-
anaweg in Oldemarkt.
Giften. Mevr. L. Hetebrij ontving 
twee maal € 10,- voor Compas-
sion en het bloemenfonds. Via 
mevr. J. Oosterveld ontvingen we 
€ 10,- voor de kerkvoogdij. Har-
telijk bedankt voor uw bijdrage.
Kleding gevraagd voor AZC. 
Voor de kledingverkoop voor 
vluchtelingen van het AZC in 
Luttelgeest wordt dringend 
gezocht naar heren en jongens 
schoenen, en heren en jongens-
kleding. Kijk nog eens in uw 
kasten of daar nog wat weg kan, 
waar u de vluchtelingen heel blij 
mee maakt. U kunt de artikelen 
brengen bij Anky Buijert, Jannie 
Ferbeek of Gerda Koning. Alvast 
hartelijk dank.
Oproepje! We zoeken iemand 
die zitting wil nemen in de voor-
bereidingscommissie van de zen-
dingsdienst op de zendingszon-
dag 27 mei a.s. In totaal komen 
wij 2 a 3 keer in vergadering 
bij elkaar. Lijkt het u / jou leuk? 
Neem dan contact op met Mijn-
tje Veenstra, telnr. 0561-451394
Gezocht: websitebeheerder. 
Na een aantal jaren de web-
site van de gemeente te hebben 
beheerd, wil ik graag het stokje 
doorgeven aan iemand anders. 
Er is al iemand die heeft aange-
boden om de informatie op de 
website bij te houden, maar we 
zoeken nog iemand voor het 
technische deel van de web-
site. Op dit moment gebruiken 
we Wordpress, maar dat hoeft 
natuurlijk niet zo te blijven. Voor 
vragen en/of aanmelden, neem 
s.v.p. even contact op. Peter de 
Graaf, tel 06-37307268.
Studieseminar door ds. Henk 
Poot in Oldemarkt over “Jezus 
en Israël, de boodschap van het 
evangelie van Johannes”. In de 
kerkgeschiedenis is de Here 
Jezus vaak losgemaakt van de 
Thora. Johannes noemt Hem het 
levende Woord en daar bedoeld 
hij mee de levende Thora. Als 
Johannes schrijft dat de wet door 
Mozes gegeven is en de genade 
en de trouw door Jezus Chris-
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tus is gekomen, dan is dat geen 
tegenstelling, maar een intensive-
ring. Als Johannes schrijft dat het 
Woord vlees geworden is, bete-
kent dat ook niet dat het Woord 
uit de Heilige Schrift is wegge-
trokken en dat de kracht van de 
wet en de profeten is verdwenen. 
Het is juist een nog dichter bij 
komen van Gods openbaring. In 
de Thora toont God immers ook 
zijn liefde en genade (Exodus 
34:6), maar dit gaat een stap ver-
der: nu is het Woord van God in 
vlees en bloed in het midden van 
Israël verschenen, als Immanuël. 
De Zoon is in Jezus nog steeds 
Immanuël en al is Hij verheerlijkt 
en opgenomen in de hemel, dat 
heeft de vleeswording van het 
Woord niet ongedaan gemaakt. 
Voor Israël en ons verborgen is 
Hij aan de rechterhand van God 
voorspraak van zijn broeders en 
zusters.
Rooseveld-Vakantieweek 
voor alleenstaande met een 
lichamelijke beperking. De 
vakantieweek wordt gehouden 
van 8 tot en met 15 september 
2018 (week 37). De vakantie-
week is dit jaar voor de derde 
maal in het Nieuw Hydepark te 
Doorn. Het vakantiehuis staat op 
het schitterende landgoed Hyde-
park. De gasten kunnen genie-
ten van de groene omgeving en 
rust. De wandelpaden zijn goed 
begaanbaar en toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. De kamers 
zijn toegankelijk voor een rol-
stoel en beschikken over een 
wastafel. De meeste kamers zijn 
voorzien van hoog-laagbedden 
en op iedere vleugel zijn meer-
dere ruime badkamers met uit-
gebreide sanitaire voorzieningen. 
Het vakantiecentrum beschikt 
over alle benodigde aangepaste 
faciliteiten voor mensen met 
een lichamelijke beperking. De 
vakantieweek wordt mogelijk 
gemaakt door de ondersteuning 
van heel veel vrijwilligers. In het 
Nieuw Hydepark staat gastvrij-
heid en persoonlijke aandacht 
voorop. Er is ook altijd een pre-
dikant of geestelijke verzorger 
aanwezig. Heeft u na het lezen 
van dit bericht zin gekregen om 
een weekje mee te gaan, of weet 
u mensen waarvan u denkt dat 
zij in aanmerking komen voor 
dat weekje meld u dan bij Gerda 
Koning tel. 0561450901 en zij 
verstrekt u verder inlichtingen 
over de prijs, een aanmeldings-
formulier enz. Ook niet kerke-
lijke mensen zijn van harte wel-
kom. De aanmeldingsformulieren 
moeten wel voor 13 juni binnen 
zijn.
Oecumenische viering/
dienst. Op 15 april a.s. ’s mor-
gens half tien is er een oecu-
menische dienst in de R.K. Kerk 
te Oldemarkt, waarbij alle drie 
kerken uit het dorp vertegen-
woordigt zijn. Voorganger deze 
morgen is ds. Egbert Jans. Mede-
werking wordt verleend door het 
Chr. Gem. Koor ´Looft de Heer” 
o.l.v. Co Jongsma-Hoekstra. 
Organiste is Willemijn v.d. Zee. 
Het thema in deze viering is: “En 
God sprak………” Ook is er 
kindernevendienst. De collecte 
tijdens de dienst is bestemd voor 
de missie van Lies op de Weegh 
in Burundi. Deze keer is het pro-
ject voor de school waar gehan-
dicapten en weeskinderen naar 

toe gaan. Maar het geld voor 
uniformen, schoolgeld en les-
materiaal ontbreekt. Deze arme 
kinderen kunnen dan niet naar 
school. Alleen de moslimkinderen 
krijgen dit gratis. Het zou fijn zijn, 
als we hier in Oldemarkt een 
steentje aan kunnen bijdragen. 
Van harte aanbevolen. De oec. 
werkgroep hoopt dat velen naar 
de kerk komen, om te horen wat 
God ons in deze tijd nog te zeg-
gen heeft.
Agenda. Woensdag 4 april: 
Bidstond in de Ontmoeting. 
Aanvang 09.00 uur. Woensdag 
4 april: GGG bij familie Harte-
veld. Hoofdstraat 71. Aanvang 
20.00 uur. Dinsdag 3 en 10 april: 
Studieseminar ds. Henk Poot in 
Oldemarkt over “Jezus en Israël, 
de boodschap van het evangelie 
van Johannes” De aanvang is om 
20.00 uur in de Ontmoeting.
tenslotte

De derde dag is Christus opge-
staan!
Als een triomfkreet klinkt het tot 
ons door;
Hij, die ons in de dood is voorge-
gaan
bereidt ons op het nieuwe leven 
voor.

In ’t hart van ons belijden staat dit 
woord,
het voert ons regelrecht naar ’t hart 
van God.
Het werd al twintig eeuwen lang 
gehoord,
en twintig eeuwen lang werd het 
bespot.

Maar elke keer wanneer de kerk 
belijdt:
- De Heer verrees! De dood verloor 
zijn macht -
zien wij het morgenrood aan 
d’einder van de tijd
en weten: op die dag volgt nooit 
meer nacht.
(Nel Benschop. Uit: Geloof je dat 
nog?)

Jelly Pen-Smit, Scriba

Goede vrijdag 30 maart. Aan-
vang: 19.30 uur. Voorganger: 
ds. E. van Veen. Organist: Gerco 
Eggink. Ophaaldienst: dhr. J.D. 
Zeefat. Op de vrijdag wordt 
Jezus rond het middaguur gekrui-
sigd en sterft in de namiddag. ’s 
Avonds wordt het lichaam van 
het kruis gehaald en begraven 
voordat de sabbat begint. Hoe-
wel wij – achteraf en terecht 
– deze dag Goede Vrijdag zijn 
gaan noemen, is er op deze vrij-
dag nog niets te vieren, slechts 
te gedenken. We luisteren naar 
de lijdensgang die Jezus ging en 
ons rest slechts de verwondering 
dat toch Jezus Naam bewaarheid 
werd: God redt! …
Stille zaterdag 31 maart. 
Aanvang: 21.00 uur. Voorganger: 
ds. E. van Veen. Organist: Jannes 
Lopers

Ophaaldienst: dhr. H. Linthorst. 
De dienst gaat verder. De schep-
ping houdt de adem in. Het is 
sabbat, de rustdag – maar deze 
keer is het ‘dood-stil’. Het wordt 
avond. Volgens de joodse traditie 
het begin van de nieuwe dag! In 
de oude kerk werden dan alle 
nieuwe leden gedoopt, want – 
zo zong men toen al – ‘in deze 
nacht is Christus uit de doodszee 
opgestaan’
1e Paasdag 1 april. Aanvang: 
9.30 uur. Voorganger: ds. E. van 
Veen. Organist:  Arjan Kroes. 
Ophaaldienst: dhr. W. F. Heijman. 
Eindcollecte: Jeugdwerk eigen 
gemeente. Bevestiging van alles 
wat we de drie dagen ervoor 
hebben gevierd. De nacht is 
voorgoed overwonnen. Het licht 
is voorgoed in de wereld opge-
gaan. Vanuit dit licht mogen we 
voorgoed leven. Aan deze dienst 
werkt ons Protestants kerkkoor 
mee onder leiding van Adriaan 
Oudkerk. Een ochtenddienst om 
voluit met elkaar te zingen: Hal-
leluja, hij is waarlijk opgestaan.

Hij was door steen omsloten,
maar heeft op deze dag
zijn grafsteen weg gestoten
en heel de schepping lacht!
Hoe vrolijk treedt Hij aan,
zwaait met zijn zegevaan;
bij ’t opgaan van de zon
vocht Hij en overwon.
Lied 623 vers 2, uit Liedboek

Met Pasen vieren we de bevrij-
ding van Jezus uit de macht van 
de dood. Gelukkig vallen daarbij 
geen doden. Alleen de wachters 
bij het graf vallen van schrik neer 
‘alsof ze dood waren’ (volgens 
Mattheüs). Er vallen bij Jezus’ 
opstanding geen doden meer. 
Ook niet onder degenen die 
Hem naar het leven stonden. 
Zodat er geen misverstand meer 
kan bestaan over de vraag of 
God de dood van mensen wil. 
Zeker niet! Opdat ook en voor-
goed duidelijk is dat God een 
wereld voor ogen staat waarin 
mensen leven in vrede, respect 
en goede verhoudingen. Dat 
zegt zowel het Paasfeest van de 
synagoge als dat van de kerk. En 
dat die wereld het laatste woord 
heeft, de dood voorbij, is een 
belofte die met ons meegaat! Die 
we gaan vieren!
Zondag 8 april. Aanvang: 9.30 
uur. Voorganger: ds. A. Oosting 
(Balk). Organist: Gerco Eggink. 
Ophaaldienst: dhr. H.A. Stegink. 
Eindcollecte: Roosevelthuis. In 
deze dienst gaat voor ds. A. Oos-
ting uit Balk. Zoals velen van 
u wel weten, dochter van ons 
gemeentelid mevr. H. Oosting-
Kuiper, Bakkersveld 11a. Na 
afloop van deze dienst is er kof-
fiedrinken.
Ouderenmorgen. Op donder-
dag 5 april bent u weer van harte 
welkom op de ouderenmorgen, 
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. 

Concert de Woldklank. Op 
zaterdag 14 april houdt De 
Woldklank weer het jaarlijkse 
voorjaarsconcert. Dit concert 
wordt gehouden in de Protes-
tantse Kerk te Steenwijker-
wold. Aanvang is 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Wel zal aan 
het eind van het concert een 
deurcollecte worden gehouden. 
Momenteel is de band o.l.v. diri-
gent Karel Jager druk aan het 
repeteren om u een afwisse-
lend programma te laten horen. 
Naast koraalmuziek zullen ook 
populaire werken en de ‘echte’ 
brassbandwerken niet ontbreken. 
Daarnaast zal het jeugdorkest 
van De Woldklank een onderdeel 
van de avond verzorgen. De afge-
lopen jaren is er flink geïnves-
teerd in de jeugdopleidingen met 
als resultaat een club enthousi-
aste jonge leden, die al goed van 
zich laten horen. De Woldklank is 
blij met deze ontwikkeling want 
het geeft aan dat de 95-jarige 
vereniging klaar is voor de toe-
komst. U merkt dat het zeer de 
moeite waard is om deze avond 
mee te maken. We hopen u dan 
ook te mogen begroeten. Albert 
Bosscha, voorzitter Chr. Brass-
band De Woldkla
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van afgelopen zondag zijn 
met een hartelijke groet en een 
bemoediging bezorgd bij mevr. A. 
Mook, Tukseweg 181.
Gift. Mevr. L. Nijenhuis heeft 
€ 5,- ontvangen voor de Paas-
groeten. Hartelijke bedankt voor 
deze gift. 
Inzameling Voedselbank. 
Zondag 18 maart was er een 
inzameling voor de voedselbank. 
De diaconie ontving veel spul-
len, welke de voedselbank gaat 
gebruiken voor de wekelijkse 
donaties. Tevens ontvingen wij 
verschillende bedragen van in 
totaal € 50,00 wat ook bestemd 
is voor het werk van de voedsel-
bank. Alle gulle gevers willen wij 
hartelijk bedanken. De Diaconie.
Wijnactie. Nog steeds 
loopt onze wijnactie. 
Witte(Chardonnay) en 
rode(Cabernet Sauvignon) wijn. 
Een doos van 6 flessen wijn kost 
€ 35,- Men kan zelf de samen-
stelling van de doos bepalen. De 
wijn is te verkrijgen bij mevr. J. 
Flobbe, Bakkersveld 11, tel. 512 
457.
Wij leven mee. Afgelopen 
week is in Lindestede te Wolvega 
mevr. M. Pieffers-Prins, Humme-
lingen 10 opgenomen. We hopen 
dat dit van korte duur mag zijn. 
In het verpleeghuis Zonnekamp 
in Steenwijk is tijdelijk opgeno-
men dhr. K. Klaverdijk. 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 pre-
dikant. We willen denken aan 
iedereen die de afgelopen tijd 
slechte berichten hebben ontvan-
gen wat betreft hun gezondheid, 
en aan hen die tobben met hun 
gezondheid, zowel thuis als in het 
ziekenhuis. We willen allen God’s 
nabijheid en zegen toewensen. 

pasen
Omhoog mocht ik komen
uit mijn graf
van duisternis en dood.

Jij liet mij niet stikken
in angst en verdrukking.
Een nieuw ‘ik’
ben ik geworden
door Jou,
liefde voor de mensen.

Jij hebt
de zware steen omgewenteld.

Een nieuwe doortocht
mocht plaatsvinden.
van: Marinus van den Berg 

Ik wens u mooie dagen van 
bezinning en gezegende Paasda-
gen toe.
Met een hartelijke groet, ds. Eric 
van Veen

1 april 2018 om 10:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan. De organist is dhr. 
A. Kroeze en het lied voor de 
dienst is Lied 624. Collectes: 
Zorgmaatje (diaconale vrien-
dendienst), instandhouding van 
de eredienst, Interieurfonds. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. B.Bijma, telefoon 241961. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Jetty Jongman en 
Arianda Jongman.
1 april 2018 om 19:00 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De 
organist is dhr. J.P. van Eerde en 
het lied voor de dienst is Lied 
624. Collectes: Zorgmaatje (dia-
conale vriendendienst), instand-
houding van de eredienst, Inte-
rieurfonds. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. B.Bijma, tele-
foon 241961.
2 april 2018 om 10:00 uur in 
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ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
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0527-239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. C. A. Ruitenbeek, 
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. 
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hervormdvollenhove.nl
2e scriba: Dhr. R.H.B. van der 
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berichten Het Zondagsblad 

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

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BiJZondere thema-aVond?
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pasen
Omhoog mocht ik komen
uit mijn graf
van duisternis en dood.

Jij liet mij niet stikken
in angst en verdrukking.
Een nieuw ‘ik’
ben ik geworden
door Jou,
liefde voor de mensen.

Jij hebt
de zware steen omgewenteld.

Een nieuwe doortocht
mocht plaatsvinden.
van: Marinus van den Berg 

Ik wens u mooie dagen van 
bezinning en gezegende Paasda-
gen toe.
Met een hartelijke groet, ds. Eric 
van Veen

1 april 2018 om 10:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan. De organist is dhr. 
A. Kroeze en het lied voor de 
dienst is Lied 624. Collectes: 
Zorgmaatje (diaconale vrien-
dendienst), instandhouding van 
de eredienst, Interieurfonds. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. B.Bijma, telefoon 241961. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Jetty Jongman en 
Arianda Jongman.
1 april 2018 om 19:00 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De 
organist is dhr. J.P. van Eerde en 
het lied voor de dienst is Lied 
624. Collectes: Zorgmaatje (dia-
conale vriendendienst), instand-
houding van de eredienst, Inte-
rieurfonds. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. B.Bijma, tele-
foon 241961.
2 april 2018 om 10:00 uur in 

de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De 
organist is mevr. T. Pap en het 
lied voor de dienst is Lied 624. 
Collectes: Zorgmaatje (diaconale 
vriendendienst), instandhouding 
van de eredienst, Onderhouds-
fonds.
8 april 2018 om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te 
gaan. De organist is dhr. J. Tijs-
sen en het lied voor de dienst is 
Psalm 75: 1,7. Collectes: Open 
doors, instandhouding van de 
eredienst, Onderhoudsfonds. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. J.Bruintjes, telefoon 
0640804175. Er wordt in Til-
voorde op de jongste kinderen 
van onze gemeente gepast door: 
Irma Bakker en Williene Haasjes.
Er is een kindernevendienst voor 
de kinderen van groep 1,2 en 3, 
dit wordt verzorgd door Rosan-
nie Heetebrij, Margriet Janssen.
8 april 2018 om 19:00 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. G. Timmer uit Kampen voor 
te gaan. De organist is dhr. H. 
Dunsbergen en het lied voor de 
dienst is Psalm 75: 1,7. Collectes: 
Open doors, instandhouding van 
de eredienst, Onderhoudsfonds. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. J.Bruintjes, telefoon 
0640804175.
Agenda. 3 april 2018 om 19:45 
uur, Vergadering groot mode-
ramen, Kapel. 8 april 2018 om 
17:00 uur, Gast aan tafel, de 
Voorhof. 9 april 2018 om 19:00 
uur, Verkoop collectebonnen van 
19.00-20.00 uur, Tilvoorde. 10 
april 2018 om 19:45 uur, Con-
sistorie Stad, Tilvoorde. 12 april 
2018 om 20:00 uur, Heet hang-
ijzer: Verschillen tussen de ker-
ken, Johanneskerk. 17 april 2018 
om 19:45 uur, Vergadering ker-
kenraad, Kapel.
Goede Vrijdag. In de diensten 
op Goede Vrijdag vieren we het 
heilig Avondmaal. Een prachtige 
manier om het lijden en sterven 
van Jezus te gedenken! Tijdens 
de ochtenddienst lezen we dan 
uit Mattheüs 27. Jezus geeft zijn 
leven en op dat moment gebeu-
ren er grote tekenen: het voor-
hangsel scheurt en doden staan 
op. In deze tekenen zien we 
waarom we deze vrijdag waarop 
Jezus stief, Goed Vrijdag noemen. 
Jezus maakt het goed tussen God 
en ons. Eeuwig leven is mogelijk!
We zetten de viering van het 
Avondmaal voort tijdens de ove-
rige diensten op deze dag. Om 
half vier komen we bij elkaar 
in Nieuw Clarenberg en in de 
Kapel. Deze beide diensten zijn 
mooie vieringen in kleine kring, 
voor wie om welke reden dan 
ook niet in staat is om de wat 
langere dienst in de Grote Kerk 
mee te maken.
’s Avonds om half acht sluiten de 
diensten af met een viering in de 
Grote Kerk.
Paasochtend. De Heer is waar-
lijk opgestaan! Halleluja! Maar 
gelijk horen we de Joodse leiders 
‘Fake News!’ schreeuwen. Het 
is van alle tijden: leiders die hun 
positie proberen te versterken 
door het nieuws te controleren. 
Tenminste, zo lezen we in Mat-
theüs. Uiteindelijk stelt het ons 
voor een keuze: wie geloven 
we? Vertrouwen we het nieuws 
gebracht door de vrouwen, of 

door de officiële instanties? Wat 
is waar en wat is fake?
2de Paasdag in de Kapel. Op 
2de Paasdag komen we weer 
bij elkaar in de Kapel om veel 
prachtige liederen met elkaar te 
zingen. Van harte welkom!
Bij de doopdienst van 8 april. 
Tijdens deze doopdienst lezen 
we het slot van het Mattheüse-
vangelie. De opgestane Jezus 
roept zijn discipelen op om te 
wereld over te gaan en leerlingen 
te maken. Het verhaal van Jezus 
moet verder! De volken moeten 
Hem volgen. En als teken daarvan 
worden we gedoopt.
Bloemengroet. De bloemen 
uit de diensten van zondag 25 
maart zijn als teken van medele-
ven en als groet van de gemeente 
gegaan naar Mw. Bierma - Hart-
mans, Ettenlandseweg 24, Mw. 
Renes - van der Heide, Doeve-
slag 21, Mw. Zandbergen- Dikken, 
Koriander 249, Mw. Bergkamp-
Lassche, Moespot 15 en naar 
Dhr. Winter, Molenstraat 15.
Giften. De Diaconie ontving via 
Lammie Smit € 5.00 voor het 
bloemenfonds. Hartelijk dank 
voor deze gift.
Actiedag voor Zending over 
Grenzen. Zoals u al eerder hebt 
kunnen lezen, willen we graag 
op D.V. zaterdag 14 april een 
actiedag houden. De opbrengst 
van deze actie komt geheel ten 
goede aan Zending over Gren-
zen. Zending over Grenzen zet 
zich in voor kansarme gezinnen, 
kinderen en ouderen. Deze actie 
zal plaatsvinden in en rond de 
Grote Kerk van 13.00 – 18.00 
uur. Wat is er te doen die dag:
- Kledinginzameling
- Fair met kraampjes, grabbelton, 
springkussen, spelletjes, knutse-
len en nog veel meer…
- Panna-voetbal voor 8 jaar en 
ouder.
Geef je snel op bij Luuk Naber-
man (06-53924677)want vol is 
vol!
Op Paaszondag worden bij de 
uitgang kaarten aan de kinderen 
uitgedeeld voor deze actiedag. 
Met deze kaart kunnen ze gratis 
deelnemen aan activiteiten en 
gratis versnaperingen ophalen 
bij de desbetreffende kraam-
pjes. D.V. zondag 15 april willen 
we deze actie afsluiten met een 
kerkdienst in de Grote Kerk om 
10.00 uur met medewerking van 
Geke’s Tiental. De diaconiecol-
lectie in deze dienst is bestemd 
voor Zending over Grenzen. Na 
de dienst is er koffie, thee en fris.
Wij hopen op uw medewerking 
en komst. Samen maken we hulp 
aan kansarme gezinnen in Oost-
Europa mogelijk. Helpt u mee? 
Hartelijke groet van de diaconie
Jaarrekening CvK. De jaar-
rekening van het college van 
Kerkrentmeesters over het jaar 
2017 ligt voor de Gemeente ter 
inzage tot 6 april. U kunt hier-
voor een afspraak maken met de 
penningmeester, dhr. Nick Paters 
(Tel. 06-51087449).
Verhuisbericht. Stefan ten 
Napel, Theriasia Visscher en hun 
dochter Norah verhuizen op 29 
maart van Van Isselmudenstraat 
11 naar Vossenkamp 18 in Sint 

Jansklooster. We wensen jullie 
daar veel woonplezier.
Oppasdienst Oproep. Nieuwe 
oppassers gezocht voor de zon-
dagmorgen! Ben jij enthousiast 
om op de zondagmorgen onder 
kerktijd op de jongste leden van 
onze gemeente te passen? Geef 
je dan snel bij mij op! Het maakt 
niet uit of je een kind in deze 
leeftijd 0-4 hebt, we zijn blij met 
alle hulp! Vaders, moeders, zus-
sen, broers, opa’s, oma’s, tantes, 
ooms.. jullie zijn allemaal van 
harte welkom.. hoe groter de 
groep met oppassers is, hoe min-
der vaak je hoeft op te passen. 
Vele handen maken immers licht 
werk! Opgeven kan bij Danique 
Roskam: daniquekwast@hotmail.
com
Gemeentedag 2018. De 
gemeentedag 2018 komt er weer 
aan. Deze zal plaats vinden op 
zondag 10 juni aansluitend aan de 
kerkdienst met als thema : “Eén 
grote familie”. Wij hopen op een 
grote deelname en vertrouwen 
er op dat het karakter van de 
zondag geëerbiedigd wordt. Aan-
staande zondag zullen er flyers 
uitgedeeld worden.
Heet Hangijzer op donder-
dag 12 april in de Johannes-
kerk. Gescheiden optrekken als 
kerken of proberen meer samen 
te doen? In Sint Jansklooster zijn 
er vier kerkgenootschappen met 
elk hun eigen kerkgebouwen 
en historie. De PKN heeft een 
bijzondere ontstaansgeschiede-
nis en kerkelijke kleur, de CGK 
eveneens en de GKV die haar 
kerkgebouw aan de Bergkampen 
heeft, ook. Wat bindt samen, en 
waarin verschillen deze kerken? 
Christus wil, dat gelovigen zich 
inspannen de eenheid te bewa-
ren die Hij geeft, en elkaar lief te 
hebben. Hoe laten wij dat zien 
in 2018? Ds. de Braak zal ons 
op deze avond meenemen in 
dit boeiende vraagstuk. Aanvang 
20.00 uur
Ladies Movie Night. Met de 
film War Room: Tony en Eliza-
beth hebben het voor elkaar: 
geweldige banen, een prachtige 
dochter én hun droomhuis. Maar 
schijn kan bedriegen. Hun wereld 
valt uit elkaar onder de druk 
van hun falend huwelijk. Terwijl 
Tony geniet van zijn succesvolle 
baan en met de verleiding speelt, 
wordt Elizabeth steeds verbitter-
der. Maar hun leven neemt een 
onverwachte wending wanneer 
Elizabeth een nieuwe klant, Miss 
Clara, ontmoet en ze een “war 
room” moet opzetten om te bid-
den voor haar gezin… Alle vrou-
wen zijn van harte welkom om 
gezellig samen deze film te kij-
ken. Wanneer? Woensdag 4 april. 
Inloop vanaf 19:30, start film om 
20:00 uur. 
Locatie: Tilvoorde. Entree is gra-
tis. Graag wel even opgeven voor 
2 april via: dijajoje@hotmail.com

Jarigen april 2018. In april 
hopen de volgende gemeentele-
den hun verjaardag te vieren:
1 april: de heer S. Smit, Doeveslag 
60, 8325 AL Vollenhove - 80 jaar

2 april: de heer P. Spans, Noord-
wal 1A, 8325 PP Vollenhove - 81 
jaar
10 april: mevrouw F. Bijleveld-
Kuil, F v Blankenheimstr 2, 8325 
GA Vollenhove - 76 jaar
16 april: mevrouw M. Schuurman-
de Groot, Meester Kroezestraat 
10, 8325 HJ Vollenhove - 78 jaar
17 april: mevrouw H. van der 
Meulen-Vos, Clarenberglaan 35, 
8325 CH Vollenhove - 78 jaar
21 april: mevrouw E.A.M. Bos-van 
Essen, Het Franse Pad 1, 8325 
CN Vollenhove - 83 jaar
24 april: mevrouw A. de Lange-
Regelink, Aan Zee 32, 8325 BV 
Vollenhove - 79 jaar
25 april: mevrouw A.T. Bierma-
Hartmans, Ettenlandseweg 24, 
8316 RP Marknesse - 85 jaar
27 april: de heer P. Croes, Georg 
Schenckstraat 83, 8325 EG Vol-
lenhove - 79 jaar
Wij wensen alle jarigen een fijne 
verjaardag en Gods zegen. 
Pastoraat. Dhr. Lassche, Can-
neveltstraat 15, verblijft in het 
ziekenhuis te Zwolle. Mevr. 
Paters-Klaver, v. Raesfeldstraat 
1, is verhuisd naar verpleeghuis 
Talma Haven, afdeling ’t Kompas, 
Ankerplaats 2, 8321 RT Urk.
We bidden beide gemeenteleden 
Gods kracht en nabijheid toe.
ten slotte
‘Jezus leeft en ik met Hem!’ De 
komende dagen zullen we veel 
prachtige liederen zingen. Ze 
getuigen allen van het leven. Jezus 
is de bron van het leven. Wij 
leven dankzij Hem. Zoals een vis 
water nodig heeft om in te leven, 
zo hebben wij slechts leven in 
Hem. Gezegende Paasdagen!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Jarigen april 2018. In april 
hopen de volgende gemeentele-
den hun verjaardag te vieren:
4 april: mevrouw G. Lassche-de 
Olde, Leeuwte 52, 8326 AC Sint 
Jansklooster - 81 jaar
6 april: de heer H. ten Napel, 
Leeuwte 2, 8326 AC Sint Jans-
klooster - 79 jaar
8 april: mevrouw G. van der Lin-
de-Oort, Leeuwte 40, 8326 AC 
Sint Jansklooster - 81 jaar
9 april: mevrouw A. van de Wete-
ring-Visscher, Laurier 132, 8325 
LB Vollenhove - 81 jaar
18 april: mevrouw A. Roder-
mond-Hoogstede, Venkel 109, 
8325 LA Vollenhove - 77 jaar
21 april: de heer J. Mondria, Lau-
rier 131, 8325 LB Vollenhove - 81 
jaar
26 april: mevrouw L.H. Visscher-
Moorman, Laurier 135, 8325 LB 
Vollenhove - 77 jaar
Wij wensen alle jarigen een fijne 
verjaardag en Gods zegen. 
Overleden. Op 21 maart 
2018, is in de leeftijd van 92 jaar, 
Wicher van Dalen overleden. Hij 
woonde Moespot 25 In Vollen-
hove. De afscheidsdienst wordt 
gehouden op D.V. maandag 26 
maart om 11.00 uur in de Grote 

Kerk te Vollenhove. We wensen 
kinderen en kleinkinderen Gods 
nabijheid toe. In een volgende 
editie hopen we een in memo-
riam te plaatsen.

Ten slotte,
Ontvangt allen een vriendelijke 
groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte,
ds. H.J.H. Pap

Diensten 1 april – 1e Paas-
dag. Belt-Schutsloot 09.30 uur. 
Voorganger: dhr. D. de Boer, Hat-
tem. Wanneperveen 09.30 uur. 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld. In 
beide diensten is er een extra 
collecte voor het pastoraal. 
Dienst 2 april – 2e Paasdag. Belt-
Schutsloot 09.30 uur. Voorgan-
ger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. 
muziekvereniging Excelsior.
April, collectemaand voor 
de voedselbank Steenwij-
kerland. In de maand april zal 
het doel van de diaconie col-
lectes zijn de voedselbank in de 
gemeente Steenwijkerland. Op 
14/ 15 april gaan we ook weer 
producten voor hen inzamelen, 
hierover volgt later nog meer 
informatie. Voedselbank Steen-
wijkerland heeft voortdurend 
giften nodig, om mensen die dat 
nodig hebben te kunnen blijven 
voorzien van een volwaardig 
voedselpakket. Momenteel zijn er 
plusminus 370 personen die hulp 
krijgen van de Voedselbank, waar-
van de helft jonger is dan 18 jaar. 
Iemand kan in financiële proble-
men komen door bijvoorbeeld 
schulden, echtscheiding of faillis-
sement. Maar ook door het moe-
ten terugbetalen van toeslagen of 
hoge zorg- of ziektekosten inclu-
sief reiskosten naar het zieken-
huis. Steun ons, dan kunnen wij 
anderen helpen. Belangrijk is ook 
om te weten, dat mensen die 
hulp krijgen van de Voedselbank 
ook hulp krijgen ( moeten accep-
teren ) om een oplossing te zoe-
ken voor de problemen zodat ze 
naar verloop van tijd weer zon-
der de hulp van de Voedselbank 
kunnen. Namens de diaconie van 
harte bij u aanbevolen.
Diensten 8 april. Belt-Schut-
sloot 09.30 uur. Voorganger: 
ds. M.J.M. Sytsma-van Oeveren, 
Kampen. Er is een extra collecte 
in BS voor kerk en onderhoud. 
Wanneperveen 09.30 uur. Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld.
Diensten 15 april. Belt-Schut-
sloot 09.30 uur. Voorganger: ds. 
G. Zijl, Lemele. Wanneperveen 
09.30 uur. Voorganger: ds. T. Veen-
stra, Kampen. Deze zondag kun-
nen er “boodschappen” ingele-
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www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneperveen /
Belt-schutsloot

 vollenhove  AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD, Sint Jansklooster, 
0527-239504. 
E-mail: 
predikantambt@vhervormdvollenhove.nl 
E-mail: 
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verd worden in de kerk voor de 
voedselbank Steenwijkerland.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
rooster bloemendienst 
W’veen.
01/4 – Fam. B. van de Berg, Vene-
weg 141, en fam. A. Huisman, 
Veneweg 194.
08/4 – Fam. J. Bosman, Veneweg 
82, en fam. H. Hertong, van Blan-
kenweg 8.
15/4 – Fam. R. Pit, van Raalte-
weg 36, fam. B. Stummel, Boven-
boerseweg 50.
Bloemen. De bloemen uit de 
gezamenlijke dienst van 25 maart 
jl. gingen in BS naar mw. J. Klaver-
van de Belt i.v.m. haar 88ste ver-
jaardag en in Wanneperveen naar 
de heer G. Dam, hij was 11 maart 
jarig.
Verantwoording. De extra col-
lecte van 14 maart (biddag) voor 
Kerk en Onderhoud bedroeg € 
228,30. De diaconie heeft een gift 
ontvangen van € 99,50 (bedrag 
binnen gekomen via Rabobank 
busje). Diaken G. Mondria heeft 
een gift ontvangen van € 20 voor 
de Zending (kerk in actie).
Bedankje Stavib. Het bestuur 
van de Stavib heeft de kerken-
raad gevraagd om u allemaal heel 
hartelijk te bedanken voor uw 
gift in de avondmaalscollecte, 
bestemd voor de Stavib, van 14 
januari jl. Deze collecte bracht in 
BS € 336,95 en in Wanneperveen 
€ 171,10 op.
Ledenadministratie – verhui-
zing. Bij een verhuizing wordt 
een lid automatisch door de 
gemeente Steenwijkerland over-
geschreven naar de kerkgemeen-
schap in de nieuwe woonplaats, 
dit is niet te voorkomen. In som-
mige gevallen is deze overschrij-
ving niet wenselijk. Met name bij 
studenten en ouderen die ver-
huizen naar een verzorgings- of 
verpleegtehuis. Wanneer u gaat 
verhuizen maar toch lid wilt blij-
ven van onze kerk geef dit dan 
tijdig door aan de wijkouderling. 
Zo kan voorkomen worden dat 
u overgeschreven wordt. Ook 
wanneer u niet wilt dat er een 

vermelding op de Leef Mee of 
Nieuwsbrief komt is er een eigen 
verantwoordelijkheid om dit aan 
de wijkouderling door te geven. 
Destijds is er een boekenlegger 
verspreidt over het dorp met 
bovenstaande informatie. De 
laatste tijd merken wij echter 
dat deze informatie niet (meer) 
bekend is binnen gemeente en 
daarom dit bericht. Vriendelijke 
groeten, Jennifer Rook, ledenad-
ministratie Wanneperveen/Belt-
Schutsloot.
Jarige 80+ers april. Onder-
staande dames en heren vieren 
D.V. in april hun verjaardag. Mw. 
Hoeve hoopt zelfs haar 100ste 
verjaardag te vieren. 15-04 Mw. 
G. Hoeve-van den Berg, Nw. Cla-
renberg, Marjolein 330, 8325 LK, 
100 jaar.
23-04 Mw. G. Hoorn-Pierik, Burg. 
Pastoorstraat 72, 7946 BB, 85 
jaar.
23-04 Dhr. G. Stam, Noorderweg 
25, 8066 PR, 81 jaar.
28-04 Dhr. C.P. den Herder, Burg. 
Pastoorstraat 70, 7946 BA, 82 
jaar.
Allemaal alvast van harte gefelici-
teerd en een fijne dag gewenst.
Collectemunten. Op maandag 
9 april kunt u collectemunten 
halen bij G. Knobbe tussen 18.45 
en 19.45 uur.
Gemeenteavond. De kerken-
raad heeft op woensdag 11 april 
2018 een gezamenlijke gemeen-
teavond gepland 
om 20.00 uur in de kerk te Wan-
neperveen. Noteert u deze avond 
alvast op de kalender. De agenda 
voor deze avond volgt later.

pasen
O hoor, de klokken luiden blij;
komt allen, sluit u aan,
dan zeggen, zingen, juichen wij:
de Heer is opgestaan!

Namens de kerkenraad een 
vriendelijke groet gezegende 
Paasdagen toegewenst.
Roelie Lok-Lok.

Vanuit de gemeente. De heer 
J. Bosman, Veneweg 82, werd 
afgelopen maandag geopereerd 
in Zwolle. Mw. G. Hoeve-van 
de Berg is verhuisd naar Nieuw 
Clarenberg, Marjolein 330. We 
hopen dat zij zich daar thuis zal 
voelen.
Overleden. Woensdagavond, 21 
maart, is de heer G. Halfmouw, 
Noorderweg 59 overleden. De 
afscheidsdienst werd afgelopen 

dinsdag gehouden om 13.30 in de 
kerk waarna hij werd begraven 
te Wanneperveen. Volgende keer 
volgt een uitgebreider In Memo-
riam.
Vanuit de Pastorie. Vergeving 
is niet altijd een gemakkelijk 
onderwerp, maar tegelijk ook 
een enorm belangrijk onderwerp. 
Bijna niemand vindt het fijn om 
te ontdekken dat hij/zij vergeving 
nodig heeft, maar het ontvangen 
van vergeving kan, zeker na een 
periode van een belast geweten, 
een enorme bevrijding zijn. In 
gesprekken met mensen die zeg-
gen niet (meer) in God te gelo-
ven voel ik soms de opluchting 
omdat er geen oordeel meer is. 
Alles mag, geen God die iets ver-
biedt of verplicht. Tegelijk wordt 
het gemis gevoeld van een hoge-
re macht die vrijspreekt. Zeggen 
dat alles mag, zeggen dat schuld-
gevoel niet nodig is, maakt nog 
geen eind aan dat schuldgevoel. 
Juist haar manier van omgaan 
met schuld en vergeving maakt 
het Christelijk geloof zo uniek. 
Een christen kan schuld erken-
nen want daarvoor is vergeving. 
Wegverklaren en onderdruk-
ken is niet nodig, er is een echte 
oplossing. Volledige vrijspraak. 
Jezus erkende en droeg de vol-
ledige schuld en betaalde de vol-
ledige prijs, dat geldt voor ieder 
die in Hem gelooft. Goede Vrij-
dag is in al zijn triestheid om het 
onrechtvaardig lijden de grootste 
dag voor de mensheid. Wilt u 
van zonde en schuld zijn verlost? 
vraagt een bekend lied, Daar is 
kracht in het bloed van het Lam, 
klinkt het antwoord. Nergens 
onderscheid het christelijk geloof 
zich sterker van andere gods-
diensten dan juist op dit punt. 
Nergens zien wij de goedheid en 
de liefde van God stralender dan 
op Golgotha. Hij gaf zijn eigen 
zoon! Wie zou dat doen? Welke 
god, welk mens? Niemand! Behal-
ve onze God! Wilt u van zonde 
en schuld zijn verlost? Of hebt 
u dat niet nodig, kunt u zelf de 
stem van uw geweten en schuld-
gevoel tot zwijgen brengen? Hebt 
u geen vergeving en vrijspraak 
nodig? Of ….

Kom dan tot Jezus Hij stierf ook 
voor U.

Ds. Menkveld.

Goede Vrijdag 30 maart 
19.30 uur. In deze dienst hoopt 
onze eigen predikant ds. Ger-
rit van den Dool voor te gaan. 
Ouderling van dienst is Martinus 
Berger. Organist is Ake Menno 
van der Vinne. De uitgangscol-
lecte is voor een door de diaco-
nie te bepalen doel. De ontvangst 
is door Feikje Kloosterman. De 
ophaaldienst wordt verzorgd 
door Gerrit Hop (0521-854343). 
Het lied voor de dienst is lied 
571.
Zondag 1 april 9.30 uur (1e 
Paasdag). In deze dienst hoopt 
onze eigen predikant ds. Ger-
rit van den Dool voor te gaan. 
Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman. Organist is Ake 
Menno van der Vinne. De uit-
gangscollecte is voor het plaat-
selijk pastoraat. De ontvangst is 
door Henry. De zorg voor de 
kinderen is in handen van Ummie 
en Alisa. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Cor Sijbesma 
(0521-588093) en de opname van 
de dienst wordt rondgebracht 
door Benia Lenstra. 
Bij de diensten. Voordat we 
de Stille week ingingen, hadden 
we een mooie Palmzondagvie-
ring met elkaar. De kinderen van 
de zondagsschool maakten het 
extra feestelijk met hun Palmpa-
senstokken. De komende week 
hopen we elkaar rondom Schrift 
en Tafel te ontmoeten.
Collecten. Zondag 25 maart 
Diaconie: € 28,90 Kerkrentmees-
ters: € 39,65 de deurcollecte 
voor het plaatselijk kerkenwerk 

bedroeg € 45,90 Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als 
groet en bemoediging bezorgd bij 
dhr. Jannes Hogeling aan de Ds. 
Schipperstraat.
Agenda. Op 4 april is er ker-
kenraadsvergadering in het lokaal 
achter de kerk om 20.00 uur.
Pastoraat. Mevrouw C. War-
denier, Paasloregel 36, is uit het 
ziekenhuis van Heerenveen weer 
thuisgekomen. Onze gedachten 
en gebeden zijn bij een ieder 
die door ziekte, ouderdom of 
omstandigheden het moeilijk 
heeft.
Kopij Regenboog. U kunt uw 
kopij inleveren tot 2 april bij de 
redactie.
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: Afgelopen september viel 
een islamitische militante groep 
vanuit Soedan de Centraal-Afri-
kaanse stad Zemio aan en plun-
derde er onder meer de rooms-
katholieke kerk. Duizenden 
mensen sloegen op de vlucht. Bid 
dat zij veilig kunnen terugkeren.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 1 
april 12.00 uur bij de scriba. Het 
kan natuurlijk ook via kerk.wil-
lemsoord.nl
Vele handen. De zon schijnt 
weer wat vaker en de tempera-
turen stijgen. Het voorjaar komt 
er weer aan. Tijd voor de grote 
voorjaarschoonmaak van de kerk. 
Op maandag 9 april en dinsdag 
10 april gaan we daarom met zijn 
allen aan de slag. Wij zijn op zoek 
naar vrijwilligers; zowel mannen 
als vrouwen! Heeft u een och-
tend, middag of misschien wel 
een hele dag waarop u ons kunt 
en wilt helpen? Geef het dan 
even door aan onze koster Tinie 
Winters (588515). Alvast bedankt 
voor jullie medewerking! De 
kerkrentmeesters
Binnengekomen bericht. 
Hallo allemaal, Met mij (Jonah 
ter Meer) gaat het inmiddels 
weer stukken beter. Na een week 
ziekenhuis vol stomme prik-
jes, onderzoeken en apparatuur 
mocht ik gelukkig weer naar huis 
van een hersenvliesontsteking. 
De behandeling was klaar en mijn 

lijfje moest de rest vanaf toen 
zelf oplossen. Ik voelde me echt 
nog niet happy…, maar was erg 
blij dat ik weer lekker thuis was. 
Nu ben ik alweer twee weken 
thuis en voel me steeds iets 
beter. Ik speel weer graag met 
mijn grote broer en zus, maar 
ben soms nog wel moe. Papa en 
mama ben ik inmiddels wel zat 
en zou graag weer naar de peu-
terspeelzaal willen. Dat is jammer 
genoeg nog iets teveel, bah… 
Misschien volgende week een 
klein poosje? Ik heb wel heel veel 
kaartjes, bloemen en cadeautjes 
gekregen. Dat was erg fijn en wil 
iedereen daarvoor erg bedanken! 
Groetjes, Jonah ter Meer (zoon-
tje van Jarnold & Thea ter Meer)
Vakantie scriba. Henrike en 
ik zijn van 2 april t/m 14 april 
er even tussenuit. We verblijven 
in Zuid Spanje in de buurt van 
Malaga. Mocht u in voorkomende 
gevallen iemand nodig zijn, dan 
kunt u contact opnemen met uw 
PGD contactpersoon of één van 
de andere kerkenraadsleden. 
Sela heeft een lied geschreven 
over belijdenis die ik u graag wil 
meegeven:

Belijdenis
U bent de God die roept, mijn hart 
en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; het eeuwig 
leven geeft.
 
Als aan U toegewijd, mijn hart en 
mond belijdt: 
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Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899
Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

Bij overlijden:      0800 - 024 25 26                                              (dag en nacht bereikbaar)
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lijfje moest de rest vanaf toen 
zelf oplossen. Ik voelde me echt 
nog niet happy…, maar was erg 
blij dat ik weer lekker thuis was. 
Nu ben ik alweer twee weken 
thuis en voel me steeds iets 
beter. Ik speel weer graag met 
mijn grote broer en zus, maar 
ben soms nog wel moe. Papa en 
mama ben ik inmiddels wel zat 
en zou graag weer naar de peu-
terspeelzaal willen. Dat is jammer 
genoeg nog iets teveel, bah… 
Misschien volgende week een 
klein poosje? Ik heb wel heel veel 
kaartjes, bloemen en cadeautjes 
gekregen. Dat was erg fijn en wil 
iedereen daarvoor erg bedanken! 
Groetjes, Jonah ter Meer (zoon-
tje van Jarnold & Thea ter Meer)
Vakantie scriba. Henrike en 
ik zijn van 2 april t/m 14 april 
er even tussenuit. We verblijven 
in Zuid Spanje in de buurt van 
Malaga. Mocht u in voorkomende 
gevallen iemand nodig zijn, dan 
kunt u contact opnemen met uw 
PGD contactpersoon of één van 
de andere kerkenraadsleden. 
Sela heeft een lied geschreven 
over belijdenis die ik u graag wil 
meegeven:

Belijdenis
U bent de God die roept, mijn hart 
en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; het eeuwig 
leven geeft.
 
Als aan U toegewijd, mijn hart en 
mond belijdt: 

Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik 
voor U neer.
 
Ik heb jou gekozen, opgedragen om 
mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, ga 
dan in mijn Naam.
 Heer, wij zeggen ja en amen, bren-
gen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; Jezus 
onze Heer.
 
Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik 
uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk en maak in 
zwakheid sterk.
 
Als U mijn wegen leidt, in moeite en 
in strijd,
houd ik gelovig stand; Heer, neem 
me bij de hand.
 
Blijf in mijn liefde, alle dagen; in 
liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam.
 
Heer, wij zeggen ja en amen, bren-
gen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; Jezus 
onze Heer.
Belijden onze Heer, Jezus onze 
Heer, Jezus, amen.

Namens de kerkenraad een har-
telijke groet, Henry Bos ouder-
ling scriba

Van de predikant. 
Paasdiensten Als het goed is, valt 
deze editie met Goede Vrijdag 
bij u in de bus. We zetten dan 
de viering van Pasen voort die 
we op Witte Donderdag avond-
maalvierend begonnen zijn. Van-
ouds wordt Goede Vrijdag ook 
wel ‘Kruispasen’ genoemd. We 
beginnen en eindigen de dienst 
in stilte. Dat zal ons helpen bij 
het overdenken van het lijdense-
vangelie volgens Marcus. Daarin 
bidt Jezus bij zijn sterven ‘Mijn 
God, mijn God, waarom hebt 
Gij mij verlaten?’ Dat zijn de 
eerste woorden van Psalm 22, 
de klaagpsalm van een mens in 
grote nood, die in het evangelie 
mede de toon heeft gezet voor 
de beschrijving van Jezus’ lijden 
en sterven. Het is niet uitgesloten 
dat Jezus die Psalm bij zijn ster-
ven in zijn geheel heeft gebeden. 
We zullen deze dan ook voor een 
groot deel lezen, zingen en over-
denken. En een moderne vertol-
king daarvan doro Ernesto Car-
denal daar tegenaan leggen. Bij 
de lezing van het lijdensevangelie 
zal Henriette van den Dool na 
de verloochening van Petrus de 
aangrijpende aria ‘Erbarme dich’ 
uit Bach’s Matthäus-Passion zin-
gen. Verder zal het verhaal kracht 
worden bijgezet met sprekende 
afbeeldingen uit de kunst. 
We verheugen ons op het ja-
woord dat Charita Baars, Céline 
Berger en Femke Sijbesma in de 
Paasmorgendienst willen uitspre-
ken bij hun belijdenis. Ieder op 
eigen wijze zullen zij ons ook iets 

vertellen over het waarom van 
hun keuze. 
Nieuw oefenlied. De komende 
week zal het nieuwe voorlied ter 
oefening zijn ‘Zing Jubilate voor 
de Heer’, Lied 652. Hoewel nieuw 
voor ons, is het een al veel langer 
bestaand lied van de hand van 
Willem Barnard en Frits Mehr-
tens. De Vlaamse liedbundel voor 
de Rooms-Katholieken heeft er 
zijn naam aan ontleend. Het lied 
eindigt hoog en is zo een goede 
training voor de wendbaarheid 
van onze stemmen. Het lied is op 
Youtube te beluisteren. 

Onlangs hervond ik een gedicht 
van de door mij zeer gewaar-
deerde Jan Willem Schulte Nord-
holt, waarin naar mijn besef de 
betekenis van het Paasevangelie 
diepzinnig vertolkt wordt. Ik geef 
het graag door:

als het waar is

Als het waar is dat er één verrezen,
één teruggekeerd is uit de dood,
is dat vreemde wonder veel te groot
voor de kreukels van ons menslijk 
wezen.

Als wij ons geringe leven meten 
aan de majesteit van dat gebeuren, 

aan een Heiland die door dichte 
deuren 
komt om brood en vis met ons te 
eten,

wordt het op zo’n grote boog 
gespannen, 
wordt het menselijk bedrijf gericht 
op een alles overstralend licht, 
en er tegelijk weer uit verbannen,

is het alles oordeel en genade,
dringt de zon die opstaat uit de 
steen 
door de diepten van het leven heen 
en tot in de naden van het kwade.

Als een god de maat is aller dingen 
rest ons niets meer dan verrukt van 
schrik, 
stamelend, verbijsterd van geluk, 
bevend van ontzag zijn lof te zin-
gen.

In de vorige editie kondigde ik al 
aan dat ik van 4 april tot en met 
2 mei afwezig zal zijn omdat mijn 
vrouw en ik voor familiebezoek 
naar Zuid-Afrika zullen gaan. Ik 
wens u en jou gezegende, blijde 
dagen van Pasen.

Met 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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arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW.  
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 
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Onze vier kinderen 
werden als baby niet gedoopt. Wij 
vonden het een betere weg als 
zij op latere leeftijd bewust en uit 
overtuiging - eventueel - voor de 
doop zouden kiezen. We kozen 
dus feitelijk voor volwassenen-
doop, want meer ‘smaken’ kent 
onze kerk niet.

Nu deed zich in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw - want daarover gaat 
dit verhaal - een kleine (of grote) 
complicatie voor. In die jaren werd in 
veel gemeenten gediscussieerd over 
een heet hangijzer: 
‘kinderen aan het 
avondmaal’. De 
discussies daarover 
in onze kerken-
raad staan me nog 
levendig voor de geest. Het ging er 
soms emotioneel aan toe, want het 
had alles te maken met ieders bele-
ving van het avondmaal. Uiteindelijk 
besloot onze gemeente kinderen 
tot het avondmaal toe te laten, en 
mijn vrouw en ik waren het daarmee 
eens. Wij stimuleerden onze kinde-
ren dan ook om - weliswaar onder 
onze verantwoordelijkheid - mee te 
doen. Geen wijn, maar druivensap…

Toen werd het tijd om ons achter 
de oren te krabben! Een dominee 
wees ons fijntjes op de inconse-
quentie in onze manier van doen. 

‘Als kinderen,’ zei hij, ‘wel de leef-
tijd hebben om aan te gaan aan de 
maaltijd van de Heer, dan hebben 
ze toch ook de leeftijd om gedoopt 
te worden? Dat kunnen ze dan 
toch ook wel begrijpen?’ Hij had 
gelijk dat de juiste volgorde doop-
avondmaal is. Door de doop wor-
den we ingelijfd in het lichaam van 
Christus.
Volgende vraag: wanneer dan? 
Onze gedachten vermenigvuldig-
den zich. We bedachten dat er 
omstreeks het twaalfde jaar veel 
verandert in een kinderleven. De 
puberteit meldt zich en de basis-
school wordt vervangen door een 
heel ander schoolsysteem. Als op 
dat moment de doop kon plaats-

vinden, zou dat 
fijn zijn. Daar-
bij moest het 
gaan om een 
gezamenlijk 
verzoek: wij als 

ouders vroegen samen met ons 
kind de doop aan en beiden zou-
den we in de kerk de enigszins aan-
gepaste doopvragen beantwoorden.

Nog een idee: we zouden dit 
belangrijke moment kunnen onder-
strepen door een vakantie samen 
met pa of ma in een wereldstad. 
Een wel heel bijzonder uitje dus. 
Zo ging ik met Jochem naar Athe-
ne, met Maarten naar Rome en 
met Daniël naar Londen, terwijl 
mijn vrouw met Judith Jeruzalem 
en enkele andere plaatsen in Israël 
aandeed.

En zo kwam het dat ik in de week 
voor Pasen in 1989 met Maarten 
door Rome liep. We bezochten 
kerken, de Sint Pieter met dat 
immense plein, het Forum Roma-
num, maar ook de catacomben. 
Weg uit de immense stadsdrukte, 
in diepe stilte rondwandelend in 
de vele gangen van die onderaard-
se begraafplaats annex schuilplek 
van vervolgde christenen. Bijzon-
dere wandschilderingen zagen 
we, opmerkelijk vaak het bekende 
beeld van de Goede Herder, maar 
ook andere bijbelse voorstellin-
gen. Een reproductie van de her-
der met het verdoolde schaap in 
zijn armen namen wij mee en die 
sierde voortaan Maartens kamer.
Een week na onze pelgrimage was 
het (toevallig?) de Zondag van 
de Goede Herder. Die zondag 
werd Maarten in de Utrechtse 
Dom gedoopt. Een ontroerende 
en aangrijpende gebeurtenis. Een 
aantal jaren later deed hij, ook 
weer in de Dom, belijdenis van 
het geloof. in de Paasnacht, na 
de Lof van het Licht. Hij kreeg 
het mooie boekje over ‘de kleine 
prins’ van Antoine de Saint-Exupé-
ry ten geschenke.

Ieder heeft, denk ik, wel herin-
neringen aan bijzondere paas-
vieringen of andere bijzondere 
evenementen rond Pasen. Ziehier 
de mijne. De gedachte dat er een 
Goede Herder is die omziet naar 
het schaap dat in de kreukels is 
geraakt, meer dan naar de 99 
andere die het wel redden, is mij 
dierbaar. In de loop der jaren is 
dat niet minder geworden. 

Met Maarten in Rome
Daan

door  

daan Van der Waals, 

gramsBergen 

Toen werd heT Tijd om ons achTer de 
oren Te krabben! een dominee wees 
ons fijnTjes op de inconsequenTie in 

onze manier van doen.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JuBileumconcert?

protestantse kerk
Beroepen
te Noordhorn-Saaksum  
(herv.), ds. A. Schroten te Leerdam
te Hoek van Holland,  
ds. D. van Duijvenbode te Monster 
(De Hoeksteen)
te Veendam, ds. H.E. van der 
Zwaag-Visscher te Gendringen-
Bontebrug, die dit beroep heeft 
aangenomen
te Werkendam (herv. wijk 2),  
ds. R.W. de Koeijer te Bilthoven 
(herv. wijkgemeente De Ark)

aangenomen
naar Werkendam (herv wijk 1), 
proponent G.R.G. van der Neut  
te Utrecht
naar Maassluis (wijkgemeenten 
Koningshof en Iona), ds. D.W. 
Brouwer te Utrecht-West

Bedankt
voor Woudenberg (herv. wijk 1), 
ds. K. Hak te Goudswaard  
(herv.)

gereF. kerken (VriJg.)
Beroepen
te Apeldoorn-Zuid, ds. Z. van 
Hijum te Zevenbergen

hersteld herV. kerk
Beroepbaar
kandidaat L.D.A. Hartevelt te 
Barneveld
kandidaat D.C. Pater te 
Bennekom

chr. gereF. kerken
aangenomen
naar Scheveningen, kand. W.L. 
van der Staaij te Elburg

ned. gereF. kerken
aangenomen
naar Barendrecht, ds. H.H. 
Scheffer te Nijverdal

gereF. gemeenten
Beroepen
te Terneuzen, ds. J.B. Zippro  
te Groningen
te Scherpenisse, ds. C.A. van 
Dieren te Rijssen-Noord
te Katwijk aan Zee, ds. A. Schot 
te Nunspeet
te Den Haag-Scheveningen,  
ds. G. Clements te Gouda
te Houten, ds. A.T. Vergunst  
te Waupun (Wisconsin, VS)

Bedankt
voor Oudemirdum, ds. G.J. van 
Aalst te Klaaswaal
voor Berkenwoude, ds. B. Labee 
te Veenendaal
voor Nieuwerkerk (Zld), ds. C. 
van Ruitenburg te Krimpen aan 
den IJssel
voor Picture Butte (Alberta, 
Canada), ds. G. Beens te 
Kootwijkerbroek

gereF. gem. in 
nederland
Beroepen
te Ochten, ds. J. Roos te 
Barneveld

Bedankt
voor Sint Annaland, ds. A.  
van Voorden, die werd losgemaakt 
van Opheusden

komen en gaan
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:
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Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
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Advertenties

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

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke activiteiten in het komende 
seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen aan gemeente-leden, 
nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden. 

Meer informatie:  0546 - 577475 (vraag naar Geke Brinkers). 
www.welkomindekerk.nl

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2015 - 2016

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014
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www.brouwertuk.nl

verbouw 

nieuwbouw 

onderhoud 

        

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

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

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

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?


