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Het verhaal van de moord op 102.000 keer één mens

In het eerste jaar
kwamen er al
50.000 bezoekers naar het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Nu, 35 jaar later zitten de
bezoekersaantallen op meer dan
170.000. Kamp Westerbork is het
verhaal van de moord op 102.000
keer één mens. En het is het verhaal van 5.000 overlevenden.
Anne Frank
12 april 1983 werd het HerinHet Nationaal Monument Westerbork is een van de meest sprekende en indringende van de duizenden oorlogsmonumenten in Nederland. Het werd
neringscentrum geopend door
ontworpen door kampoverlevende Ralph Prins en houdt de herinnering aan kamp Westerbork levend.
koningin Beatrix. Al snel moesten
nica’ heeft een plek gekregen
twee originele goederenwagons
de organisatie en het gebouw
Persoonlijk verhaal
in de activiteiten, ooggetuigen
worden uitgebreid. Ook de
Hier worden de levens van alle uit op ‘De rampe’, de plek in het
treden als gastsprekers op en er
kamp waar tijdens de Tweede
aandacht voor het kampterNederland weggevoerde Joden,
is een Westerborkleerstoel ingeWereldoorlog de treinen naar
Sinti en Roma in herinnering
rein groeide. In 1991 werd een
steld aan beide Amsterdamse unihet oosten vertrokken. Alle
gehouden. In het Museum wordt
busverbinding in gebruik genode geschiedenis van het kamp ver- 102.000 weggevoerde Joden, Sinti versiteiten. Het centrum werkt
men en een jaar later werd de
samen met collega-instellingen in
teld over de periode van het Cen- en Roma worden genoemd op
symbolische herinrichting van
het buitenland en participeert in
dezelfde dag dat zij in de oorlog
traal Vluchtelingenkamp, gebouwd
het terrein door prinses MarEuropese projecten. Directeur
vertrokken. Markeringen van het
in 1939, en het
griet onthuld. De
Dick Mulder: “Het vertellen van
oorspronkelijke spoortracé, in
102.000 stenen
Alle 102.000 weggevoerde Joden, Judendurch102.000 keer het verhaal van een
gangslager, in 1942 het gebied tussen het kampterop de vroegere
Sinti en Roma worden genoemd
mens, het was en is de rode lijn
een verzamelplaats rein en het museum, herinneren
appèlplaats - één
op dezelfde dag dat zij in de
in het werk van Herinneringscenaan de 93 transporten.
voor Joden uit
steen voor iedere
oorlog vertrokken.
trum Kamp Westerbork.”
Nederland. Ook
man, vrouw en
is er aandacht voor de naoorlogse Educatie
kind die vermoord werden -en
De tentoonstellingen in het
geschiedenis: het interneringskamp Voor het Museum zijn niet alleen
reconstructies van barakken en
museum zijn toegankelijk
herdenken en herinneren belangvoor NSB’ers, het repatriëringsomheiningen vormen sindsdien
voor jong en oud.
kamp voor Indische Nederlanders rijke taken, maar ook een actief
een rechtstreeks verwijzing naar
Openingstijden: dagelijks
museaal en educatief beleid om
en het Molukse woonoord Schatde historie van deze plek. Ver
de historische en actuele beteke- van 10-17 uur; zaterdag en
tenberg. Centraal staat het leven
weg in een hoek de contouren
zondag en feestdagen van
nis van Kamp Westerbork over
in het kamp, waarbij het persoonvan de strafbarak waarin Anne
11-17 uur.
lijke verhaal de basis vormt van de te brengen. Het herinneringscenFrank gevangen zat. Het NatioAdres: Oosthalen 8, 9414 TG
trum ontwikkelt educatieve propresentaties.
naal Monument Westerbork, de
Hooghalen. T 0593-592600
gramma’s voor scholen en orgaspoorlijn met de omgebogen rails,
niseert jaarlijks educatieve reizen info@kampwesterbork.nl
102.000 namen
symboliseert de verschrikkelijke
www.kampwesterbork.nl
voor lerarenopleidingen. ‘SrebreDe gesproken namen klinken uit
vernietiging.
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Commentaar

Wanneer de cellen in ons lichaam
niet (meer) veranderen, zijn we
op weg naar het einde/het nieuwe
begin.Toch blijkt vaak dat we moeite hebben met veranderingen die
aantasten wat en hoe we de dingen
gewend zijn.Terwijl verandering niet
alleen noodzakelijk is voor ons eigen
leven, maar ook voor het voortbestaan van alles waar we mee te
maken hebben.

Assen

EL
SN
NNIS!

honderd jaar
Predikantenbond

Door ds. P. Boomsma, Nijverdal

door DS. A. Hekman,

MAAK

Zondag 15 april 2018

Verandering

Het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork bestaat
35 jaar. Het bezoekersaantal
overtreft ver de verwachte
12.000. In het Herinneringscentrum worden alle
uit Nederland weggevoerde
Joden, Sinti en Roma in herinnering gehouden.

ee?
Nog geen a bonn

F l e vo l a n d

De samenleving gaat wat dat
betreft in hoge mate haar eigen
gang.Waarschijnlijk zijn er nooit
zoveel veranderingen geweest als
in de vorige en deze generatie.Van
wasbord tot wasmachine, om van
de mogelijkheden van het internet
nog niet te spreken.Voor menigeen
valt het niet mee om het allemaal
bij te houden – als dat al nodig zou
zijn – maar het gaat wel door in
hoog tempo.
Is het allemaal goed? Niet alles en
niet altijd. Oordopjes en de blik op
het mobieltje bijvoorbeeld, doen
mensen lijken op zombies en blokkeren menigmaal het sociaal verkeer.
Maar de kerk? En het geloof?
Natuurlijk verandert er ook daar
veel. En terecht! Wanneer wij het
goede nieuws willen doorgeven, zullen we voortdurend moeten blijven
zoeken naar hoe we verstaanbaar
kunnen zijn voor de mensen om
ons heen. Dan gaat het over de
vorm waarin de boodschap wordt
gecommuniceerd, maar zeker ook
over de taal die wordt gesproken.
Dat betekent dat beide, vorm en
taal, constant veranderen. Dat is
wennen en aanpassen. Kunnen en
willen we dat? In Jezus’ dagen hadden de mensen er al moeite mee.
De kunst is aanpassing, met behoud
van de inhoud.

Israëlavond in
Almelo

Over seks en relaties
in Diever

Naar Jordanië met
ds. Oldenhuis

Er kunnen nog
gemeenten meedoen!!

Op uitnodiging van Christenen
voor Israël zijn Naim en Elvira
Khoury, het voorgangersechtpaar
van de First Baptist Church in
Bethlehem, in Nederland. Christenen hebben het er zwaar en emigreren. Toch zijn ze vastberaden
het evangelie te verspreiden. Hun
Palestijnse gemeente ervaart een
bijzondere liefde voor het Joodse
volk. Met alle gevolgen van dien.

Hoe gaan we als christenen om met
seksualiteit binnen relaties? Hoe
was het voor de zondeval en welke
verleidingen komen er op ons af?
Hoe ga je om met reclamespotjes
van Second Love of programma’s
als Temptation Island. Over dit
thema heeft de Gereformeerde
Jeugdvereniging (GJV) een dienst
voorbereid met de band Forsake.
Iedereen is van harte welkom.

Met de dominee van ‘De Achterdeur’ op reis. Wie wil dat nu
niet? Van 22 t/m 31 augustus 2018
voert de reis naar Jordanië. Bijbelse plaatsen zijn er genoeg. De berg
Nebo bijvoorbeeld, waar Mozes
over het beloofde land mocht
uitzien. Of de rotsstad Petra.
Een schitterende reis in het veiligste land van het Midden Oosten.
Nog enkele plaatsen vrij.

In mei verschijnen Wal & Water en
Zomer in Twente. Twee kleurige
zomermagazines van onze kerken voor toeristen in deze regio’s.
Plaatselijke gemeenten in NoordWest Overijssel (Kop van Overijssel en regio Zwolle) of in Twente
kunnen nog aanhaken!
Het enige wat ze moeten doen is:
plaatselijke toeristische en kerkelijke informatie aanleveren.
Meer info? Bel of mail met Ygerne:
0546 - 577475 of
ygerne@welkomindekerk.nl

Vrijdag 13 april, 20.00 uur. De Bron, Adriaen Brouwerstraat 2 in Almelo. Entree gratis.

Zondag 15 april, 19.15 uur. Kruiskerk, Kruisstraat 1A,
Diever.

Meer info, mail naar oldenhuis@hotmail.com of
bel 0524-511511
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overdenking

zondag 15 april 2018

Thema-avond
Heilige Geest
Met Pinksteren in aantocht, is het
goed om te leren over de Heilige
Geest. Tijdens deze bijeenkomst in
de Leerkamer gaat het over hoe
God zich verbindt met wereld en
mensen. Waar is de Heilige Geest
te zien, wat zijn Zijn vruchten?
Mag je ervoor bidden?
Drs. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra
verzorgt de inleiding.
donderdag 19 april, 20.00 uur.
hoek Jac. Kapteijnstr.-Zuid Esweg, Hellendoorn

1e exemplaar
Wal & Water voor
cartoonist Willeke
Op dinsdag 15 mei zal illustrator
Willeke uit Mastenbroek het eerste exemplaar van het zomermagazine Wal & Water in ontvangst
nemen. Dat gebeurt in een feestelijke bijeenkomst die dit jaar zal
plaatsvinden in Berkum bij Zwolle.
Willeke is vooral bekend door
haar cartoons die dagelijks op de
voorpagina van het Nederlands
Dagblad verschijnen. Wal & Water
wordt door de kerken in de Kop
van Overijssel en de regio Zwolle
de hele zomer door uitgedeeld
aan toeristen. Het kleurrijke blad
bevat zowel toeristische als kerkelijke informatie. Belangstellenden
worden van harte uitgenodigd.
Dinsdag 15 mei, 20.00 uur De Hoofdhof,
Kerkweg 26, Berkum, entree en koffie/thee gratis

Israëlconsulenten gezocht
Dit jaar bestaat de staat Israël 70
jaar. De organisatie Christenen voor
Israël heeft zich ten doel gesteld
70 nieuwe consulenten voor Israëlproducten te zoeken. Het gaat om
enthousiaste vrijwilligers, overtuigde
christenen met hart voor Israël. De
werkzaamheden zullen circa twee
dagdelen per week vergen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Beatrijs Beitler.
Contactgegevens: tel. 033 – 2458814,
mail: beatrijsbeitler@ipc-nijkerk.nl

Kerkschooldienst
Nieuw-Amsterdam
‘Dapper als David’ is het thema van
de kerkschooldienst. Hieraan werken verschillende kerken, leerkrachten van de protestants-christelijke
basisschool ‘De Bron’ en leerlingen
mee. Er zijn allerlei vormen van
dapper zijn. Het kan dapper zijn om
in je eentje ergens op af te stappen.
Het kan ook dapper zijn om te zeggen dat je iets niet durft. De eerste
collecte is bestemd voor een weeshuis in Gambia, de tweede voor
de onkosten van deze dienst en de
deurcollecte is bestemd voor de
Zuiderkerk.
zondag 22 april, Zuiderkerk, Vaart zz 86, NieuwAmsterdam, 10.00 uur, na afloop koffie, thee en fris

Bijzondere
Pinksterbijeenkomst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Gaat Pasen voorbij?
De prikkel nu van de dood is de zonde; en de kracht van de zonde is
de wet. Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen
Heere Jezus Christus.1 Cor. 15 vers 56-57

door
DS. T.J. Oldenhuis,
Coevorden

De paasdrukte in
de commercie is weer voorbij. De
meubelverkopers op de meubelboulevards hebben goede zaken
gedaan en de autohandelaren
mogen naar ik heb gehoord ook
niet klagen. In de supermarkten
zie ik nog bergen paaseitjes liggen
die nu voor een appel en een ei
te koop worden aangeboden. Een
vrolijke paashaas van chocola lacht
mij uitnodigend toe. Ik overweeg
nog even om hem mee te nemen,
maar het verstand wint het deze
keer van mijn snoepzucht.

lezen we ook al in Genesis 3, er
zal iemand komen die de slang, de
duivel, de kop zal vernietigen. En
dat gebeurt aan het kruis. Daar
is Hij die zonder zonde was als
een zware zondaar en misdadiger
gekruisigd. En als Hij uitroept dat
het volbracht is, dan betekent dit
dat de zonde geboet is.
In Colossenzen 2 vers 13 staat
dat Jezus Christus onze zonden
aan het kruis genageld heeft. En

gewone, alledaagse leven. Ik ben
van Hem en dat maakt alles uit.
Daar kan de dood niet tussenkomen, ook al moet ik er nog
door. Het is niet meer dan de
doorgang tot het volkomen leven
met Christus. Dat evangelie is in
de aanbieding. Niet voor de helft
van de prijs zoals
de paaseitjes in
Waar de zonde weg is, daar is
Gratis
de supermarkt.
de dood machteloos geworden.
Op Paasmorgen
Voor het evanPaulus zegt het in 1 Corinthiërs
zagen de paasgelie hoeft niets
13 heel duidelijk: de prikkel van
getuigen het: het
betaald te worde dood is weg
graf is leeg. De
den! De prijs is
dood voorgoed beschaamd. Dat
voorgoed betaald. Ik mag in leven
evangelie mag blijven klinken,
en sterven het eigendom zijn van
telkens opnieuw, daaruit leeft
mijn getrouwe Heiland. Dat gaat
de kerk, daaruit leef ik. Daaruit
nooit voorbij ondanks alle aardse
put ik kracht en moed voor het
dingen die voorbij gaan!
waar de zonde weg is, daar is de
dood machteloos geworden. Zo
zegt Paulus het in genoemde verzen heel duidelijk: de prikkel van
de dood is weg! Christus heeft
dat voor ons weggedragen. Gode
zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus
Christus.

Golgotha
Pasen lijkt weer voorbij, op naar
de lente en het voorjaar. En toch
zeg ik dat Pasen nooit voorbij gaat.
Pasen is het fundament van de
kerk. We hebben mogen vieren dat
de Here Jezus uit de dood is opgestaan. De dood is overwonnen!
Dat is een heerlijk evangelie, dat
geeft moed en kracht voor een
ieder die gelooft.
De apostel Paulus schrijft in zijn
eerste brief aan de Corinthiërs in
het vijftiende hoofdstuk over de
opstanding van Christus. Het is
een machtig en krachtig hoofdstuk.
De Heiland der wereld sterft aan
het kruis op Golgotha, maar dat
sterven is allesomvattend. De prikkel van de dood, zo lezen we in
vers 56 is de zonde en die prikkel
doet hij weg aan het kruis.
Sterfelijk
De mens is sterfelijk en die sterfelijkheid is het gevolg van zijn
zondig zijn. Daarover spreekt
Genesis 3 duidelijke taal. Maar, zo
Pasen lijkt weer voorbij, op naar de lente en het
voorjaar. En toch zeg ik dat Pasen nooit voorbij
gaat. De dood is overwonnen! Dat geeft moed
en kracht voor een ieder die gelooft.

even bomen

De Geest spreekt alle talen
door ds. P. boomsma,

In het weekend dat u dit leest,
mag ik tot mijn vreugde op weg
naar Friesland. Een Friese dienst,
We onderschatten,
met medewerking van een cantovrees ik, nogal eens
rij die Friese liederen zingt. Fries
de betekenis van taal. Straks, met
is mijn taal. Ook al verstond ik als
Pinksteren, kan het ook weer ter
kind het Nederlands prima, die
sprake komen. Immers: ‘… omdat
taal echt leren gebeurde pas op
ieder de apostelen en de andere
school. Nog niet eens zo lang geleleerlingen in zijn eigen taal hoorde
den ontdekte ik,
spreken’. De Geest
dat ik in geval van
van God spreekt
Er was een tijd - en misschien
een ‘stil gebed’, in
alle talen. Waarom
denkt een enkeling nog zo –
het Fries bad.
zou dat zijn? Mijns
dat het gebruik van iets anders
inziens, omdat het
dan ‘Hollands’ als oneerbiedig
Met Twents of
nieuws over Jezus
werd ervaren.
Drents is het niet
zo goed is, dat
ieder mens het verstaanbaar aange- veel anders.Wanneer ik mensen
reikt moet krijgen. Bovendien is het hoor over een ‘dialectdienst’, is het
zo, dat de taal waarmee je opgroeit, meestal zo, dat zij dan aangeven
dat het (nog) meer aanspreekt dan
de ‘moedertaal’, de taal van het
de gewone Nederlandstalige diengevoel, van de emotie is. Taal die
sten. Er was een tijd - en misschien
het meest direct het hart raakt.
nijverdal

denkt een enkeling nog zo – dat het
gebruik van iets anders dan ‘Hollands’ (raar woord voor Nederlands
trouwens; ons land is wel wat groter
dan Holland) als oneerbiedig werd
ervaren.Wat je thuis, op straat en
op het erf sprak, gebruikte je niet
als het om God ging. Dan moest het
‘netjes’ zijn. Zou de heilige Geest
zich dan zo hebben vergist destijds
in Jeruzalem?
Laten we wel zijn, het kost al
genoeg moeite om de betekenis
van het christelijk geloof, met alle
vragen en mysterie, uit te leggen.
Wanneer we dat dan ook nog
eens proberen met een taalgebruik dat de hoorder niet gewend
is, wordt het bar en onnodig lastig.
Bijbelvertalers kunnen er over
meepraten. Letterlijk vertalen wat
er staat, leidt soms tot enorme
misverstanden.
Het is trouwens toch al lastig
genoeg. Leg aan een 21e-eeuwer
maar eens uit waarom Jezus zijn
offer bracht als ‘Lam van God, dat

de zonden der wereld wegneemt’.
Wie dan weinig of niets weet van de
betekenis van ‘de zondebok’, van de
joodse offercultus en van het paaslam vlak voor de uittocht uit Egypte,
zal al gauw een oordeel klaar hebben. ‘Hoe kan een vader zijn zoon
zoiets aandoen?’ ‘Waarom krijgt
een ander mijn schuld te dragen?’
Dat enig inzicht in de betekenis van
de gebeurtenissen nodig is, zal duidelijk zijn. Maar daarom is ook het
taalgebruik zo belangrijk. Hoe wil je
anders verstaanbaar zijn in uitleg en
verkondiging?
De taalverschillen zijn groot in
ons land.Van straattaal in Amsterdam naar de taal in een tijdschrift
voor ‘de rechterflank’ van de kerk
is een wereld van verschil.Voor
ieder verstaanbaar zijn zal niet
gaan. Maar wie wil luisteren, kan
door God worden gebruikt om
het hart van anderen te bereiken.
Kijk maar naar die Galilese vissers
in Jeruzalem.

D

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 15 april: Ger. Kerk
Aalden 10.00 ds. H. Marsman,
Losser. Organist: Irma Zuur.
Collecte: kerk. Knd. en oppas.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 15 april: 9.30 ds. G.
van der Werff. Organist: Berdi
Bos. Lied voor de dienst: NLB
828: 1. Paaskaars aansteken:
Joah Trul. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: beheer.
Oppas: aanwezig. Knd.: Jos Brink.
Wel en wee. Dhr. J. Onderdijk,
Magnoliastr. 31, had vele gezondheidsklachten en werd daarom 23
maart opgenomen in Anholt om
de zorg te krijgen die nodig was.
Nu is hij voldoende hersteld om
naar huis te kunnen, maar wacht
zijn vrouw op een operatie binnenkort, waardoor dit even uitgesteld moet worden. We wensen
hen beiden heel veel sterkte toe.
In memoriam. Op woensdagmiddag 28 maart is overleden:
Lynne Frances Appelo-Harnett in
de leeftijd van 64 jaar. Ze woonde met haar man Gerrit aan de
Ribesstraat 12. Grote schrik en
ongeloof viel ons ten deel. We
weten het: we zijn allemaal mensen van de dag, maar als een van
ons zomaar zo onverwacht uit
de tijd komt, staat de tijd stil. Het
schokte niet alleen al haar dierbaren maar velen uit de gemeenschap en daarbuiten. De familie
schrijft op de rouwkaart: er zijn
niet genoeg woorden en tranen
voor ons verdriet. Lynne is geboren in Margate, Engeland op 10
juni 1953 in een warm klein nest
(vader, moeder en oudere broer).
Toen ze 19 was ontmoette ze
Gerrit en op 21 okt. 1973 zijn ze
getrouwd. In de jaren die volgden
kregen ze 3 kinderen: Kimberley,
Donna en Jason. Toen zij volwassen waren, werden ook Henrie
en Jamila welkom geheten in hun
gezin als schoonkinderen. 7 jaar
geleden kwam kleinzoon Wesley
en 7 maanden geleden werd Jared
geboren. Lynne was trotse oma
en keek ernaar uit om haar 2e
kleinzoon met Pasen voor het
eerst in de armen te sluiten. Het
heeft niet zo mogen zijn. Lynne
was niet iemand om op de voorgrond te staan, dat liet ze over
aan echtgenoot Gerrit. Hij was
‘van buiten’ en zij ‘van binnen’. Zij
was de stuwende kracht in het
gezin en de hele familie. Ze stond
voor iedereen altijd klaar: kozijnen verven, schoonmaken, noem
het maar op. Niks was haar te
veel. Ze organiseerde al jaren de
collecte van het Longfonds. Dit
jaar zou het voor de 20e keer
zijn. Haar leven, kleurrijk en rijk
aan zegeningen, is zomaar ineens
overgegaan in handen van de
Heer. We kunnen het nauwelijks
bevatten. Haar geloof was eigenlijk niet van veel woorden, meer
van daden en van zingen. We lazen
daarom in de dankdienst voor
haar leven woorden uit de brief
van Paulus aan de Romeinen over

er zijn voor elkaar en vrede hebben onder elkaar. Over de liefde
van Christus doen aan elkaar.
Dáár gaat het om. En we zongen
bijzondere liederen, niet zozeer
om onze grote geloof uit te zingen, maar om inhalerend te zingen.
Om in het zingen van de grote
geloofswoorden zelf opgetild te
worden in de hoop dat we al zingend getroost zouden worden.
Maar bovenal troostten ons de
woorden die zomaar, God-magweten-waarvandaan door Gerrit
werden geuit: ‘De dood heeft niet
het laatste woord en daar houden wij ons aan vast’. Lynne overleed in de Goede Week, de week
waarin we het leven, de dood
en de opstanding van onze Heer
Jezus Christus gedenken. Hoe
hard, dubbel, verdrietig en tegelijk
hoe bijzonder kun je het hebben?
en toch zongen we: ‘Houd, Heer,
uw kruis hoog voor mijn brekend
oog, licht in het duister, wijs de
weg omhoog. Uw dag breekt aan,
de schaduw gaat voorbij. In dood
en leven, Heer, wees Gij nabij.’
We huilden en er was troost,
veel troost. Heel veel mensen die
medelijden met haar gezin. En zo
moet het ook. Zo alleen en met
Gods hulp kan haar familie verder, kunnen we verder. Om niet
in het donker te blijven zitten is
het Pasen geworden. Na afloop
van de dienst is Lynne in besloten
familie- en vriendenkring naar het
crematorium te Assen gebracht.
Eeuwige, wij bidden U, wees met
Uw handen om hen heen en draag
hen door de tijd die voor hen ligt.
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe
van der Werff.
Jarig. 15 april: mw. P. Snippe-Eefting, Hoofdweg 141, 9421 PA: 78
jaar. Wij wensen u een fijne dag en
Gods zegen voor de toekomst!
Dankbetuiging. We willen
iedereen bedanken die aan ons
gedacht hebben bij ons 60-jarig
huwelijk op 20 maart. De vele
kaarten, bloemen en andere attenties die wij mochten ontvangen.
Het was hartverwarmend. Dat
we dit mochten beleven, daar zijn
we dankbaar voor. Piet en Tineke
Hoogeveen-de Jonge.
Vrouwenver. H.V.G. – Draagt
Elkanders Lasten komt 18
april om 19.45 uur samen in het
gebouw achter de Waterstaatskerk.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 15 april: GK
10.00 ds. H. Nagelhout. Organist: Harold Gossen. Knd.: groepen 1 t/m 8. Oppas: fam. Kooiker.
Bloemendienst: mw. J. Jansen.
Aleida Kramer 10.30 mw. M.
van der Linde.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 15 april: 10.00 ds. B.
Breunesse. Knd.: ja. Kaars aansteken: Daniël Strijker. O.v.d.:
Hans Bonhof. Organist: Harmke
Elders. Oppas: Astrid en Femke

Euving. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. Deurcollecte: adoptie. Collectanten: Geeser kant: Lukas
Aasman; Zwinderse kant: Rudolf
Aasman. Bloemengroet: fam. H.
Renting. Na de dienst is er koffiedrinken in Pluspunt.
Jarig. Mw. J. Renting-Rotmensen:
22 april 84 jaar. Adres: Boerhoorn
38, 7861 BW Oosterhesselen.
Dhr. W. Elders: 23 april 77 jaar.
Adres: Dorpsstr. 46, 7863 PC
Gees. Van harte gefeliciteerd en
Gods zegen toegewenst voor het
nieuwe levensjaar.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 15 april: 9.30 ds. F.
Slothouber. H.A. O.v.d.: mw. G.
Velzing. Organist: M. Hof. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij
de uitgang: geluidsinstallatie. Welkomstcie.: fam. W. Dorst. Knd.:
Miny.
KLAZIENAVEEN-Noord
Kerkdienst 15 april: 10.00
drs. Evert Akkerman, Hoogeveen.
Organist: Wessel Voorn. O.v.d.:
Mia. Welkom: Sieberen.
18 april wordt door De Toegang
voorlichting gegeven over de
WMO. Dit is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet
regelt o.a. de thuiszorg en hulpmiddelen. De avond begint om
19.30 uur en wordt gehouden in
het De Weerdhuis. Iedereen is van
harte welkom.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel
0591-553482
Kerkdienst 15 april: 10.00 ds.
J. van Breevoort. O.v.d.: mw. J.
Feijen-Snippe. Organist: dhr. H.
Boerman. Koster: dhr. H. Mulder. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen.
Oppas: Corry Baan en Theresia
Seip. Knd.: o.l.v. Harriet Vermaas.
Kaars aansteken: Morten Seip.
Bediening beamer: Marcel
Haan. Ontvangst: fam. Naber.
Bloemendienst: mw. H. Doek.
Autodienst: E. de Groot/D. van
Noort.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 15 april: ds. E. Wisselink. Organist: mw. W. Misker.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Eigen
gemeente. Bij de uitgang: gebouwen. Autodienst: mw. M. Meijer
en mw. J. Jacobs: fam. W. Meulman;
mw. G. Horstman en mw. M. v/d
Veen: dhr. C. Douma. Lector:
Henny Holwarda. O.v.d.: Hilly
Lanjouw. Oppas: Kim en Shanna
Veneman. Bloemen: mw. H. Ellen.
Koster: T. van Sloten. Koffie:
Hennie Ellen en Gea Vogt. Ontvangst en Nieuwsbrief: Ginus
en Marry Oostingh.
Kerkschooldienst. ‘Dapper als
David’ is het thema van de jaarlijkse kerkschooldienst op 22 april.
Die wordt deze keer gehouden in
de Zuiderkerk. Hij wordt voorbereid door afgevaardigden van de
verschillende kerken en leerkrachten van de prot.-chr. basisschool
‘De Bron’. Leerlingen van deze
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school zullen meewerken aan de
dienst. We lezen het verhaal over
David en Goliath. Op verschillende manieren zullen we stilstaan
bij dapper zijn. Het kan dapper
zijn om in je eentje ergens op af
te stappen. Het kan ook dapper
zijn om te zeggen dat je iets niet
durft. In de dienst zullen 2 collectes gehouden worden. De 1e
is bestemd voor een weeshuis in
Gambia. De opbrengst van de 2e
collecte gaat naar de onkosten
van deze dienst. Bij de uitgang
is er een 3e collecte en die is
bestemd voor de Zuiderkerk. Na
de dienst is er in de zaal achter
de kerk gelegenheid om elkaar te
ontmoeten onder het genot van
koffie/thee. Voor de kinderen is er
frisdrank. Van harte welkom om
deze dienst mee te komen maken!
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 15 april: De Wijngaard 9.30 ds. Hordijk, Aalden.
Jeugdkerk in De Rank. Collecten:
1. Kerk. 2. Diaconie. Knd.: alle
groepen. Autodienst: A. Hajes.
Oppas: Tabitha Eisses en Wouter
Kloosterman. Bloemengroet:
fam. B. Schans.
18 april houdt de vrouwenver.
‘Wees en Zegen’ haar jaarvergadering in De Rank. Aanvang: 19.45
uur.
19 april komt de 30+ groep bij
elkaar.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis,
scriba, Watertorenweg 15, 7688
PX Daarle
Kerkdiensten 15 april: 9.30
ds. B. Heusinkveld. 19.00 ds. R.
Biewinga, Gramsbergen. Organisten: dhr. R. Roelofs en dhr. G.
Diepeveen. Knd.: Wilma Bosch (1,
2) en Lian Kamphuis (3, 4). Tnd.:
19.00 uur: Bert Dubbink (7, 8).
Oppas: Inge Reefhuis, Anja ValkBannink en Anne-Will Plaggenmars. Collecten: kerk en diaconie. Bloemen bezorgen: Jannie
Rotmensen.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 15 april: De
Antenne 9.30 ds. K. van Staveren. O.v.d.: Gerda Hofman.
Organist: Hans Niezink. Lector: Joop Moes. Gastpersonen:
Fred en Martha Haselhoff-Sijtsma.
Koster: Lefert Batterink. 19.00
ds. K. van Staveren. O.v.d.: Jannie Lok. Organist: Nico Aalberts.
Koster: Arjen Schollaardt. De
Fontein 19.00 ds. W. Wegerif,
Nijverdal. O.v.d.: Piet van Kesteren. Organist: Freddy Bruins.
Koster: Koert en Janny Naber.
Collecten: in de dienst: PKW. Bij
de uitgang: diaconie. Kindercollecte: onderwijs en bescherming
voor kwetsbare kinderen in Cambodja. Oppas: Judith Hoogeveen
en Linde Schollaardt. Knd.: groep
1 t/m 8.
Zieken. CHF, Rheezerweg 73,
7771 TD Hardenberg: mw. F.
Odink, Zwiersstr. 35, Zandpad, k.
6; dhr. P. Snoijer, Gentiaanstr. 23,
Unit 5; mw. A. Lubbers-Bruins,
Moerheimstr. 70, Revalidatie Unit
1, k. 2; dhr. Bloemberg, Nieuwewijk
31.
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Van Dedem Marke: 14 april:
team RKK. Organist: Arjan
Hagels.
Activiteiten. 16 april: 19.30
uur Kerk en Israël (De Fontein).
Mw. Guetta vertelt een bijzonder
verhaal over de opgravingen van
Megiddo en Jeruzalem, de relatie
tussen wetenschap en geloof, de
ontdekking van de Messias, het
bovennatuurlijke, de kracht van
God en de relatie Kerk & Israël.
Iedereen die meer wil weten over
dit onderwerp is welkom.
Beroepingscie. Door het emeritaat van ds. van Dijk en het
aanstaande emeritaat van ds.
Huiskamp ontstaat een vacature
bij de predikanten. Er is een solvabiliteitsverklaring voor de Van
Dedemkerk voor het aanstellen
van een parttime predikant. Na
afronding van de jaarrekening
hoopt ook een solvabiliteitsverklaring te worden verkregen
voor de Antenne. Dit hoopt de
kerkenraad in juni af te ronden.
Vooruitlopend hierop zoekt kerkenraad dan ook mensen die
bereid zijn om zitting te nemen
in de beroepingscie. en te zoeken
naar een nieuwe predikant(e). De
beroepingscie. zal uit maximaal
10 personen bestaan, 5 uit beide
kerken. In de beroepingscie. zullen in ieder geval 2 leden v/d kerkenraad en bij voorkeur 2 leden
van de vorige beroepingscie. zitting nemen. Aanmelden kan bij de
scriba, via scriba.vandedemkerk@
pkn-dedemsvaart.nl
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 15 april: 9.30
ds. H. de Haan. O.v.d.: groep A.
Knd.: peuters: Leonie Dubbink;
groepen 1 t/m 6. Oppas: zaal 6:
Janine Kleinjan, Tineke de Haan
en Marit Binnenmars. Collecten:
1. Diaconie. 2. Erediensten/AKA.
Deurcollecte: kerk. GK 19.00
da. M. Winters-Karels, Ommen.
Jeugddienst. HK 19.00 ds. B.
Heusinkveld, Daarle. Gez. dienst.
Collecten: 1. HGJB. 2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: jeugdwerk.
Overleden. 25 maart: Hendrikus
Dubbink, 07-05-1932, 85 jaar, Linderweg 7, Den Ham.
27 maart: Lena Meinetten-Veldman, 30-04-1927, 90 jaar, Molenstr.
20, Den Ham.
Zieken. Br. P. Visscher, Daarleseweg 32, is een aantal weken opgenomen geweest in het ZGT te
Almelo vanwege nierproblemen.
Inmiddels is hij enige weken thuis.
Het is nu afwachten wat de medicatie doet. Naar aanleiding daarvan zal er opnieuw gekeken worden hoe verder te behandelen.
Zr. N. Bonte-Morano, Bossinkkamp 9a, heeft in het ZGT te
Almelo een operatie aan haar rug
ondergaan. Door wat complicaties
bleek de ziekenhuisopname langer
noodzakelijk dan gepland. Inmiddels is zij weer thuis.
De Here zij met hen en hun gezin
en met allen die te maken hebben
met ziekte, zorg en/of verdriet.
We denken daarbij in het bijzonder ook aan de schokkende
gebeurtenis in de nacht van Stille
Zaterdag naar 1e Paasdag toen
een jongeman uit Zwolle na een
ruzie levensgevaarlijk gewond
Lees verder op pagina 4
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is geraakt na een steekpartij in
ons dorp. De situatie nog steeds
ernstig. We zijn in gedachten en
gebeden bij hem en zijn familie
en vrienden, en bij degene die het
ernstig letsel heeft toegebracht en
zijn familie.
Dankbetuiging. Mede namens
mijn kinderen en kleinkinderen
wil ik iedereen bedanken voor alle
aandacht in de vorm van kaarten,
telefoontjes, appjes, bloemen en
persoonlijke gesprekken tijdens
de heftige ziekte en na het overlijden van mijn allerliefste maatje
Gerrit van Beesten. Dit heeft ons
allemaal erg goed gedaan. Rika van
Beesten-ten Brinke.
Via deze weg willen wij u allen
hartelijk danken voor de vele vormen van medeleven na het plotselinge overlijden van mijn lieve
man, vader en opa Jan Veurink.
Het was fijn te ervaren dat er zo
velen met ons hebben meegeleefd.
Eefje Veurink-Aalbers, Kinderen en
kleinkinderen.
In memoriam. Op 25 maart
heeft de Here tot zich geroepen
Hendrikus Dubbink in de leeftijd
van 85 jaar. De laatste weken van
zijn leven verbleef hij in hospice
Noetsele bij Krönnenzommer.
Hij bleek ernstig ziek en genezing was niet meer mogelijk. Half
november was zijn vrouw Geesje
in Krönnenzommer opgenomen.
Dat had hij heel moeilijk gevonden. Nu waren ze weer dichtbij
elkaar. Hendrikus, of zoals iedereen hem kende, Dieks, werd geboren in een gezin van 7 kinderen in
Linde. Het grootste deel van zijn
werkzame leven is hij timmerman
geweest. Later, na te zijn afgekeurd vanwege zijn rug, heeft hij
nog bij de plantsoenendienst van
de gemeente gewerkt. Hij kreeg
verkering met Geesje Schoppink uit Egede. In 1958 zijn ze
getrouwd en gaan wonen in Linde
in een soort van zomerhuisje
dat Dieks zelf gebouwd had. Na
tien jaar trokken ze naar de Linderweg 7. Ze kregen 5 kinderen:
3 dochters en 2 zonen. In 2005
werd het huis grondig verbouwd
tot 2 moderne woningen. Zoon
Hendrik Jan woonde er met zijn
gezin naast. Zo kon er een oogje
in het zeil worden gehouden en
waar nodig geholpen worden. Zijn
grote hobby waren zijn schapen.
Vooral in de lammertijd was het
een hele drukte. Tot het laatst
aan toe was hij geïnteresseerd

in hun wel en wee. Zijn bijnaam
was niet voor niets: Schapendieks
(maar dan in het dialect). In 2005
werd zijn vrouw Geesje getroffen
door een herseninfarct. Spreken
ging niet meer. Het betekende
dat Dieks allerlei taken moest
overnemen: van administratie tot
eten koken. Daarbij kregen ze veel
steun van de kinderen. Liefdevol
heeft Dieks zijn vrouw al die jaren
verzorgd. In hospice Noetsele
was hij dankbaar voor alle zorg.
Hoe vaak heeft hij niet gezegd
tegen heel veel mensen: ‘Bedankt’.
Hij aanvaardde de situatie: ‘Het is
niet anders’, zei hij dan. Hij gaf het
allemaal over aan God zijn Schepper en citeerde dan Gezang 293:
‘Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand’. In dat
vertrouwen is hij ingeslapen, na
afscheid te hebben genomen van
zijn vrouw en gezin. In een dankdienst voor zijn leven op 29 maart
hebben we afscheid van hem
genomen met woorden van Psalm
23: over een Herder met hoofdletter, die nog veel omvattender
voor zijn schapen zorgt, dan een
mens dat ooit zou kunnen doen.
Aansluitend heeft de begrafenis
plaatsgevonden op Dennenhof. De
Here trooste zijn vrouw Geesje,
de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
DIEPENHEIM
Opbrengst inzamelingsactie.
Ook in 2017 zijn er in plaatselijke
gemeenten weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers
hebben alles vervoerd, uitgezocht
en gesorteerd om het materiaal
uiteindelijk te kunnen verkopen
op beurzen voor verzamelaars en
aan handelaren. De opbrengst in
2017 is totaal € 31.533. Een heel
mooi bedrag! Heel hartelijk dank
aan alle vrijwilligers, die met veel
inzet en enthousiasme voor een
mooie opbrengst hebben gezorgd
voor KerkinActie. Hiermee kan
deze organisatie mensen ondersteunen hun leven waardevol te
leven. Zo kan Li uit China naar
school, kan Kwazi uit Afrika aan
het werk en kan Itje naailes geven
aan vrouwen in Papoea. Namens
hen, hartelijk dank! Kijk voor
meer informatie over de inzamelingsacties op www.kerkinactie.nl/
inzamelingsactie
GRAMSBERGEN
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes,
Goordijk 22, 7783 BB Gramsber-

gen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 15 april: 9.30 ds.
J. Kruiter, Hardenberg. O.v.d.: mw.
B. Horsman. Collecten: kerkbeheer. Bij de uitgang: diaconie.
19.00 ds. Heusinkveld, Daarle.
O.v.d.: mw. G. Hulsebosch. Collecten: kerkbeheer. Bij de uitgang:
diaconie. Organisten: Margriet
Nijenhuis en Harold Gossen.
Knd.: Sanne Engberts. Huispaaskaars aansteken: Tamara Bosch.
In memoriam. 31 maart, Stille
Zaterdag, zeer vroeg nog op de
dag, is in de nabijheid van zijn
moeder, broers en zussen, Jan
Reinders gestorven. Hij is 53 jaar
geworden. Jan woonde aan de
Lange Waand 5a. Hij was de 3e
van 6 kinderen en is altijd thuis
blijven wonen. 1½ jaar geleden
hoorde hij dat hij kanker had. Hij
onderging vele kuren die helaas
niet hielpen. Ondanks zijn ziekte
bleef hij lange tijd actief. Zo ging
hij tot voor paar weken naar
het gospelkoor Nooit Alleen en
de Sjompiesingers. Jan was een
bekende Gramsberger en tijdens
zijn ziekte ondervond veel steun
van familie, vrienden en buren.
De laatste maanden van zijn leven
verbleef hij in het Hospice in Hardenberg. Pas 2 weken voor zijn
sterven werd hij onvast ter been
en een week later kwam hij na
een val op bed te liggen. Een langere lijdensweg is hem bespaard
gebleven. Afgelopen vrijdag werd
in de BHK een dankdienst voor
zijn leven gehouden. Daarna is Jan
gecremeerd.
Zieken. Dhr. Johan Runhaar,
Loozemars-Noord 72, 7783 EP, is
ernstig ziek. Hij heeft maagkanker.
De artsen hebben evenwel goede
hoop op genezing. Daarvoor zijn
evenwel chemokuren en een operatie nodig. De kuren zijn afgelopen week begonnen. We wensen
hem en zijn vrouw veel sterkte.
In het CFH liggen tijdelijk of voor
revalidatie opgenomen: Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.
Dhr. G. Kiewiet, Rondweg 21, is
voor behandeling opgenomen in
Dimence Zwolle (adres: Eerdelaan
45, 8043 RR in Zwolle).
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Heemser Esch. Zieken. Dhr. H.
Koops, Rheezerweg 55, is tijdelijk
opgenomen in CFH (herstel unit).
Mw. Ypie van der velde, Molenplein 16, is afgelopen week geope-

reerd en naar verwachting weer
thuis. Zij moet het 6 weken erg
kalm aan doen.
Haar partner dhr. Gerard Kelder,
is ook opgenomen in het RZZ. Hij
hoopt ook weer voor het weekeinde thuis te zijn.
Mw. H. Meier-Schoemaker, Rembrandtstr. 19, verblijft in CFH unit
1, k 8.
Yannick Otten, Rembrandtstr. 15,
verblijft in het Roessingh voor
revalidatie; Roesingsbleekweg 33,
7522 AH Enschede voor revalidatie. Volgende week gaat het gips
eraf en dan moet hij weer goed
leren lopen. Yannick (inmiddels 9
jaar) is een jongen met beperkingen.
Dhr. Lucas Hofsink, Rembrandtstr. 22, bedankt iedereen voor het
meeleven in de vorm van kaarten,
bloemen van de kerk, telefoontjes.
Het heeft hem en zijn vrouw erg
goed gedaan.
Heemse West. Zieken. Mw. H.
Triemstra-Kootstra, Zwaluwstraat
13, verhuist dezer dagen naar
zorgcentrum ‘t Welgelegen (Voorstr. 2, 7783 AM) in Gramsbergen.
In het Röpcke Zweers Ziekenhuis
verblijft nog mw. H. WarminkWaterink, Grote Esweg 13.
Dhr. G. Hamhuis, Ommerweg 5a,
is de Paasdagen thuis, maar moet
vermoedelijk nog een operatie
ondergaan.
Mw. G. Overweg, Marsweg 5, verblijft in het CFH.
Daar verblijft ook dhr. E. Vedelaar,
Jachthuisweg 4.
Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn.
Mw. H. Kerkdijk-ter Wielen verblijft in de Schoutenhof 27 (woongroep 53).
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft
in Aleida Kramer te Coevorden.
We denken ook aan allen die
zorgen hebben binnen hun gezin,
familie of vriendenkring. Vergeten
we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Marslanden. Vacatures. Vele
handen maken licht werk. Dat is
ook zo in de kerk. Om het werk
door te laten gaan kunnen we
extra hulp goed gebruiken! Wij
willen u vragen eens na te denken
over wat uzelf kunt bijdragen: meedenken over de vraag waar
we als kerk in de Marslanden naar
toe willen en helpen daar vorm
aan te geven - het bezoeken van
gemeenteleden die je bezoek
erg op prijs stellen - meehelpen
om aansprekende goede doelen
te vinden en daarvoor geld in te

zamelen, dichtbij en ver weg. Voor
meer informatie kun je terecht
bij Piet Landstra, 0523-265258
of via email: scribamarslanden@
pknhardenbergheemse.n
Jarig. 9 april: dhr. G. Aufderhaar,
Salland 11, 7772 CX Hardenberg:
82 jaar.
11 april: mw. W. Lenters-Tromp,
Burg Schuitestr. 116, 7772 BT
Hardenberg: 86 jaar.
12 april: dhr. G. Kamphuis, Radewijkerweg 66, 7791 RH Radewijk:
89 jaar.
12 april: mw. A. de Bruin-Veldhuis,
Burg Schuitestr. 78, 7772 BT Hardenberg: 88 jaar.
12 april: mw. J. Snoeijink-Eggengoor, Radewijkerweg 56, 7791 RH
Radewijk: 85 jaar.
13 april: dhr. J. Compagne, J.C.J.
van Speykstr. 14/289, 7772 ZC
Hardenberg: 89 jaar.
13 april: dhr. IJ. Meijer, Bisschopshof 36, 7772 WG Hardenberg: 86
jaar.
15 april: mw. H. KampherbeekKlokkert, Burg. Schuitestr. 76,
7772 BT Hardneberg: 91 jaar.
15 april: mw. B. Kruithof-Tieman,
J.C.J. van Speykstr. 14/287, 7772
ZC Hardenberg: 81 jaar.
LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van Dijk,
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lutten
Kerkdiensten 15 april: Kruiskerk 9.30 ds. J. Post. Bevestiging
nieuwe ambstdragers. O.v.d.: dhr.
A. v/d Weerd. Organist: dhr. H.
Bruins. Oppas: mw. B. Mulder en
mw. A. Mulder. Ontvangstcomité: fam. G. Wieten. Flame: in de
Lantaarn. Beamer: dhr. T. Scholten. 19.00 ds. H. Pap, Vollenhove.
O.v.d.: dhr. A. v/d Weerd. Organist: dhr. J. Lamberink.
Zieken. Dhr. W. Jurg is nog aan
het herstellen in het ziekenhuis
te Almelo, Zilvermeeuw 1, afd. 5,
Zuid k. 60, 7609 PP Almelo.
Mw. M. Berends-Spiering, verblijft
in het CFH, Revalidatie afd. 1 k. 14,
Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.
Opgenomen in het ziekenhuis te
Hardenberg dhr. GJ Dunnewind,
Het Weerdje 20, 7783 CT, Gramsbergen.
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27,
7775PD Lutten) verblijft in Het
Roessingh, afd. 2, k. 11 (Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH
Enschede).
Bij mw. Gritter-Vos (De BoekLees verder op pagina 7
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Cheng en Dax kwamen in 2011
en 2015 met hun ouders uit
China naar Nederland

Jan en Roelie van Vondel over kleinkinderen Cheng en Dax

Du bist Du

Du bist Du. Het zijn maar drie Duitse woordjes. Ze hangen thuis aan
de muur bij Jan en Roelie van Vondel in het Zuid–Oost Drentse Emmer
Compascuum. Hoe kort ook, deze woorden vatten heel goed het verhaal samen over hun geadopteerde kleinkinderen. Du bist Du. Jij bent
jij. Je mag er zijn.

door L. Polhuys,
deventer

De tekst komt uit
het lied Vergiss es
nie, Du bist Du van Jürgen Werth
en staat in een brief die Jan en
Roelie in 2016 meegaven aan de
filmploeg die met hun zoon Filip en
schoondochter Rianne meereisden
naar China, toen zij hun tweede
adoptiekind ophaalden. De brief
had betrekking op beide kinderen, Cheng en Dax. Filip en Rianne
kregen de brief een dag voor de
ontmoeting met Dax overhandigd.
Enkele regels uit het lied:
Want zoals hij denkt, denkt
er niemand (Du bist Du).
Zoals hij voelt, voelt er niemand (Du bist Du).
Zoals hij handelt, handelt
er niemand (Du bist Du).
Zoals hij lacht, lacht er niemand
(Du bist Du).
Jij bent niet zomaar een kind,
je bent een geschenk van God.
Zoon Cheng
Jan is voor het Gezamenlijk Zondagsblad geen onbekende, hij
houdt zich al jaren bezig met de
advertentiewerving, levert nieuws
en ideeën aan en heeft zich als
eerste aangemeld als GZ-kerkenbezoeker.Voor het interview vroegen de ouders toestemming aan
Filip en Rianne. “Filip en Rianne
trouwden in 2001. Ze wilden graag
kinderen, maar na een lange kinderloze periode en tal van medische behandelingen besloten zij
in 2008 een adoptieprocedure te

starten. Ze bezochten de verplichte voorlichtingsbijeenkomsten, terwijl de behandelingen in het ziekenhuis nog liepen. In september 2011
ging de vlag uit! Filip en Rianne kregen het bericht dat ze hun oudste
zoon Cheng mochten adopteren.
Dit kwam tot stand na bemiddeling
van adoptiestichting Meiling. Deze
stichting bestaat uit vrijwilligers die
zelf ook geadopteerd hebben of
zijn. Een half jaar later mochten ze
Cheng voor het eerst vasthouden.
Hij woonde in het Noord-Chinese
Yinchuan, een stad op 1100 meter
hoogte met 1,3 miljoen inwoners.
Filip en Rianne bleven twee en een
halve week in China, de laatste
week in Beijing om de adoptieprocedure af te ronden. Daarna mochten ze Cheng mee naar Nederland
nemen.

Ook deze keer verbleven Filip
en Rianne ongeveer tweeënhalve
week in het enorme land. Beide
kinderen waren bijna twee en een
half jaar toen ze werden geadopteerd. De kinderen hebben allebei
een ‘special need’ (speciale behoefte). Filip en Rianne spreken bewust
niet van een handicap. Cheng mist
een deel van zijn linker onderarm
beneden de elleboog en Dax heeft
gespleten handen en voeten.

Emotioneel
Voor de grootouders was de adoptieprocedures een emotionele
aangelegenheid, ze spreken zelfs
van een emotionele achtbaan. Roelie: “Wij zijn niet meegegaan naar
China, maar waren er natuurlijk bij
toen Filip en Rianne op Schiphol
aankwamen. Daar stond hen een
hele rij kennissen, vrienden en familie op te wachten. In verband met
de hechting is het beter om eerst
wat afstand te houden. De prille
familie moet wat rust en ruimte
krijgen, zodat de kinderen zich in
eerste instantie aan de adoptieouders kunnen binden en zij samen
een gezin kunnen vormen. Dat was
best lastig, vonden wij. Want je wilt
je kleinkind toch graag oppakken
en tegen je aanhouden.” Jan: “Het
is natuurlijk duidelijk dat het voor
Zoon Dax
Enkele jaren mochten ze weer een de kinderen een hele stap was om
China en alles wat bekend was
zoon verwelkomen, Dax! Filip en
Rianne hielden hem voor het eerst achter te laten.Van de achtergrond
in hun armen op 11 oktober 2015. van de jongens is niet veel bekend,
behalve dan dat ze vondelingen zijn.
De naam Dax is samengesteld uit
Ze zijn doelbewust
de laatste twee
neergelegd op een
letters van zijn
Roelie: “Wij passen regelmatig
plek waar veel
Chinese voornaam
op en de kinderen voelen zich
mensen komen.
Fangda en de eerhier vrij. Als ik ze zo in ons huis
Dat betekent dat
ste letter van zijn
zie rondlopen, denk ik wel eens:
geboorteplaats
‘Wat fijn dat jullie het hier goed degenen die ze te
vondeling hebben
Xi’an. Deze stad
hebben!”
gelegd, hoopten
ligt weliswaar in
dat de kinderen snel gevonden
een aangrenzende provincie, maar
toch op zo’n vijfhonderd kilometer zouden worden. Ik denk dat ook
afstand van Chengs geboorteplaats. de aankomst op Schiphol veel
Het vier miljoen inwoners tellende Xi’an is bekend vanwege het
Grootouders Jan en Roelie van Vondel:
wereldberoemde terracottaleger.
“De adoptie was een emotionele aangelegenheid.”

Ouders Filip en Rianne van Vondel
met zonen Cheng (links) en Dax.

volledig geaccepteerd. Wij passen regelmatig op en de kinderen
voelen zich hier vrij. Als ik ze zo
in ons huis zie rondlopen, denk
ik wel eens: ‘Wat fijn dat jullie het
hier goed hebben!’.” Jan besluit:
Op tv
“Mensen vinden het misschien
Een paar jaar na de adoptie was
bijzonder dat Filip en Rianne kinDax te zien in het televisieproderen met een beperking hebben
gramma ‘Met open armen’ van
geadopteerd. Ik heb hen op het
Natasja Froger. Daar werden beel- hart gedrukt dat dit een keuze
den vertoond van de reis naar
voor het leven is. Zelf zeggen ze
China maar ook van het traject
dat ze de keuze voor een kind
daarvoor en erna. Ook werd aan- met een ‘special need’ bewust
dacht besteed aan de adoptie van
hebben gemaakt. Ze vinden dat
Cheng. Roelie: “Ik word nog best
ieder kind het recht heeft om in
vaak herkend op straat door deze een gezin op te groeien. In China
uitzending. Soms
is dat voor kinzijn het mensen
deren met een
Jan: “De aankomst op Schiphol
die ik daarvoor
beperking minder
heeft veel indruk gemaakt op de
eigenlijk nooit
vanzelfsprekend.
kinderen, denk ik. Die rij mensen,
sprak. Zo’n teleZe hadden er vergroot en blank, die een vreemde
visieprogramma
trouwen in dat
taal spraken. En alle ogen waren
heeft veel impact!
de keuzes die zij
op hen gericht.”
De kinderen
maakten in Gods
zijn nu gelukkig goed gewend in
hand lagen. Dat dit de weg was
Nederland. We denken niet dat
die ze moesten gaan. De adoptie
ze zich nog veel uit China herinvan onze twee kleinkinderen uit
neren. Beide kinderen horen er
China is uit liefde en in vertrouhelemaal bij op school, ze worden wen gemaakt.”
indruk gemaakt heeft op de kinderen. Die hele rij mensen, die groot
en blank waren en een vreemde
taal spraken. En alle ogen waren op
hen gericht.”

gezi(e)n

zondag 15 april 2018

RTV-tips
Zaterdag 21 april
NTR | NPO2 | 21.20
Andere Tijden
Den Helder in de Tweede Wereldoorlog. Op 24 en 25 juli 1940 valt
er een bommenregen op de stad.
De volgende dag begint de evacuatie. Door de aanleg van de Atlantik
Wall worden er 2000 woningen
afgebroken. Den Helder wordt een
dode stad.
Zondag 22 april
KRO-NCRV | NPO1 | 2.25
De Reünie
In deze aflevering van de Reünie
komen er mooie verhalen van de
oud-leerlingen van het 3 MAVO
RSG Winterswijk aan bod.
Zondag 22 april
EO | NPO2 | 23.45
Adieu God
Jan Leyers koos voor de belofte van
vrijheid en avontuur die besloten lag
in de popcultuur van de jaren zestig
en zeventig en zei de kerk vaarwel.
Maandag 23 april
KRO-NCRV | NPO1 | 21.15
Spoorloos
In de tweede aflevering van Spoorloos reist Jetske af naar Marokko,
op zoek naar de Marokkaanse
vader van Daniel. Daniel is de zoon
van een Argentijnse moeder en
een Marokkaanse vader en werd
geboren in Amsterdam, waar beide
ouders werkten.
Dinsdag 24 april
NTR | NPO2 | 20.25
Hier zijn de Van Rossems
Eindhoven.Volgens Vincent van Rossem is de industriële erfenis van
Eindhoven niet ‘kinderachtig’ en is
de voormalige lichtstad een bezoek
meer dan waard.

Heilig verontwaardigd
door Willemke
Wieringa, Wierden

Het ging over leegstaande kerken.
Jacob had er - onderweg voor zijn
werk - wel tien, twaalf gezien. Hij
vertelde erover aan tafel. Het was
op een woensdagmiddag.
Sinds kort is het op woensdag
mijn taak om kleinzoon Gabriël
van school te halen. Klokke twaalf
laat ik mijn pen vallen en rep ik
me naar de dorpsschool waar al
onze kleinkinderen hun schoolleven leven. Ik stel me voor hoe veilig en vertrouwd dat moet voelen
voor een kind. Met je familie om
je heen kun je de hele wereld aan,
toch? Voor mij voelt het in ieder
geval prettig, naar deze school
gingen ook onze eigen kinderen.
Verschillende kinderen van weleer
zijn de ouders van nu. En in sommige moeders van toen, herken ik
bij school de oma’s van nu. Grappig. De tijd verschuift vanzelf en
jij schuift zomaar mee. De zijlijn is
trouwens best een comfortabele
plek voor grootouders.

Woensdag 25 april
EO | NPO3 | 21.40
Tweestrijd
In een ontmoeting tussen een terminale zieke en een suïcidale jongere gaat de aan een spierziekte lijdende Charissa met Dorien paragliden.
En Dorien ervaart voor het eerst in
lange tijd een gevoel van vrijheid.
Donderdag 26 april
EO | NPO3 | 21.45
Typhoon
Typhoon heeft een held: Martin
Luther King.Vijftig jaar na de dood
van Martin Luther King reist Typhoon langs de zwarte buurten van
de grote steden. En wil weten wat
er nog over is van de boodschap
van King.
Vrijdag 27 april
KRO-NCRV | NPO2 | 22.50
The day will come
De bloeiende jaren 60.Twee jonge
broers worden beroofd van hun
vrije leven wanneer ze in een jongensinternaat worden geplaatst waar
de tijd lijkt stil te hebben gestaan
Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl

Als laatste komt Gabriël aanzet-

de plekje aan het hoofd van de tafel
zitten en speurt door het raam
naar eekhoorntjes in de bomen, zijn
vriendjes van vroeger. Ondertussen
praten wij over al die leegstaande
kerken. Ik zie de gebouwen als mensen voor me. Koud.Verlaten. Eenzaam.Treurend.
Hoe maken we werk van een lege
kerk? Zullen we een reveiltour
organiseren langs verlaten kerken?
Of kerken gaan kraken voor een
opwekkingsevenement?
En ik vertel Jacob over wat ik vanmorgen weer eens las in het Oude
Testament. Hoe de ontrouw van het
volk Israël mij keer op keer verbijstert. Hoe ontrouw ook wij zelf zijn.
Geen wonder, die verlaten kerken.
Ineens doet Gabriël een duit in
het zakje. “God heeft de mensen
zo gezegend. Hij heeft de aarde
gemaakt. Het eten. En dan verlaten
ze hem toch. Dat begrijp ik echt
hé-le-maal niet. Ik ga dat niet doen.
Nooit.”
Die nadruk, die emotie, die heilige
verontwaardiging... uit de mond
van een zevenjarige.
Jacob en ik vallen even stil.

“Ha oma!” Daar fietst kleinzoon
Abel.
“Ha kerel!” Zijn andere opa komt
hem en zijn broertje en zusje

Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meeleven met
dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen en
dertien kleinkinderen. Eerdere columns verschenen in de
bundel ‘Ik wou dat ik een mandje had’. Bestellen?
Maak € 7,95 over op nr 43 78 42 215 tnv
Topic Creatieve Communicatie te Wierden.

Daan

Geef een zoen
door
Daan van der Waals,

Dinsdag 24 april
KRO-NCRV | NPO1 | 22.20
De rijdende Rechter
In de eerste aflevering van De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd gaat
Jetske van der Elsen na de uitspraak
langs bij partijen uit Brunssum en
Leek.

halen.
“Dag oma!” Willemke en Guusje
zwaaien. Elfjarige kleindochters
kunnen zelf wel naar huis fietsen.
Kleinzonen Martien en Marcus
passeren, ik heb een glimp van hun
vader opgevangen. Ook zij zwaaien en roepen uitbundig naar mij. Ik
mis er nog een paar…

ten. De zon schijnt, maar hij draagt
dikke wanten.
“Hè, wat is dat nou, handschoenen
met dit weer?”
“Ja die was ik al lang kwijt”, zegt
hij onverstoorbaar en begint zonder overgang over de voetbaltraining van vanmiddag. En dat zijn
moeder en zijn vader binnenkort
een keertje komen kijken. Ik babbel zo’n beetje mee, want al mijn
aandacht is gevestigd op zijn fietscapriolen.
Thuis heeft Jacob de tafel al gedekt.
Gabriël gaat op zijn oude vertrouw-

Illustratie: Hester Nijhoff
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Gramsbergen

Pastoraat, je moet
ervan houden. Soms
houd ik er helemaal niet van. Het
is natuurlijk prijzenswaardig dat
mensen pastorale aandacht aan
mij willen besteden, maar daar zit
ik niet altijd op te wachten.Vooral
niet als zo’n pastorale figuur
onaangekondigd en onverwacht
voor mijn neus staat.
Die keer bijvoorbeeld dat ik
bezoek kreeg na een vreselijke
nacht. Bij mijn ziekte schijnt te
horen dat ik intensief droom.
Meestal kan ik die dromen niet
navertellen, maar ik word er wel
heel moe van wakker.Vaak ook
ontsteld, door elkaar geklutst, als
het een nare droom is geweest,
wat zich nogal eens voordoet.
Frustraties die ik in mijn leven heb
opgedaan melden zich dan nadrukkelijk, mij verbijsterd achterlatend.
Ik was er die ochtend naar van. In

somber gepeins verzonken zat ik
in de tuin. Troosteloos keek het
leven mij aan. En laat juist nu Ria,
onze kerkelijk werker, ten tonele
verschijnen! Geen afspraak, maar
ze was er wel. Even horen hoe het
gaat…

Ik heb een bezoeker wel eens hartelijker begroet, zal ik maar zeggen.
Dit pastorale bezoek kwam wel
Ik moest aan deze bijzondere onterg ongelegen. Mijn hoofd stond
moeting denken toen ik las over
er niet naar, een handdruk kon er
een al even bijzonder onderzoek.
niet vanaf. Dat weerhield Ria er
Hersenwetenschappers stelden
niet van een stoel bij te trekken
zich de vraag
en een gesprek
of elkaars hand
te beginnen, mijn
En toen gebeurde het wonder!
chagrijn ten spijt.
Ik vertelde haar over mijn droom, vasthouden pijn
kan verzachten.
En toen gebeurde
en de zon brak door. Jawel, het
Onderzoeker
het wonder! Ik
befaamde ‘luisterend oor’! Het
Pavel Goldstein
vertelde haar
luchtte mij geweldig op.
kwam erop toen
over mijn droom,
hij zijn vrouw trachtte bij te staan
althans wat ik mij ervan herinbij een bevalling. Wanneer hij haar
nerde, en de zon brak door. Jawel,
het befaamde ‘luisterend oor’! Het hand vasthield, merkte hij dat
haar pijn minder werd. Dat leidde
luchtte mij geweldig op. Toen ze
hem tot een algemene vraag: ‘kan
aanstalten maakte te vertrekken,
pijn verlicht worden door conbedankte ik haar dat ze me had

GZ zoekt kerken-bezoekers
Het Gezamenlijk Zondagsblad wil
graag zijn contacten met de plaatselijke kerken versterken. Dat is
hard nodig want in veel kerkelijke
gemeenten is het GZ (bijna) onbekend.Wij zoeken enkele enthousiaste GZ-lezers die in hun regio
de contacten tussen het GZ en de
plaatselijke gemeenten willen helpen

opgemonterd. ‘Blijf maar zitten,’
zei Ria, en ten afscheid gaf ze mij
een zoen. Ze schrok er zelf van.
Die zoen bewaar ik als een kostbaar kleinood van een sombere
ochtend, een weldaad, een vertroosting. Een prachtige afsluiting.
De taal van de aanraking, that’s it.
Een taal welsprekender dan een
heel betoog, al is het waar dat we
het niet helemaal zonder woorden kunnen stellen, en is ook de
stilte, het bij elkaar verwijlen, van
belang. Dat was evengoed mijn
ervaring.

opbouwen. Dat kan door bezoeken
te brengen, maar ook door gerichte
informatie door te geven. Uiteraard
doet u dit vrijwilligerswerk in nauw
contact met het redactiekantoor
in Wierden. Graag geven we u vrijblijvend meer info. Bel of mail daarvoor met Johan ten Brinke: johan@
topic-cc.nl tel. 0546 - 577475.

tact, en zo ja, hoe?’. Dat werd uitgewerkt in een labstudie, waarbij
van 22 heterokoppels in verschillende situaties de hersengolven
werden gemeten. Conclusie: pijn
wordt inderdaad minder als je
elkaars hand vasthoudt. In wetenschappelijke termen heet het dat
niet alleen de ademhaling en de
hartslag maar ook de hersengolven in dat geval synchroon verlopen. Hoe meer je je verplaatst
in de pijn van de ander, des te
beter slaag je erin de pijn weg te
nemen. Goldstein daarover: ‘We
hebben in de moderne wereld
veel nieuwe manieren gevonden
om te communiceren maar we
hebben minder fysieke interactie. Dit onderzoek illustreert
de kracht en het belang van het
menselijk contact.’
Ik moet wel een beetje lachen als
ik zoiets lees. Hebben wij werkelijk zo’n uitvoerig onderzoek
nodig om tot deze bevinding te
komen? Zie de beelden van treurende en rouwende mensen als
ergens een ramp is geschied. Je
zoekt steun bij elkaar. Houd die
hand vast. Sla een arm om die
schouder. Geef een zoen.

Taizé in Dedemsvaart
Op zondag 15 april is er tijdens de
avonddienst in De Antenne, aan
de Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart, een gebedsviering in de stijl
en de sfeer van Taizé. De viering
is een meditatieve dienst waarin
liederen, gebed en stilte centraal
staan. Het thema is: “Begin een
nieuw leven, dan zal God je fouten

vergeven”De kerk is open vanaf
18.30 uur en de viering begint
om 19.00 uur. Wees welkom! De
werkgroep Taizé geeft graag meer
informatie. Mail of bel naar het
secretariaat: Marthilde Visscher,
0523-616815, taizededemsvaart@
gmail.com of kijk op de website
www.taizededemsvaart.nl

berichten uit de gemeente
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weit 29, 7776 BG Slagharen) is
opnieuw kanker geconstateerd.
Voor haar en de familie een hele
tegenslag. Zij verblijft gewoon
thuis.
Wij wensen alle zieken Gods
nabijheid en kracht toe en vragen
uw gebed voor hen.
Jarig. Mw. H. Booij-de Vries, Auke
Vosstr. 55A, 7776 AT Slagharen,
09-04-1941.
Dhr. D. van der Meer, Zwarte Dijk
20, 7775 PB Lutten, 10-04-1946.
Dhr. G. Kerkdijk, Pr. Irenelaan 12,
7776 AZ Slagharen, 10-04-1940.
Mw. A. Profijt-Eggengoor, Herenstr. 76, 7776 AL Slagharen, 13-041939.
Mw. G. Klok-v/d Heide, Lutterveldweg 46, 7777 RL Schuinesloot,
14-04-1940.
Dhr. J. Gritter, Schuineslootweg
29a, 7777 RG Schuinesloot, 15-041945.
De bloemen gaan vandaag met
een groet van ons allen: vanuit
de Kruiskerk naar Hans en Diny
Pieper, Boekweitstraat 30 te Slagharen; vanuit de Lantaarn naar de
fam. van der Meer, Zwarte Dijk
20.; vanuit de Kapel naar mw. B.
v/d Belt, Drs. G. Jonkerlaan 19,
Hardenberg.
Nieuwe ambtsdragers. De
kerkenraad v/d Geref. Wijkgemeente maakt met grote blijdschap bekend dat de volgende
brs. en zrs. bereid zijn het ambt
van ouderling of diaken op zich te
nemen: ouderling- kerkrentmeester: dhr. T. Scholten; ouderlingkerkrentmeester: J. Everts; wijkouderling: mw. G. Euving-Kooij;
diaken: dhr. K. Brus.
Indien geen wettige bezwaren hier
tegenin worden gebracht zal de
bevestiging, zo de Here wil, plaatsvinden op 15 april om 9.30 uur in
de Kruiskerk.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg,
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 15 april: 10.00
Kind en nevendienst. Beerzerveld 19.00 ds. L. van Rikxoort.
Afsluiting winterwerk. O.v.d.: dhr.
J. v/d Velde. Gastheer: B. Mellema. Diakenen: B. Mellema en D.

Otten. Collecten: KRQ, kerk en
gebouwen.
Meeleven. We leven mee met
mw. D. Hans, zij ligt vanwege een
auto-ongeluk in het ziekenhuis.
Ook dhr. H. Middag is in het ziekenhuis opgenomen.
We zijn heel dankbaar en blij met
Jarno en Rosanne Otter-Waterink. Zij kregen een zoon, Mats.
Mats is het broertje van Fenne.
We wensen jullie heel veel geluk
en gezondheid toe: Al leef je nog
onbewust en weet je nog niet
van gisteren of morgen. Toch ben
je als een kostbaar pand reeds in
Gods handen geborgen.
Tekst. Een mens lijdt dikwijls ’t
meest door ’t lijden dat hij vreest,
doch dat nooit op zal dagen. Zo
heeft hij meer te dragen dan God
te dragen geeft. Het leed dat is,
drukt niet zo zwaar, als vrees voor
allerlei gevaar. En komt het eens in
huis dan helpt God altijd weer en
geeft Hij kracht naar kruis.
OMMEN
Contactpersoon: Wim Westerhuis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdiensten 15 april: Bouwstraat 9.30 ds. K. Jelsma. Kerk
en School O.v.d.: dhr. J. Heijink.
Organist: mw. L. VolkerinkSchuurman. Oppas: aanwezig.
19.00 mw. ds. J. de Haan. O.v.d.:
mw. J. Breteler. Organist: dhr. G.
Olthof. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Kerk. Bij de uitgang: project Edukans en zending.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdiensten 15 april: Kloosterkerk Sibculo 9.30 ds. J.
Schep. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: Jessica Stoeten en Linda
Bolks. Fredrikskerk Kloosterhaar 9.30 dienst. Knd.: groep
1 t/m 8. Oppas: Anja Roessink.
Collecten: diaconie, kerk en
onderhoudsfonds.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 15 april: 10.00
ds. B. Steenwijk, Nijkerk. Oppas:
Janneke Vis en Shannon Bosgraaf.
Knd.: groep 2: Marijke en Marie-

ke. Organist: Henk Teunis. 19.00
ds. D. Wolters, Vollenhove. Gez.
jeugddienst i/d Joh. Kerk. M.m.v. de
band ‘Dedicated To God’. Collecten: 1. Kerk. 2. Jeugd.
Zieken. Door ziekte en zorgen kan ons leven wel eens
anders verlopen dan we willen
en gebeurt. En wanneer een ziekenhuis opname noodzakelijk is
dan wordt het er meestal niet
vrolijker op in onze gedachten.
Heel begrijpelijk overigens want
het lijkt wel alsof een ziekenhuis
alleen maar voor nog meer zorgen zorgt. Maar zij die wel eens
in een ziekenhuis hebben gelegen
weten wel dat zo’n opname niet
alleen de zorgen vermeerdert
maar dat er ook gewerkt wordt
aan het herstel van de patiënt. Dat
dit geen garantie is dat iedereen
altijd hersteld in het ziekenhuis
moge duidelijk zijn. Het geeft echter wel de ruimte om elkaar bij te
staan in de zorgen die er kunnen
spelen. Zo kan iedereen op zijn/
haar plek iets betekenen voor hen
die in het ziekenhuis opgenomen
zijn.
Zoals nu br. W. van der Linde
uit de Molenstraat. Hij is afgelopen week opgenomen in de Isala
kliniek afd. V3.3 te Zwolle met
klachten van bronchitis. We hopen
dat hij er gauw van mag herstellen zodat hij weer naar zijn eigen
vertrouwde plekje kan in St. Jansklooster. We wensen hem veel
sterkte toe en bij alles Gods ontfermende nabijheid.
Br. E. de Haan moest in de afgelopen week een aantal keren naar
het ziekenhuis. Hij is daar behandeld voor het vasthouden van
vocht. Verder onderzoek is noodzakelijk. Ook is er bij hem Altzheimer geconstateerd en dat maakt
dat het voor hem maar zeker ook
voor zijn vrouw moeilijke weken
zijn. We hopen dat ze bij alles
waar ze mee te maken hebben
kracht mogen putten uit de bron
van Gods liefde en zijn allesomvattende trouwe zorg. We wensen
hen veel sterkte voor nu en voor
de toekomst.
Om Gods liefde en zijn nooit aflatende zorg om je heen te mogen
weten maakt het ziek zijn en de
zorgen van welke aard dan ook
draaglijker. Ook al wordt dat niet
altijd zo ervaren mogen we toch
geloven en vertrouwen op Gods
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hulp en bijstand. Laten we dan
met al onze noden en zorgen naar
Hem toe gaan en voor elkaar bidden om kracht van boven.
God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten
wordt beproefd: hij geeft u mét de
beproeving ook de uitweg, zodat u
haar kunt doorstaan. 1 Korintiers
10: 13. Dat is een rijke boodschap
vanuit Gods woord die we elkaar
mogen meegeven bij alles wat er
op onze levensweg voorbijkomt.
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Hartelijke groeten en een goede
en gezegende week toegewenst.
WESTERHAAR
Kerkdienst 15 april: 9.30 ds. P.
Boomsma, Nijverdal. Organist:
Erik Lamberink. Koster: Ab Lusseveld. O.v.d.: Gert/Cristina
Poelman. Knd.: o.l.v. Carolien Jansen. Vervoer bewoners ‘Haarhuus’: Gerard Teunis. Collecten:
1. Kerk. 2. Onderhoudsfonds.

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Workum i.c.m. It
Heidenskip, ds. A.Vriend te
Ouwsterhaule-Scharsterbrug, die
dit beroep heeft aangenomen
Aangenomen
naar Heteren (herv.), ds. G.W.
Piksen te Lutten, Slagharen en
Schuinesloot (herv.)
Bedankt
voor Bodegraven (herv. wijk
2), ds. E. de Mots te Rijssen (herv.
wijk 3)
voor Lienden (herv.), ds. M.M.
van Campen te Rotterdam-Zuid
(herv.)
GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Beroepen
te Amersfoort-Zuid, kand. M.A.
van der Welle te Kampen
HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Sirjansland, kand. K. den Boer
te Grafhorst
CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Ulrum, kand. J. van den Os te
Harderwijk
Bedankt
voor Urk (Ichthus), ds. C.J.
Droger te Vlaardingen
voor Urk (Ichthus), ds. J.L. de
Jong te Soest
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Sioux-Center (Iowa,VS),
ds. A.A. Brugge te Lethbridge
(Alberta, Canada)

te Kapelle-Biezelinge, ds. A.T.
Vergunst te Waupun (Wisconsin,
VS)
te Bodegraven en te
Rotterdam-Alexanderpolder,
ds. D.W. Tuinier te Waarde
te Rotterdam-Zuidwijk, ds. G.J.
Baan te Vlissingen, die bedankte
voor Lelystad
te Scherpenzeel, ds. J.M.D. de
Heer te Middelburg-Centrum
te Utrecht, ds. W. Harinck te
Moerkapelle
te Doetinchem, ds. C. van
Ruitenburg te Krimpen aan den
IJssel
te Markham (Ontario, Canada),
ds. H.A. van Zetten te Benthuizen
Bedankt
voor Waardenburg, ds. G. Beens
te Kootwijkerbroek
voor Kampen en voor RillandBath, ds. G.W.S. Mulder te
Zoetermeer
voor ‘s-Gravenzande, ds. G.
Clements te Gouda
voor Drachten, ds. C.A. van
Dieren te Rijssen-Noord
voor Goudswaard, ds. A. Schot
te Nunspeet
voor Nijkerk, ds. G. Heijkamp te
Enkhuizen
voor Sint Annaland, ds. G. van
Manen te Elspeet
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Bedankt
voor Sint Annaland, ds. A. van
Voorden te Opheusden
voor De Beek-Uddel, ds. A.
Schultink te Rhenen
voor Nieuwaal, ds. M. Krijgsman
te Arnemuiden

Klassiek op Zaterdagmiddag in Hasselt
Het laatste concert in de serie
‘Klassiek op Zaterdagmiddag’
wordt uitgevoerd door het
Vocaal Ensemble Rijssen (VER)
o.l.v. Jan-Geert Heuvelman. Het
VER is een interkerkelijk koor
van 27 enthousiaste leden met
professionele begeleiding dat
ongeveer 20 jaar bestaat. Het
koor voert geestelijke, klassieke
muziek uit.
Dirigent Jan-Geert Heuvelman
(1984) studeerde orgel en beiaard aan het Utrechts conservatorium bij Bernard Winsemius en
schoolmuziek aan Artez in Zwolle. Daarnaast volgde hij koordirectie bij Klaas Stok. In 2015
rondde hij zijn masterstudie beiaard af. Hij is hoofdorganist van
de Noorderkerk in Rijssen en
beiaardier te Lochem en Rijssen.

Als muziekdocent is hij verbonden aan het Van Lodenstein College in Amersfoort. Sinds 2007 is
hij dirigent van het VER. Bovendien is hij betrokken bij de Stichting Stadsmuziek Rijssen en de
Nederlandse Klokkenspel Vereniging. Meer info: gjheuvelman.nl
Het programma is in vier blokken verdeeld en wordt afgesloten met een improvisatie over
‘Vater unser im Himmelreich’ op
orgel door de dirigent.
Op het orgel worden de componisten J.S Bach en J.P Kellner
vertolkt. Het koor voert werken
uit van C. Wood, E. Blairstow, K.
Jenkins en G.F. Telemann.
Het volgende concert vindt
plaats aan het begin van het
hooifeest op 25 augustus 2018.
Organist Gerwin van de Plaats

uit Kampen verleent hieraan zijn
medewerking.
Zaterdag 21 april, 16.00 uur (zaal open vanaf 15.30
uur). Ichthuskerk, Kastanjelaan 1, Hasselt. Entree gratis,
vrije gift aanbevolen
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kerkdiensten
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Wij lezen vandaag
Zondag 15 april
Genesis 4:1-16
Maandag 16 april
Genesis 4:17-26
Dinsdag 17 april
Spreuken 24:1-9
Woensdag 18 april
Spreuken 24:10-22
Donderdag 19 april
Spreuken 24:23-34
Vrijdag 20 april
Psalm 10
Zaterdag 21 april
Genesis 5:1-24

Even doordenken
Wie leeft van het vooroordeel
komt aan het oordeel niet toe.
Antoine Bodar

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,
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Eindredactie J. v.d.Venis
Redactie ds. R. van der Hucht
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek,
ds. E. van Veen dr. J.D. Th. Wassenaar
Medewerkers ds. Pieter Boomsma,
ds. Dijk, Jan Groenewegen, Gerrit Kraa,
Leo Polhuys, Daan van der Waals,
Willemke Wieringa
Gemeenteberichten en Kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
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Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad
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Advertenties Voor informatie over tarieven en
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(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal
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den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
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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
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Abonnementen Voor opgave van een abon
nement, een adreswijziging of vragen over de
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen:
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475.
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische
incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00;
per half jaar met een automatische incasso
€ 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een
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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 oktober t/m maart, in de tussenliggende periode minder frequent. Zie voor de verschijningsdata:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

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

Drenthe
Zondag 15 april 2018
Aalden 10.00
Alteveer GK 10.00 ds. J.
Overeem
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d
Peppel JK 10.00 ds. R. Koopmans
De Slingeborgh 10.30 da. N.
Reinders
Beilen PK 10.00 ds. R.Veldman
19.00 ds. J. Greving. Jeugdd.
Borger GH 10.00 ds. A. van
Beijeren
Bovensmilde WK 9.30 ds. G.
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. O. Doorn
19.00 jeugddienst
Drijber GK 10.00 ds. Rooze
Dwingeloo 10.00 ds. W.
Menkveld
Een 9.30 ds.Y. Slik
Elim GK 10.00 dhr. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. v/d Laan
Ichthus 10.00 dhr. Westerduin
Kapel 10.00 ds. Wijnsma
Opgang 10.00 ds. Fischer SH
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds. R. Wentink
Gasselternijveen 11.00 drs. E.
Vroom
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten BK 9.30 ds. A. Hekman
Grollo 10.00 Regina Ederveen
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 dhr. G.
Heinen 19.00 ds. G. Kuiper
Hoogersmilde De Schakel
9.30 ds. G. Gardenier
Hoogeveen GH 9.30 ds. W.
Bos GrK 9.30 ds. J. Snaterse
HK 9.30 ds. C. ’t Lam OK 9.30
ds. J. Bolhuis VH 9.30 ds. W.
Loosman Bethesda 10.30 ds. H.
Linde Weidesteyn 10.30 da. G.
Wiersma
Klazienaveen KK 9.30 ds. F.
Slothouber. H.A.
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. H. Harmsen

Meppel Erfdeel 10.00 Graddy
Meijer OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J.
van Breevoort
Nieuw-Balinge 10.00 ds. D.
Boers 19.00 ds. J. Harteman
Nieuweroord RH 10.00 ds.
W. Bakker IK 19.00 ds. G. van
Wingerden
Nieuw-Weerdinge RW 10.00
ds. T. Oldenhuis
Nijeveen 10.00 e-meeting
Pesse KPK 10.00 ds. G. Hovingh
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden JK 9.30 ochtendgeberd
Op de Helte 10.00 ds. A. Elbert
19.00 vespers
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 ds. J. Kooistra
Schoonoord De Wijngaard
9.30 da. Hordijk
Sleen OK 10.00 da. H. Cohen
Smilde KK 9.30 ds. L. v/d Veer
Tiendeveen 10.00 ds. W.
Zuijderduijn 15.00 ds. D. Boers
Valthermond HS 10.00 ds. E.
v/d Meulen
Vries DK 9.30 ds. T. van
Beijeren
Westerbork VH 10.00 ds. J.
Greving SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 mw.
Maatjes

Flevoland
Zondag 15 april 2018
Ens GK 9.30 dhr. R. Pasterkamp
19.00 ds. E. Terpstra
Kraggenburg 10.00 ds. G.
Timmer
Marknesse 9.30 ds. G.Venhuizen
Nagele 9.30 dhr. G. Doorn
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra
17.00 ds. J. Tadema PK 10.00
ds. G. van Zanden 17.00 ds. E.
Terpstra De Poort 10.00 ds. J.
Tadema 17.00 ds. G. van Zanden
Kompas 14.30 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot
19.00 zangdienst

Overijssel
Zondag 15 april 2018
Almelo Bleek 10.00 ds. A.
Hagoort De Ontmoeting
10.00 ds. C.Visser 19.00 ds. C.
Elsinga GrK 10.00 ds. A. van
Houwelingen PK 10.00 ds. M.
Montagne Noach 10.00 ds. D.
van Bart Eugeria 10.30 ds. N.
Mels ZGT 10.30 ds. A. Stienstra.

H.A.
Beerzerveld 9.45 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. G. Zijl
Bergentheim OK 10.00 ds. G.
Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. L.
Burggraaff
Blankenham 10.00 ds. R. v/d
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 n.b.
Borne OK 10.00 ds. G.Veening
Dijkhuis 10.00 ds. C. Borgers
Bruchterveld 10.00 da. R. van
Doorn
Daarle 9.30 ds. B. heusinkveld
19.00 ds. R. Biewinga
Daarlerveen 9.30 ds. M. Plette
17.00 ds. M. Bos. Jeugdd.
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Keuning
19.00 ds. A. Tol Oudleusen
10.00 ds. A. Tol
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds.
K. van Staveren VDK 9.30 mw. T.
Prins 19.00 ds. J. Wassenaar
De Krim PK 9.30 ds. G. Kuiper
Delden OB 10.00 n.b.
Den Ham GK 9.30 ds. H. de
Haan 19.00 da. M. Winters HK
19.00 ds. B. Heusinkveld DK
10.00 ds. G. de Goeijen 19.00 ds.
R. van Hornsveld
Diepenheim 10.00 ds. A.
Braakman
Enschede OK 10.00 ds. J.
Zuurmond Lonneker 10.00 drs.
R. Scheurwater Usselo 10.00 ds.
H. Cohen Stuart BK 10.00 ds. M.
Zijlstra ZP 10.30 n.b. HZ 10.00
past. A. Kemper JK 10.00 da. M.
Schepers
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
19.00 ds. E. van der Veen
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma 19.00 n.b. GrK 9.30 ds.
J. Olie 19.00 ds. W. Hulsman HC
9.30 ds. G. Nijland
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Gramsbergen BHK 9.30 ds. J.
Kruiter 19.00 ds. B. Heusinkveld
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek HK
10.00 ds. L. van Rikxoort De
Matrix 9.30 ds. M. Oostenbrink
Radewijk 10.00 ds. W. v/d Wel
CFH 10.30 n.b. Oostloorn
10.30 n.b. HöK 10.00 ds. A. de
Lange SK 19.00 ds. W. v/d Wel
Hasselt Ichthus 10.00 ds. W.
Zaagsma
Heino 9.30 Lieke van Hout
19.00 zangdienst
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. R. Perk 19.00 ds. A. Groen.
Zangd. KW 9.30 ds. J. Wassenaar
KZ 10.15 ds. T. Nieuwenhuis
Holten DK 9.30 ds. S.
Roozenboom Kandelaar 9.30 ds.

B. Heusinkveld 19.00 da. J.Veddes
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager
Kamperveen 9.30 dhr. Palland
Lemelerveld BK 9.30 ds. C.
Benard
Lutten LK 9.30 ds. W. Piksen
Op het vl
Mariënberg SK 9.30 ds. T.
aansluitin
Nieuwenhuis 19.00 ds. L. van
kwam ik
Rikxoort
22 jaar, k
Nieuwleusen MK 10.00 ds.
lach. Hij
G. Trouwborst OK 10.00 prop.
Met het z
M. van Sandijk 19.15 ds. G.
vliegtuige
Trouwborst
dat hij aa
Nijverdal RB 9.30 ds. P. ten Kleij
HC 9.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt RK 9.30 ds. E. Jans. Door ds. Gerh
Oec. dienst HG 19.00 d.s E. Jans
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S. Sergei is geb
Ris 19.00 ds. B. v/d Weg
eenvallen va
Rouveen 9.30 ds. C. Hoek
beginjaren n
Sibculo KK 9.30 ds. J. Schep FK eeuw.
9.30 ds. W. v/d Griend
Schuinesloot 11.00 ds. W. PiksenMoederke
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. Niet alleen
B. Steenwijk 19.00 ds. D. Wolters. viel uiteen. D
vrijheid en d
Gez. jeugdd.
verwarring l
Staphorst 11.00 n.b.
lijken schipb
Steenwijk GrK 9.30 n.b. OV
9.30 ds. B. Haanstra EV 10.45 ds. hoge percen
scheidden n
B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van te. Zijn vade
meer gezien
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. water te ho
der een eige
Pap MK 10.00 jeugddienst
ne protestan
Vriezenveen OK 9.30 ds. J.
zij tot leven
Wegerif
Vroomshoop Het Anker 9.30 kerk had zij
verlaten. Lan
ds. J. Droogendijk 19.00 ds. F.
weer thuis i
Schipper
de Russisch
Wanneperveen 9.30 ds. T.
haar tijdloze
Veenstra
Gaandeweg
Westerhaar 9.30 ds. P.
zich aangetr
Boomsma
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. doxe geloof
W. Gorissen 15.00 ds. G. Doorn gaan studere
18.45 ds. G. van Goch GK 9.30 echter versc
en 19.00 Hoge Hexel 9.30 ds. de Canades
H. van Wingerden 15.00 ds. F. van riteiten gew
maar uiteind
Santen
Wijhe NK 10.00 da. M.Veenstra kon hij in H
ton, Ontario
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 14.30 ologie gaan
ren. Hij bere
ds. Ferguson
Windesheim 9.30 ds. J. van Wijk functie binn
doxe kerk, z
19.00 ds. J. Adriaanse
van God en
IJsselmuiden/Grafhorst GK
blijven, hoew
9.30 ds. W. van Dijk
Zwartsluis GK 10.00 ds. M. vd/ voor prieste
Kooi HK 19.00 ds. O. Doorn
Zwolle AK 9.30 ds. N.
Eygenraam. H.A. GrK 16.30
Michaëlsvesper JK 9.30 ds. J. Boer
19.00 ds. C.Visser LK 10.00 ds.
M. Jonker OK 10.00 ds. I. Epema
Open Kring 9.30 mw. P.
Hellinga SiK 10.00 ds. H.
Evers StK 9.30 ContaKtdienst

Voor het laatst dit seizoen

Zingen in Staphorst

Op zaterdag 14 april 2018 is de
laatste samenzangavond van het
seizoen 2017-2018. De zangbundel Johannes de Heer staat
dan centraal. Deze zangbundel
is ontstaan toen de evangelist
Johannes de Heer wekelijks een
liederenuur op de radio mocht
verzorgen. De ‘Johannes de

Heer-bundel’ is een verzameling
van deze liederen en stamt al uit
1905. De meest recente uitgave
is van 2004. Ondertussen bestaat
de bundel uit 944 liederen.
Ondanks dat de eerste uitgave
al meer dan 100 jaar oud, bevat
de bundel nog altijd liederen die
heden ten dage op vertrouwde
wijze de boodschap van liefde,
hoop en geloof brengen. “Ik
wandel in het licht met Jezus”,
“Daar ruist langs de wolken” of
“Abba, Vader” zijn liederen die

in vele harten gegrift staan en bij
de eerste tonen een gevoel van
vertrouwdheid op roepen. De
samenzang wordt zowel op orgel
als piano begeleid. Het orgel zal
bediend worden door Menno
Akse, Hans van Dongen bespeelt
de piano. Ook is er ruimte voor
een kort gesproken woord.
Iedereen is van harte welkom.
Na afloop staan er koffie en thee
klaar.
De locatie van deze samenzang-

avond is kerkgebouw De
Bron, Churchilllaan 2 in Staphorst. Vanaf 18.30 uur is de
kerk open en om 19.00 uur
begint het programma. De
entree is gratis, wel wordt er
gecollecteerd ter bestrijding
van de onkosten.
Meer weten? Zie ook:
www.zangavondstaphorst.nl
of www.facebook.com/zangavondstaphorst
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Sergei

Agenda
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

Op het vliegveld van Frankfurt, wachtend op een
aansluitingsvlucht met Lufthansa naar Schiphol,
kwam ik Sergei tegen: een spraakzame jonge Rus,
22 jaar, kaal, met een baard en een charmante
lach. Hij wachtte op een vlucht naar Moskou.
Met het zicht op de terminal en binnenkomende
vliegtuigen, viel mijn oog op de titel van een boek
dat hij aan het lezen was. We raakten in gesprek.

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

Door ds. Gerhard J. Heeringa, Dronten

Sergei is geboren vlak na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in de
beginjaren negentig van de vorige
eeuw.
Moederkerk
Niet alleen het politieke systeem
viel uiteen. Door de herwonnen
vrijheid en de maatschappelijke
Langzamerhand
verwarring leden talloze huwekwam ze weer
thuis in haar
lijken schipbreuk. Sergei noemde
hoge percentages. Zijn ouders
moederkerk, de
scheidden niet lang na zijn geboorRussisch-orthodoxe kerk, met
te. Zijn vader heeft hij nauwelijks
meer gezien. Om het hoofd boven
haar tijdloze en
water te houden begon zijn moerijke liturgie
der een eigen bedrijfje. In een kleine protestantse gemeente kwam
zij tot levend geloof, maar die
Conservatief
kerk had zij enigszins ‘verwond’
Ik was verbaasd over hoe conserverlaten. Langzamerhand kwam ze vatief deze intelligente jongeman
weer thuis in haar moederkerk,
was, die echter goed over de
de Russisch- orthodoxe kerk, met
dingen had nagedacht. Het prohaar tijdloze en rijke liturgie.
testantisme wees hij af, omdat de
Gaandeweg voelde ook Sergei
‘houdbaarheidsdatum’ beperkt
zich aangetrokken tot het orthowas; hij doelde waarschijnlijk op
kleine evangelische kerken met
doxe geloof. Hij wilde in Canada
een geringe looptijd. De Roomsgaan studeren. Zijn visum werd
katholieke kerk wees hij af vanechter verschillende keren door
wege het standde Canadese autopunt over het
riteiten geweigerd,
Het is in die wereldwijde kerk
zgn. filoque (lett.
maar uiteindelijk
van God niet allemaal koekoek
‘en de zoon’). De
kon hij in Hamiléénzang. Geen opgeheven
Orthodoxe Kerk
ton, Ontario, thevingertje dus.
stelt namelijk dat
ologie gaan studede Heilige Geest uitgaat van de
ren. Hij bereidt zich voor op een
Vader dóór de Zoon (Joh.15:26)
functie binnen de Russisch-orthodoxe kerk, ziet dat als een roeping en niet uitgaat van de Vader én de
Zoon. Dit was een van de redevan God en denkt celibatair te
blijven, hoewel dat niet verplicht is nen die leidden tot het Grote
Schisma, de scheuring van de
voor priesters.
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18 mei
Inspiratiedag ‘De kracht van
een Kerkgebouw’ Noorderkerk
Amsterdam Info:
www.thdv.nl/evenementen

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

christelijke kerk in 1054. Verder
was hij niet blij met de ‘gay-lobby’
binnen het Vaticaan!
Hij vroeg wat ik vond van marihuana en ik vroeg hem hoe hij
dacht over de schending van
mensenrechten en de beknotting
van de vrijheid van meningsuiting
in Rusland. We spraken over dissidenten, in politiek en cultuur,
en onder meer over Pussy Riot.
Deze Russische feministische
punkband, die in februari 2012 in
de Christus Verlosserkathedraal
in Moskou een anti-Poetinlied
zong, werd tot twee jaar strafkamp veroordeeld. Pussy Riot
is voor Russen een aanstootgevende, obscene naam en het
optreden was respectloos, volgens Sergei. Hij noemt Poetin een
christen en stemt vermoedelijk in

met de uitspraak van de patriarch
van Moskou die de herverkiezing
van Poetin ‘een wonder van God’
noemde. In het Westen denken
velen daar anders over.
Aangeraakt
Ontmoetingen met mensen
buiten de ‘comfortzone’ van je
eigen kerkelijke gezindte kunnen verrijkend zijn. Het is in die
wereldwijde kerk van God niet
allemaal koekoek éénzang. Geen
opgeheven vingertje dus. Maar
een luisterend oor, eenheid in
hoofdzaken, geduld in bijzaken en
liefde in alle zaken. Want hoe je
het ook wendt of keert en of je
zijn standpunten nu wel of niet
deelt, Sergei is aangeraakt door
God.
De auteur is predikant in Swifterband

Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep
Met ingang van het nieuwe seizoen is het weer mogelijk om aan de
driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG)
mee te doen.

Deze cursus loopt al jaren bijzonder
succesvol met volle groepen. De
evaluaties van afzwaaiende cursisten
zijn telkens buitengewoon positief.
De groepsgesprekken, het samen op
zoek zijn, de enthousiaste docenten,
het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken
dat mensen deze cursus als zeer
verdiepend voor hun kijk op het
leven ervaren.
Voor wie?
De cursus TVG is voor iedereen
die meer wil weten van geloof,
kerk en theologie. Het is een
gedegen cursus. Het is als het
ware een soort uittreksel van de
studie theologie met kernvakken
als Oude en Nieuwe Testament,
kerkgeschiedenis, geloofsleer en
ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast zal
een aantal andere vakken worden

onderwezen zoals spiritualiteit,
filosofie, contextuele theologie
(bijv. feministische theologie, vredestheologie) en overige wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam).
Oecumenisch
De cursus wordt ondersteund
door de Protestantse kerk, maar
beoogt heel nadrukkelijk oecumenisch te zijn. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom, kerkelijk
of niet kerkelijk, protestants of
rooms-katholiek of anderszins!
Per seizoen worden ongeveer 30
avonden les gegeven, per avond
2 lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €220,- per seizoen. De
cursusavonden vinden plaats op
dinsdagavond vanaf half september
in de Waterstaatskerk, Deldensestraat 20, Hengelo (Ov).
Meer weten? Ina ter Kuile, cursuscoördinator: T 277.42.88
E kuile@hetnet.nl

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
17 mei
Mazzeltov Tour 2018 i.v.m. 70 jaar
Israël m.m.v. Kampen Boys Choir
en organist Sietze de Vries
Goede Herder kerk, Emmen
19.30 uur, entree € 5,19 mei:
‘Met Joh. de Heer zingend Pinksteren in’, met Ad Huetink op het
orgel, Willem Hendrik Zwarthal te
Lemelerveld, 20.00 uur, € 10
22 mei
Mazzeltov Tour 2018 m.m.v.
Kampen Boys Choir en organist
Sietze de Vries i.v.m. 70 jaar Israël
Bovenkerk, Kampen 19.30 uur,
entree € 5,20 mei:
Welkomdienst met Christelijk
Mannenkoor Assen, De Goede
Herderkerk, Hoofdstraat 9 te
Borger, 19.00 uur
21 mei
BOOST-festival Diverse muziekpodia en lezingen Zandstuve,
Den Ham Info:
www.boostgospelfestival.nl
9 juni:
‘Jong Talent’ met Maarten Wilmink
op het orgel, Willem Hendrik
Zwarthal te Lemelerveld,
20.00 uur, € 12
30 juni:
‘Zang en spel’ met Gerwin v.d.
Plaats op het orgel en sopraan
Clara de Vries, Willem Hendrik
Zwarthal te Lemelerveld,
20.00 uur, € 14
21 juli:
Psalmsamenzang t.b.v. het goede
doel met Ad Huetink (orgel),
Willem Hendrik Zwarthal te
Lemelerveld, 20.00 uur, € 10
Informatie voor de (muziek)agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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zondag 15 april 2018

Predikantenbond bestaat honderd jaar
Op 9 april vierde de Bond van Nederlandse Predikanten zijn eeuwfeest.
Een terugblik naar de beginjaren.

door Dr. Jan Dirk
Wassenaar,
Hellendoorn

Het is niet eenvoudig de oorsprong van de BNP
exact te traceren. Wel staat vast
dat tijdens de laatste jaren van de
Eerste Wereldoorlog steeds meer
predikanten voor een vakorganisatie voelden.
Noodtoestand
Met de salariëring van het predikantswerk was het treurig gesteld.
Als gevolg van devaluatie van het
geld was het leven veel duurder
geworden. Veel predikanten zaten
na de oorlog nog met een vooroorlogs traktement, waarvan in
de meeste gevallen het leeuwendeel door het rijkstraktement
gevormd werd. Bovendien waren
er tal van kleine, arme gemeenten die met geen mogelijkheid
zelf voor een redelijk traktement
konden zorgen. Er moest dus
iets gebeuren om een einde aan
de noodtoestand – in de oprichtingsvergadering van de Vereniging van Kerkvoogdijen op 9 juni
1920 noemde G.W. Mortier de
financiële toestand van de predikanten ‘onhoudbaar’ – te maken.
Aan verschillende kanten van de
kerk kwam beweging. Men wilde
verhoging van de traktementen
en pleitte voor een centraal geregelde salariëring.
Oprichting
In oktober 1917 werd in de
meeste kerkelijke bladen een
oproep tot sympathiebetuiging
voor het oprichten van een predikantenbond gedaan. Ongeveer
tachtig predikanten gaven daar
gehoor aan. In het voorjaar van
1918 werd een voorlopig comité
gevormd. De eerste bijeenkomst
vond op 9 april 1918 in Amsterdam plaats. In het verslag ervan
wordt benadrukt dat de vereniging
buiten de richtingen wilde staan.
In het ‘arbeidsprogramma’ wordt
als doelstelling vermeld: ‘de behartiging van al die belangen, welke

betrekking hebben op de maatschappelijke en materiëele positie
van den Nederlandschen predikant in zijn ambt’. De aanwezigen
besloten dat de predikantenbond
zich allereerst moest inzetten
voor traktements- en pensioenregelingen en voor de verzorging
van weduwen en wezen. Op de
eerste algemene vergadering, 3
oktober 1918 te Utrecht, werden
de statuten en het reglement vastgesteld.
Groei
In de loop der jaren groeide het
ledental van de BNP; ook emeriti
en studenten gaven zich op. De
leden kwamen uit allerlei kerken
en zij vertegenwoordigden verschillende richtingen. Predikanten
uit de Gereformeerde Kerken in
Nederland sloten zich niet aan.
Twee jaar na de oprichting van de
predikantenbond had deze meer
dan 1200 leden. Anderzijds bleven

veel predikanten zich afzijdig houden, vanwege bezwaren als ‘hoge
contributie, te materialistisch, geen
vak, dan geen vakvereniging, strijdig met het geestelijk karakter
van het ambt, vrees voor staken
e.t.q.’. De werkzaamheden van de
bond namen in de beginjaren zo
toe dat in 1921 een vrijgestelde
secretaris aangesteld kon worden.
Verbetering
Na veel discussie nam de synode
op 18 augustus 1920 het Reglement op de predikantstraktementen aan. De gemeente werden
voortaan naar draagkracht aangeslagen voor een bijdrage aan een
centrale kas.
Om de nood van de emeritipredikanten en predikantsweduwen en -wezen te lenigen, werd
in het najaar van 1920 door de
predikantenbond de (succesvolle)
oudejaarscollecte in het leven
geroepen.
De gemeenten werden verplicht
om voortaan een minimum-aanvangstraktement uit te keren van
fl. 2.500, 3.000 of 3.500, een flinke

Wat niet ongenoemd mag blijven:
de Vereniging van Kerkvoogdijen
heeft ook steeds gepleit voor en
meegewerkt aan het bewerkstelligen van centrale regelingen. In
stijging van de traktementen.
1924 onderging ze een forse
De nieuwe regeling trad op 15
januari 1921 in werking. De beta- aderlating: in dat jaar werd de
Vereniging van Protesterende
ling van de bijdragen aan de kas
Kerkvoogdijen opgericht. Die
voor de predikantstraktementen
bestreed de rechtsgeldigheid van
en van de uitkeringen daaruit
begon in 1922. Op 1 januari 1926 het Reglement op de predikantstraktementen. Daarin werd zij
trad een reglement met betrekgesteund door
king tot de predide Amsterdamse
kantspensioenen
De predikantenbond zich
hoogleraar L.J.
in werking.
allereerst moest inzetten
van Apeldoorn.
voor traktements- en
De Groot merkt
Probleem
pensioenregelingen en voor
dienaangaande
Een probleem bij
de verzorging van weduwen en
op: ‘Maar zelfs de
de uitvoering was,
wezen.
protesterenden
dat veel kerkging hij soms te ver, daar hij ook
voogdijen er weinig voor voelde wettigheid van de in 1816
den om gelden af te dragen aan
ingestelde synodale bestuurseen centrale kas – ze wilden niet
organisatie in het debat betrok.’
onder curatele staan. Dientengevolge bleven de uitkeringen in het Het verzet tegen de uitvoering
van het reglement werd pas
algemeen beneden wat reglementair vastgesteld was. Niettemin zijn gebroken na het verlies van de
zaak-Ouddorp in 1931: in dat
de traktementen inderdaad niet
jaar werd de synode in het gelijk
onbelangrijk gestegen. In dit verband moet opgemerkt worden dat gesteld ten aanzien van haar
bevoegdheid tot algemene regede BNP ook wel aan persoonlijke
lingen voor de predikantstrakfinanciële ondersteuning deed of
tementen en met betrekking tot
daar op enigerlei wijze bij betrokhet beheer.
ken was.

Met de salariëring van het predikantswerk was het treurig
gesteld. Hun financiële toestand
was rond 1920 onhoudbaar

boekbesprekingen
schap zien. Duidelijk wordt dat
protestanten actief in een levende
traditie staan.
door ds. A . hekman , Assen

500 jaar Protestantisme. De
geschiedenis van de Reformatie. Katharina Kunter. Uitg.
Kok Utrecht 2016 Prijs € 35,In 2017 was het 500 jaar geleden
dat Luther de aanzet gaf tot de
Reformatie. Voor dit herdenkingsjaar leverde Katharina Kunter een
voornaam uitgegeven herdenkingsboek. Geschreven in 2011 en
inmiddels uit het Duits vertaald.
In volle breedte en variatie komt
de geschiedenis van de Reformatie naar voren, met mooie
foto’s en informatieve kaartjes.
De auteur laat de betekenis en
doorwerking van Luthers bood-

Het proces tegen Wilhelm
II. Een vonnis over de schuld
van de Duitse keizer aan WO
I. Hans Andriessen e.a. Uitg.
Lannoo, Tielt 2016. Prijs € 35,De uitgave is een product van
de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Het wil de
rol van de Duitse keizer bij het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog nader belichten. Men
wilde onderzoeken of de door de
geallieerde machten opgestelde
beschuldigingen tegen de keizer
juist waren, hem verweten in
het Verdrag van Versailles. Tot
een werkelijk proces is het nooit
gekomen, omdat Nederland weigerde de ex-keizer uit te leveren.

Nu heeft een groep historici en
juristen alsnog een onderzoek
ingesteld naar de juridische en
historische juistheid van de aanklachten tegen de keizer en krijgt
hij alsnog een proces. Aan de
hand van uit het onderzoek naar
boven gekomen feitenmateriaal
werd een requisitoir (betoog met
aanklachten) samengesteld overeenkomstig de in het Verdrag van
Versailles opgenomen beschuldigingen, voorzien van bewijsstukken en documenten. Daarna volgde verdediging en pleidooi. Het
Hof heeft het vonnis op het internationaal en volkenrecht van vóór
1919 gebaseerd. Voor het eerst in
de geschiedenis wordt de verantwoordelijkheid van de Duitse exkeizer voor het ontstaan van de
Eerste Wereldoorlog op objectieve wijze beoordeeld.

Jubileumconcert
de Herberg
Twee koren, 1dirigent: Jan Quintus
Zwart. ‘Looft den Heer’ uit Notter
en Chr. Gem. Drechtstedenkoor
‘Praise Him’ uit Dordrecht treden
op tijdens het concert van de jarige Herberg.
Ook verlenen Marjolein de Wit,
fluit; Ronald IJmker, orgel en
Martin Zonnenberg, vleugel
muzikale medewerking.
De complete collecte gaat naar
Pastoraal Diaconaal Centrum
de Herberg in Oosterbeek.
Info: Piet de Groot
voorzitter@praisehim.nl
zaterdag 14 april, 19.30 uur
(deuren open: 19.00 uur).
Grote Kerk te Gorinchem.

berichten Het Zondagsblad
Blokzijl

prot. gem.

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

Dienst zondag 15 april.
Blokzijl, Grote kerk 10.00 uur.
Voorganger: ds. D. Wolters (Vollenhove). Organist: dhr. J. Floor.
Collecte: 1e: diaconie, 2e: eigen
kerk, 3e: beamer en kerk-tv.
Er is na afloop koffiedrinken en
mogelijkheid tot ontmoeten. Een
ieder is van harte welkom!
Pastoraat. Mw. Coba Uffels,
Boffersweidje 19 Blokzijl verblijft
tijdelijk in de Schakel, Urkerweg
1 8303 BX in Emmeloord om
verder aan te sterken. Heel veel
goeds en beterschap toegewenst!
Nog steeds zijn onze gedachten
en gebeden bij mw. Jannie Timmerman, Wetering-west 39 Wetering en bij mw.Roelien de Lange,
Wetering-oost 52 Wetering. Ook
bij mw. Jannie Kolkman Marjolein
339 Nw.Clarenberg te Vollenhove.
En bij dhr . Machiel Koopmans,
Domineeswal 2 Blokzijl, die al zo
lang zorg heeft over zijn gezondheid en nu nog des te meer! Veel
kracht en moed toegewenst!
Verder denken we aan dhr. Wim
Lemkes, Zorgresidentie Zonneburg app.18, Emmalaan 2,
3972EZ Driebergen. Ook leven
we mee met dhr. Jaap Doeven,
Boffersweidje 22, Blokzijl, die in
het ziekenhuis Meppel verblijft
door bloedingen en ook met zijn
vrouw Jannie, die met longontsteking op bed ligt.
Al deze namen en van al degenen,
waarvan we weet hebben en die
nu niet genoemd worden, maar
waarvan we weten, dat er zorgen
en onzekerheid zijn dragen we
op aan God. We mogen erop vertrouwen, dat Hij ons hoort!
Henk van Dalen
Liefelijk licht ,brand als een stille
wacht,
want in uw stralen vind ik nog mijn
kracht.
Doof dan niet uit, maar wees mijn
laatste licht,
glans van Gods onomwonden aangezicht!
Lied 951
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 15 april dienst
in de Grote Kerk om 10.00 uur.
Woensdag 18 april boekbespreking Kader Abdolah ‘Papagaai
vloog over de IJssel’. Donderdag
19 april 19.00uur catechese in de
waaier en om 20.00uur kerkenraad in de consistorie. Zondag 22
april 10.00uur dienst in de Grote
Kerk en om 15.30 uur Cantatedienst ook in de Grote kerk.
Bezoekdienstkalender. Op 18
april is het echtpaar H.Nijdam
en E.Nijdam-Miggels, Zuiderpolderweg 9, Blokzijl 45 jaar
getrouwd. Jarig is op 18 april dhr
A.Steenbergen 75 jaar, Breestraat
1, op 19 april dhr G.van der Sluis,
77 jaar, Noorderkade 19. Beiden
te Blokzijl.
U, allen van harte gefeliciteerd,
weet dat ‘hoop een lichtje is in je

hart’, dat vandaag ‘moed geeft en
morgen kracht’.
Een hele fijne dag toegewenst.
Voor de bezoekdienst is er een
gift ontvangen van €5.00. Hiervoor heel hartelijk dank. Namens
de bezoekdienst Marie Dijkmanvan der Sluis.
Nogmaals vermeld:
Jarig op 8 april dhr H.De Lange,
81 jaar, Scheerwolderweg 1 te
Scheerwolde, eveneens op 8 april
dhr Fix, 77 jaar, Woldlakeweg 6,
Scheerwolde. Op 12 april mw
T.Joustra-Dikken, 76 jaar, Wetering west 63, te Wetering. Ook
op 12 april dhr A.van Veen, 81
jaar, Veldhuisweg 2 Blokzijl. En op
15 april dhr A.Boogaard, 77 jaar,
Bierkade 6, Blokzijl. U, allen van
harte gefeliciteerd en een hele
fijne verjaardag gewenst. Namens
de bezoekdienst Marie Dijkmanvan der Sluis.
Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag, 15 april gaat onze
eigen predikant A.C.J. van Waard
- Pieterse voor. De organist is de
heer S. Huismans en de ouderling
van dienst is de heer J. Smit. De
uitgangscollecte is bestemd voor
het Streekverband. Tijdens de
dienst zal er oppas aanwezig zijn
voor de kleintjes. Kerkvervoer:
Hans Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Donderdag, 29 maart: Kerk € 49,03.
De H.A. collecte bedroeg € 63.en was bestemd voor Jemima.
Jemima is een tehuis bij Bethlehem voor kinderen en jongeren
met een (ernstige) geestelijke en/
of lichamelijke handicap.
Zondag 1 april: Kerk € 93,40 en
Diaconie € 163.-. De uitgangscollecte bedroeg € 100,60 en zal
ten goede komen aan de bloemencommissie. De bloemengroet
ging naar mevrouw Floor in Vollenhove.
Zondag 8 april: Kerk € 53,40 en
Diaconie € 50,50. De uitgangcollecte bedroeg € 102,85 en was
bestemd voor het onderhoud van
de kerk. De bloemengroet ging
naar de familie D. van Marle.
Bevestiging ambtsdrager.
Zondag 15 april zal tijdens de
kerkdienst de heer E. Knol bevestigd worden in het ambt van
ouderling-kerkrentmeester. Wij
zijn erg blij, dat hij toegezegd
heeft dit ambt te willen vervullen.
Hiermee komt een vacature binnen het college van de kerkrentmeesters te vervallen. Mochten
er wettige bezwaren zijn tegen
zijn kandidatuur, dan kunt u die
schriftelijk richten tot de kerkenraad. Namens de kerkenraad, ds.
A. van Waard

Wijkavonden. Op 12 en 16
april worden er wijkavonden
gehouden in het Protestants
Centrum. U wordt hiervoor van
harte uitgenodigd. Dit voorjaar
willen wij het gebed en “hulp vragen” aan de orde stellen. Welke
verschillende vormen van gebed
zijn er, wanneer bidt u en is er
een gebed, dat u bijzonder aanspreekt? Wij mensen zijn geneigd
zoveel mogelijk zelf te willen
doen, maar willen of kunnen we
ook hulp vragen? En aan wie dan?
Zo willen wij het geloofsgesprek
gaande houden. Wie wil mag een
aansprekend gebed meenemen.
We beginnen om 20.00 uur. Minie
Kruider, Marjolein Petter, Jan Smit
en ds. Astrid van Waard.
Feest van de Geest. Volgende
maand op 10, 12 en 13, 19, 20
en 21 mei zal tussen Hemelvaart
en Pinksteren het Feest van de
Geest gehouden worden. Een
combinatie van kerk en kunst.
In onze kerk zullen Mariet Rankenberg en Ala Khonikava hun
werken exposeren. Het thema
is dit jaar: “Levensadem”. Als de
kerk open is, zullen vrijwilligers
uit onze gemeente de bezoekers
hartelijk ontvangen. Wilt ook u
(weer) vrijwilliger zijn en van
13.00-17.00 uur in de kerk aanwezig zijn op een van de expositiedagen? Tijdens de kerkdiensten van 8,15 en 22 april zal er
een intekenlijst in de kerk liggen,
waarop u uw naam kunt invullen.
We hopen, dat er per dag twee
mensen in de kerk zullen zijn,
zodat je hoeft te staan. Op dinsdag 24 april is er een informatieavond voor de vrijwilligers, die dit
jaar mee zullen doen. Geef u op,
door in te tekenen op de lijst in
de kerk of te bellen/mailen naar:
Janny Petter: 0521-362284, jannypetter@hotmail.com
Wel en wee. Nu alles in de
natuur weer prachtig uitloopt, de
eerst voorjaarsbloemen al weer
bloeien en de zon zich regelmatig
laat zien, zijn wij dankbaar dat het
voorjaar zich weer aandient. De
meeste mensen knappen ervan
op van en mocht dit voor u niet
zo zijn, blijf u vertrouwen stellen
in de Heer die voor ons het licht
wil zijn in alle, dus ook de donkere dagen van ons leven. Voor U
allen veel sterkte en kracht.
Gebed van ds. A. Bronswijk:
Heer leer ons
Heer leer ons beseffen
dat het geloof een vogel is
die zingt als het nog nacht is.
Heer leer ons ervaren
dat het gebed een bloem is,
die haar kelk opent voor het licht.
Heer leer ons voelen
dat het hart een kaars is
die wacht op de vlam van de liefde.
Heer leer ons inzien
dat liefde het warme mos en frisse
groen is
die elke kille steen bedekt.
Heer leer ons bovenal erkennen
dat het verstand de voornaamste
kracht
van ons mensen is,
maar de kennis van U ons allerhoogst doel.
Een groet van Minie Kruider
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Kuinre / Blankenham
Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre:
scriba-kuinre@live.com
Scriba Blankenham: Mevr. C.A.
Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG
Blankenham,
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente
Blankenham:
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham:
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

A.s. zondag 15 april is er ’s
morgens een gezamenlijke dienst
in Blankenham om 10.00 uur,
waarin ik hoop voor te gaan. ’s
Avonds is er een muzikale dienst
om 19.30 uur Kuinre: deze muzikale dienst wordt voorbereid
door Muziekvereniging 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 proberen 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 dagboek
van Jezus. De liederen zijn veelal
opwekkingsliederen. U kan meezingen/luisteren. Van harte uitgenodigd.
Volgende week zondag 22
april is er ’s morgens een gezamenlijke dienst in Kuinre om
10.00 uur. Voorganger is Ds.
C.Huisman uit Meppel. ’s Avonds
is er een orgelconcert met
samenzang in de protestantse
kerk Blankenham om 19.30 uur.
Organist Hiljan Bontkes uit
Emmeloord zal op het orgel spelen en improviseren op bekende
psalmen. Ook zingen we samen
bekende psalmen. De toegang is
vrij. Wel zal er bij de uitgang een
collecte worden gehouden voor
de onkosten. Komt u ook?
Nieuwe ambtsdrager. We zijn
blij en dankbaar, dat Dhr.W.t.
Maaten, Lindedijk, Kuinre, zich
bereid heeft verklaard om het
ambt van kerkrentmeester op
zich te nemen in onze protestantse gemeente Kuinre. Eventuele bezwaren kunnen kenbaar
gemaakt worden bij een van de
kerkenraadsleden. Als er geen
bezwaren zijn binnengekomen,
zal Dhr.W.t. Maaten bevestigd
worden op zondag 29 april in de
dienst van 9.30 uur in Kuinre. We
zien met vreugde uit naar deze
dienst.
Vooraankondiging dienst rond
600-jarig bestaan Blankenham
op 29 april, 11.00 uur: In het
weekend van 28 en 29 april staat
Interessante lezing?
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Blankenham in het teken van
het 600-jarige bestaan van ons
dorp. Oud-Blankenhammigers
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 Steenwijkerwold,
die zijn wortels in Blankenham
heeft liggen. Er zullen 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 zieken thuis en in een verpleeghuis.
Ook bidden we voor hun familie
en naasten.
Met vriendelijke groet,
Ds.R.v.d.Hucht

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

Kerkdiensten zondag 15 april.
Deze zondagochtend is er een
om half tien een oecumenische
dienst in de R.K. Kerk te Oldemarkt, waarbij alle drie kerken
uit het dorp vertegenwoordigt
zijn. Voorganger deze morgen
is ds. Egbert Jans. Medewerking
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 project
voor de school waar gehandicapten en weeskinderen naar toe
gaan. Maar het geld voor uniformen, schoolgeld en lesmateriaal
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 zeggen heeft.
Kinderoppas: Ina v/d Weerd. Voor
’s avonds stond er een regenboogdienst gepland in Oldemarkt,
maar deze gaat niet door.
In memoriam: Dirkje Kuiper
– Oord
Jouw naam staat in ons hart
geschreven.
Je was moe, heel erg moe.
Je hebt je strijd gestreden.
In onze gedachten blijft steeds leven
jouw liefde, zorgzaamheid en trouw.
Rust zacht, lieve ma
Met deze woorden lieten de kinLees verder op pagina 12
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deren en kleinkinderen weten
dat zij afscheid hebben moeten
nemen van hun moeder en oma,
Dirkje Kuiper – Oord. Zij overleed op 26 maart 2018 en is 91
jaar geworden. Dirkje Kuiper was
een familiemens. Ze genoot van
alle kinderen en kleinkinderen
om haar heen. Ze was betrokken op het wel en wee van hen
allemaal. Dirkje Oord werd op 17
februari 1927 geboren in Steenwijkerwold. Samen met twee zussen groeide zij op in een gezin
waarin altijd wel wat te doen was.
Het geloof speelde zeker een rol,
al waren er ook vragen. In 1953
trouwde Dirkje met Tijmen Kuiper die ze had leren kennen door
vriendschap met een zus van
hem. Samen kregen ze 4 kinderen. Na een periode in De Basse
gewoond te hebben, verhuisden
ze naar Oldemarkt. Dirkje Kuiper hoefde er niet zonodig op
uit. Ze kon zich prima vermaken
met haar huishouden, en ook met
lezen, handwerken en puzzelen.
De laatste jaren woonde ze in de
Landerijen, waar ze meedeed aan
veel activiteiten. Lichamelijk ging
het steeds minder. Het ging niet
meer langer, en daar was zij zich
goed van bewust. Meerdere keren
zei ze te hopen dat ze de volgende morgen niet meer wakker zou
worden; dat God haar zou Thuis
halen. De laatste weken hebben
we met en voor haar gezongen – die oude liederen uit Joh.
de Heer. Zo zongen we ‘Neem,
Heer, haar beide handen, en leid
Uw kind op weg naar de eeuwige
stranden waar zij rust vindt.
Zo heeft ze de moeilijke keus
gemaakt om haar kinderen en
kleinkinderen los te laten en op
weg te gaan. Zij heeft rust gevonden bij Hem over wie ze misschien niet veel sprak, maar van
Wie ze wel kracht ervaren heeft
in haar leven.
Op zaterdag 31 maart hebben
we afscheid van haar genomen en
hebben we stil gestaan bij woorden uit Psalm 4: Heer, u laat mij
veilig wonen. Ik hoef niet bang te
zijn, ik kan rustig slapen. Daarna
hebben we haar naar haar laatste
rustplaats gebracht, bij haar man,
in Steenwijkerwold. Dat de kinderen en kleinkinderen de kracht
mogen ervaren die Dirkje Kuiper
ervaren heeft in haar leven van
de opgestane Heer nu zij zonder
hun moeder en oma verder moeten gaan.
Jubilea. Op 5 april jl. waren dhr.
en mevrouw Van Eijck-Kraak,
Paasloërweg 25 te Paasloo 50
jaar getrouwd.
19 april a.s. hopen dhr. en
mevrouw De Wagt-Kuiper,
Wicher Huismanstraat 4 Oldemarkt, hun 50-jarig huwelijk te
vieren. Beide echtparen vanaf
deze plaats alsnog en alvast van
harte gefeliciteerd.
Ophaallijst. Voor vervoer naar
de kerk graag uiterlijk drie dagen
van tevoren bellen als u van deze
dienst gebruik wilt maken. 15
april: Ria Kroes 0561 – 452010;
22 april: Miep Weemstra 0561 –
451898; 29 april: Arjen Jansons
Nieuws voor het GZ?
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0521 – 522090.
Collecte opbrengsten. De
collecteopbrengsten van zondag 25 maart waren als volgt:
Project 1027: € 138,75; College
van Kerkrentmeesters: € 72,60;
Instandhouding gebouwen:
€ 75,80.
Op Goede Vrijdag waren er
twee diensten. De gezamenlijke opbrengsten waren: PDC
de Herberg: € 138,10; College
van Kerkrentmeesters: € 79,15;
Instandhouding gebouwen:
€ 78,77.
De opbrengsten tijdens de dienst
op Eerste Paasdag waren: Project 1027: € 189,75; College van
Kerkrentmeesters:
€ 117,95; Instandhouding gebouwen: € 116,60.
Tijdens de Paaszangdienst die op
Eerste Paasdag ’s avonds werd
gehouden in Ossenzijl, is er
gecollecteerd voor Christenen
voor Israël, Breng de Joden thuis.
Deze had een mooie opbrengst
van € 200,55.
Heilig Avondmaal in de
Landerijen. De collecte die is
gehouden bij het Heilig avondmaal in de Landerijen bedroeg
€ 35,-. De bloemen zijn als groet
en ter bemoediging gebracht bij
mevr. Raggers in de Landerijen.
Bloemen. De bloemen uit de
dienst van 25 maart zijn gebracht
bij Mijntje Veenstra. Zij heeft zich
jarenlang ingezet in de redactie van Kerkklanken. Hartelijk
bedankt, Mijntje! Op Eerste Paasdag ging het bloemstuk naar ds.
Jans en beide boeketten naar
Jesse Bootsma en Anja Pereboom.
Vanuit de zangdienst in Ossenzijl
gingen er bloemen naar ds. Jans,
Jaco Beugelink en dhr. R. Wiltens.
Giften. Via mevr. Van Rees ontvingen we twee maal een gift van
€ 5,- voor het bloemenfonds.
Mevr. Elzenaar ontving ook een
gift voor het bloemenfonds van
€ 10,-. Hartelijk bedankt voor uw
bijdrage.
Bedankt. Hierbij willen wij
iedereen heel hartelijk bedanken voor al het medeleven in de
vorm van telefoontjes, kaarten,
bloemen en bezoekjes, maar ook
voor al de gebeden. Dit heeft ons
erg goed gedaan en wij weten
ons hierdoor gesterkt. Het gaat
gelukkig met ons beiden weer
goed, hoewel we nog een lange
weg hebben te gaan. Met Gods
hulp, hopen we ook de volgende
periode goed door te komen.
Met een warme groet aan u allen
van Cleem en Sjoerdje Hoffmann.
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 jongenskleding.
Kijk nog eens in uw kasten of
daar nog wat weg kan, waar u de
vluchtelingen heel blij mee maakt.
U kunt de artikelen brengen bij
Anky Buijert, Jannie Ferbeek of
Gerda Koning. Alvast hartelijk
dank.
Oproepje! We zoeken iemand
die zitting wil nemen in de voorbereidingscommissie van de zendingsdienst op de zendingszondag
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 Mijntje Veenstra
telno; 0561451394
Gezocht: websitebeheerder.
Na een aantal jaren de website van de gemeente te hebben

beheerd, wil ik graag het stokje
doorgeven aan iemand anders. Er
is al iemand die heeft aangeboden
om de informatie op de website
bij te houden, maar we zoeken
nog iemand voor het technische deel van de website. 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.
Rooseveld-Vakantieweek
voor alleenstaande met een
lichamelijke beperking. De
vakantieweek wordt gehouden
van 8 tot en met 15 september
2018 (week 37). De vakantieweek
is dit jaar voor de derde maal in
het Nieuw Hydepark te Doorn.
Het vakantiehuis staat op het
schitterende landgoed Hydepark.
De gasten kunnen genieten van
de groene omgeving en rust. De
wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn
toegankelijk voor een rolstoel en
beschikken over een wastafel. De
meeste kamers zijn voorzien van
hoog-laagbedden en op iedere
vleugel zijn meerdere ruime
badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle
benodigde aangepaste faciliteiten
voor mensen met een lichamelijke beperking. De vakantieweek
wordt mogelijk gemaakt door de
ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuw Hydepark
staat gastvrijheid en persoonlijke
aandacht voorop. Er is ook altijd
een predikant 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 aanmeldingsformulier enz. Ook niet kerkelijke
mensen zijn van harte welkom.
De aanmeldingsformulieren moeten wel voor 13 juni binnen zijn.
Agenda. Woensdag 18 april:
Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09.00 uur. Woensdag 18
april: GGG bij familie Harteveld,
Hoofdstraat 71. Aanvang 20.00
uur.
Tenslotte
Mag je weg voorspoedig zijn,
met de wind altijd in je rug,
en de zon warm schijnend op je
gezicht.
Dat de regen zacht valt op de
vruchtbare akker.
En dat God je bewaart in de palm
van zijn hand,
tot we elkaar weer ontmoeten.
Jelly Pen-Smit, Scriba

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

Zondag 15 april. Aanvang: 09.30
uur. Voorganger: ds. E. van Veen.
Organist: Jannie Bennen. Eind-

collecte: Energiekosten. In deze
dienst lezen we o.a. uit Johannes
21: 15-24. Tot driemaal toe vraag
Jezus aan Simon Petrus of hij
hem liefheeft. Daar wordt Petrus
verdrietig van. Petrus wordt uitgenodigd om Jezus te volgen.
We hopen op een goede en fijne
dienst met elkaar.
Concert de Woldklank. Op
zaterdag 14 april houdt De Woldklank weer het jaarlijkse voorjaarsconcert. Dit concert wordt
gehouden in de Protestantse
Kerk te Steenwijkerwold. Aanvang
is 20.00 uur en de toegang is gratis. Wel zal aan het eind van het
concert een deurcollecte worden
gehouden.
Bloemen. De bloemen uit de
dienst van zondag 1 april zijn,
met een hartelijke groet en een
bemoediging, bezorgd bij dhr. D.
Zeefat, Holthinge Campweg 144
en die uit de dienst van zondag 8
april bij mevr. J. Linthorst-Bijkerk,
ten Holtheweg 52.
Gift. Dhr. de Groot Boersma
heeft € 10,- en ds. van Veen heeft
€ 100,- en tweemaal € 10,00 ontvangen voor de kerk. Mevr. Dolstra heeft € 10,- ontvangen voor
de Diaconie. Voor de Paasgroeten
is in totaal € 135,- ontvangen.
Hartelijke bedankt voor al deze
giften.
Wij leven mee. Als u iets te
melden heeft of door te geven
wat betreft pastoraat, neem dan
gerust contact op met één van de
ouderlingen of met de predikant.
In het verpleeghuis Zonnekamp
in Steenwijk is tijdelijk opgenomen dhr. K. Klaverdijk en in
Lindestede in Wolvega mevrouw
M. Pieffers – Prins. Mevrouw
Linthorst- Bijkerk is kortgeleden
opgenomen geweest in het ziekenhuis. Met mevrouw C. Veenstra-Jager uit de Meenthehof gaat
het slechter. We willen denken
aan iedereen die de afgelopen tijd
slechte berichten hebben ontvangen 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.
Uitnodiging gemeenteavond.
Het thema is: de kerk van de toekomst. De kerkenraad wil graag
met u in gesprek over uw ervaringen van het afgelopen jaar en
ook praten over de toekomst
van onze gemeente. Daarom is er
een gemeenteavond gepland voor
dinsdag 24 april a.s. in onze kerk.
Aanvang 19.30 uur, van 19.0019.30 uur inloop met koffie en
ontmoeting. De avond is uiterlijk
om 22.00 uur afgelopen.
Vakantieweek Roosevelthuis van 8 tot 15 september.
Het Diaconaal Streekverband in
Noordwest Overijssel organiseert voor de (wijk)diaconieën
van alle gemeenten in Overijssel
die behoren tot de Protestantse
Kerk in Nederland dit jaar weer
de vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke
beperking. De vakantieweek 2018
is vanaf zaterdag 8 september
tot zaterdag 15 september 2018.
Deze week wordt gehouden in
Nieuw Hydepark, voorheen F.D.
Roosevelthuis in Doorn. Het
“Roosevelthuis” staat op het
schitterende landgoed Hydepark.
De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en
de rust. De wandelpaden zijn
goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De

vakantieweek wordt mogelijk
gemaakt door de ondersteuning
van heel veel vrijwilligers. In het
Roosevelthuis staat gastvrijheid
en persoonlijke aandacht voorop.
Deze week is bestemd voor
alleengaanden met een lichamelijke handicap, ongeacht geloofsovertuiging, die geen andere
mogelijkheden hebben om op
vakantie te gaan. Wel heeft de
week een protestants christelijk
karakter en tijdens de vakantieweek is ook altijd een predikant
of geestelijk verzorger aanwezig.
Algemene informatie kunt u vinden op: www.nieuwhydepark.com
Voor vragen of opgave kunt u
terecht bij Femmie Dolstra, Het
Schild 18, 8341 RL Steenwijkerwold. Tel. 0521-589164
Mocht u als vrijwilliger graag mee
willen dan kunt u ook contact
opnemen met mevr. Dolstra, of
u kunt een email sturen naar:
bestuur.streekverband@gmail.
com , dan brengen wij u in contact met de andere vrijwilligers.
Munten sparen bij de Jumbo
voor een dagje uit in de Rooseveltweek.
Bij alle Jumbo supermarkten is
momenteel een actie gaande om
munten te sparen voor een dagje
uit in 2018. In september van dit
jaar gaan weer een aantal mensen
uit de Kop van Overijssel, en ook
uit onze gemeente, op vakantie in
het Nieuw Hydepark in Doorn.
In deze week willen we ook graag
een dagje uit verzorgen, maar
zoals u wellicht weet is dat over
het algemeen behoorlijk prijzig.
Om de kosten zo laag mogelijk te
houden en er toch een leuke dag
van te maken willen we proberen om zoveel mogelijk munten
van de Jumbo te verzamelen, om
hiermee een groot deel hiervan
te kunnen bekostigen. Als u toevallig bij de Jumbo boodschappen doet en zelf geen gebruik
maakt van deze actie, wilt u dan
toch de munten aannemen en ze
voor ons sparen? Wij zijn u hier
heel dankbaar voor. De munten
kunnen ingeleverd worden bij:
Femmie Dolstra, Het Schild 18
in Steenwijkerwold. tel. 0521589164.
Eventueel kunnen ze ook, na
afloop van de actie bij Jumbo,
bij u afgehaald worden. Als u dit
wenst wilt dat dan laten weten?
Alvast bedankt! Bestuur Streekverband Noord West Overijssel
Mensen in uw dienst
U roept mensen in uw dienst
beweegt mensen tot mededogen,
vraagt ons om het spoor
te volgen van Jezus uw kind –
een weg van ontferming en vrede,
een reis van Genesis naar Openbaring,
een tocht van chaos naar mensenland,
minste met de minsten,
broeder en zuster van hen
die lijden en verschopt worden.
Stuur ons op weg
om recht te doen en lief te hebben,
zodat ééns onze wereld en wij
allen samen zullen staan in
het volle licht van uw gerechtigheid.
Tekst: Jurjen Beumer
Uit: Medemens
Met een hartelijke groet, ds. Eric
van Veen
Lees verder op pagina 13
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e probe- De organist is dhr. J. S. Wuite en
k munten het lied voor de dienst is Lied
melen, om 641. Collectes: Red een Kind,
el hiervan instandhouding van de eredienst,
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Agenda. 17 april 2018 om
dienst
19:45 uur, Vergadering kerkendedogen, raad, Kapel. 21 april 2018 om
r
09:30 uur, Excursie: Zie naar de
kind –
bloemen, Parkeerplaats Johanen vrede, neskerk. 24 april 2018 om 20:00
ar Openba- uur, Vergadering gezamenlijk
moderamen, Tilvoorde.
ar mensen- 3 mei 2018 om 20:30 uur, oefenen Cantorij, Grote Kerk.
Belijdenisdienst. Met Palmpaen
sen deden een achtal gemeenteworden.
leden belijdenis van hun geloof.
Ze kregen daarbij de volgende
teksten mee:
te hebben, Iris Boxum: Maak mij, HEER, met
en wij
uw wegen vertrouwd, leer mij
n in
uw paden te gaan. (Psalm 25: 4)
rechtigheid. Iris Esmee Dekker: De HEER is
mijn herder, het ontbreekt mij
aan niets. Hij geeft mij nieuwe
kracht en leidt mij langs veilige
paden tot eer van zijn naam.
et, ds. Eric (Psalm 23: 1, 3)
Geertje Natascha Lassche: Ik
ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Als iemand in mij blijft en

ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. (Johannes 15: 5)
Karl ten Napel: Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. (Johannes 15: 9)
Marjolein Gerharda SchuurmanGroot: Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de
liefde komt van God. Iedereen die
liefheeft, is een kind van God en
kent God. (1 Johannes 4: 7)
Trijntje Jantina Westhuis: Uw
woord is een lamp voor mijn
voet, een licht op mijn pad. (Psalm
119: 105)
Frederika Harmina Westhuis:
Bedenk toch hoe groot de
liefde is die de Vader ons heeft
geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn
we ook. (1 Johannes 3: 1)
Aniek Ziel: Volg de weg van
Christus Jezus, nu u hem als uw
Heer aanvaard hebt. Blijf in hem
geworteld en gegrondvest, houd
vast aan het geloof dat u geleerd
is en wees vervuld van dankbaarheid. (Kolossenzen 2: 6, 7)
Doopdienst. Afgelopen zondag werd de doop bediend aan:
Norah ten Napel: Heer, U omsluit
mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij. (Psalm
139: 5). Anne Kuiper: Liefdevol
en genadig is de HEER, hij blijft
geduldig en groot is zijn trouw.
(Psalm 103: 8).
Jeugddienst: Donor? Ja/Nee.
Op zondag 15 april hebben we
om 19.00 uur een jeugddienst in
de Johanneskerk. Nu de Tweede
en de Eerste Kamer hebben ingestemd met een nieuwe donorwet,
staat dit onderwerp weer volop
in de belangstelling. Hoe kijken
we daar als christenen naar? Heb
je je donorcodicil ingevuld? Wat
zijn de argumenten voor en tegen
donorschap? En wat zegt de Bijbel er over? Jong en oud zijn van
harte welkom bij deze jeugddienst!
Bloemengroet. De bloemen uit
de diensen van zondag 8 april zijn,
als teken van medeleven en als
groet van de gemeente, gegaan
naar Hr. Groothuis, Schuit 13,
Hr. Koers, Landpoortsteeg 3, Hr.
Visscher, J. Vuistpad 4, Mw. Spit
- Doeven, Het Goor 9, Mw Hidding- Schuurman, Marjolein 333,
Mw Lassche- de Olde, Leeuwte
52 ,Dhr. Rook, Oppen Swolle
48, Fam. Rook - Upper Leeuwte
82 en Annelie Huisman, Oppen
Swolle 50. Ook zijn er deze week
bloemen gegaan naar de heer van
der Linde, Voorslag 3.
Giften. De Diaconie ontving
€ 5.00 via José de Boer en voor
het bloemenfonds € 5.00 via
Janny Bonthuis en via Hennie de
Lange € 5.00. Het College van
Kerkrentmeesters ontving via een
collecte in de kerk € 10.00 t.b.v.
de Paascollecte. Hartelijk dank
voor deze giften.
Vacatures per Pinksteren
2018. Met Pinksteren 2018 zijn
er weer kerkenraadsleden die
aftreden en waarvoor nieuwe
ambtsdragers gezocht en gevonden moeten worden.Hier volgt
een overzicht van de vacatures.
De volgende ambtsdragers zijn
aftredend, maar stellen zich wel
herkiesbaar:
De ouderlingen: H. van Driel, G.
Knobbe-Lok, J.G. Knobbe-Naberman, J.J. de Olde, W. de OldeRuiter.
De diakenen: J. Heetebrij, G.C.

Lassche-Klaver, R. Lassche, L.
Naberman.
De ouderling-kerkrentmeesters: J.
de Olde en L. Winter.
De volgende ambtsdragers zijn
aftredend en niet herkiesbaar: De
ouderlingen R.H.B. van der Kamp
(scriba), A. Mondria-Benedictus,
G. Winter-de Oude, T. van Dijk, C,
Heetebrij, C.A. Verwaaij.
De diakenen: H.A.A.H. van GurpWinter, K. de Jonge, J. Lassche-van
Buiten.
De oud.kerkrentmeesters W.
Bos-Wever en W. Groothuis.
Er zijn in totaal 22 ambtsdragers
aftredend: 11 ambtsdragerts hebben zich herkiesbaar gesteld en
11 ambtsdragers zijn niet herkiesbaar.
Er zullen nu dus 11 nieuwe
ambtsdragers moeten worden
verkozen, er vanuit gaand, dat de
herkiesbare ambtsdragers door
de gemeente zullen worden herkozen.
Ook de scriba is reglementair
aftredend en niet herkiesbaar!
Dit is een heikel punt en zal moeten worden opgelost, anders is
er na de Pinksteren geen scriba
meer en dat kan niet!
Gemeenteavond op 25 april
a.s. Op woensdagavond, 25 april,
zal er een reguliere gemeenteavond worden gehouden in de
Kapel te Sint Jansklooster. Aanvang van de avond is om 19:45
uur. Vanaf 19:30 uur staan de koffie en thee klaar. De avond zal in
het teken staan van de Gemeente
als Lichaam van Christus Jezus en
de gemeente kan vragen stellen
over het reilen en zeilen van de
kerkelijke gemeente. U bent allen
uitgenodigd en we hopen op een
grote opkomst.
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 Grenzen. Zending over Grenzen zet zich in
voor kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa.
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; knutselen en
nog veel meer…Foodstand met
broodjes hamburger/beenham of
kibbeling, Panna-voetbal voor 8
jaar en ouder. Geef je snel op bij
Luuk Naberman (06-53924677)
want vol is vol!
Op Paaszondag zijn er 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 kraampjes. Op
de dag zelf zal er een vrije giftenpot staan.
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 diaconiecollectie in deze dienst is bestemd
voor Zending over Grenzen. Na
de dienst is er koffie, thee en fris.
Activiteit op
Hemelvaartsdag?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Wij hopen op uw medewerking
en komst. Samen maken we hulp
aan kansarme gezinnen in OostEuropa mogelijk. Helpt u mee?
Oproep! Gezocht Tweedehands
goed en deugdelijk speelgoed
voor de verkoop! Opbrengst
voor Zending over grenzen in
te leveren bij: Luuk Naberman,
Schaarweg 29; Jansje van Buiten,
Clarenberglaan 19; Rita van Gurp,
J. van Raesfeldstraat 23; Vrouwkje
Jordens, Oude Beulakerweg 18;
José de Boer, Botter 24. Hartelijke groet van de diaconie
“Zie naar de bloemen…”
Excursie naar en met Maarten ’t Hart op 21 april
We leven in een wereld waarbij
heel veel mensen zeggen en denken: zie ik, of hoor ik nog wel iets
van God? God lijkt ver weg. Jezus
leert ons met nieuwe ogen te kijken naar de werkelijkheid: zie de
bloemen… God is aan het werk;
Hij is nabij! Op zaterdag 21 april
willen we de rust en ruimte proeven van het Reestdal. Maarten ’t
Hart –niet de schrijver maar de
dichter- is net als de schrijver en
naamgenoot een enthousiast liefhebber van de natuur. Hij leert
je kijken naar bomen, planten en
vogels, en weet veel te vertellen
van het kleinschalige landschap
rondom het kronkelige riviertje
de Reest. Het is een landschap
met hooiland, graan, bos en heide.
Verder willen we natuurlijk een
bezoek brengen aan het atelier en
de expositieruimte “De Schuur”.
Daarin zullen de nieuwste schilderijen en tekeningen te zien zijn van
Maarten en Annelies ’t Hart. We
vertrekken op 21 april om 9.30
uur vanaf de parkeerplek van de
Johanneskerk in Sint Jansklooster.
Het duurt tot ongeveer 16.00 uur.
De excursie wordt geleid door
Ds. Pap met medewerking van
Maarten ’t Hart. De kosten zijn
€ 5,00 per persoon

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

Pastoraat. Dhr. Lassche, Canneveltstraat 15, verblijft in het ziekenhuis te Meppel. Mevr. WinterBakker, Doeveslag 99, is na een
ziekenhuisopname overgebracht
naar zorgcentrum Myosotis in
Kampen. Mevr. Smit-Schaap, Van
Smirrenstraat 15, is thuis na een
tijdelijke ziekenhuisopname. Van
harte bidden we u Gods zegen,
kracht en gezondheid toe.
Ten slotte, afgelopen zondag
stonden we stil bij de prachtige
belofte van Jezus in Mattheüs 28:
‘Ik ben met U, alle dagen!’ Een
belofte waarin de naam van God
doorklinkt:
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige
naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U
mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend
dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er
zijn’.
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

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

Meeleven met. Dhr. C. Schurink, Marjolein 355 Vollenhove,
is opgenomen in revalidatiecentrum IJsselheem in Zwolle. Dr.
van Heesweg 2 8025 AB Zwolle
(Een kaartje is welkom). Dhr.
P.Bruintjes, Molenstraat 50 Sint
Jansklooster, is opgenomen in
het ziekenhuis in Meppel. Ds. H.
Doornweerd, Statehof 5 Emmeloord, is weer thuis.
We wensen en bidden de zieken
thuis en in de tehuizen Gods
kracht toe. De HEER is mijn
kracht en mijn schild; op Hem
heeft mijn hart vertrouwd en ik
ben geholpen. Daarom springt
mijn hart op van vreugde en zal
ik Hem met mijn lied loven.
Huwelijksjubileum. Op 17
april hopen Albert en Margriet
Hoogstede (Oppenswolle 8a,
Vollenhove) te vieren dat ze 50
jaar geleden in het huwelijk zijn
getreden. We feliciteren Albert
en Margriet van harte en wensen
hen nog veel goede en gezegende
jaren toe.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige
Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn
ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen; tienduizend redenen tot
dankbaarheid.
In memoriam Wicher van
Dalen
Op 21 maart 2018 is overleden
Wicher van Dalen (Moespot 25
Vollenhove) in de leeftijd van 92
jaar. De afscheidsdienst is gehouden op maandag 26 maart in de
Grote Kerk van Vollenhove. Tijdens die dienst deelden de kinderen Cor en Ageeth herinneringen
met ons.
Herinneringen. Mijn vader was
een karakteristieke man van weinig woorden. Zorgzaam, eigenwijs
maar met een goed hart. Hield
niet van al te veel veranderingen en was met weinig tevreden.
Tevreden met dat wat hij had,
wat goed is is goed, we zien het
eigenlijk in zijn hele leven terug.
Mijn vader is op 17 augustus
1925 geboren en opgegroeid in
de Poepershoek (een streek tussen Vollenhove en Sint Jansklooster). Nadat hij op 33 jarige leeftijd getrouwd is met mijn moeder
(Giesje van Dalen-Rietman) hebben ze samen een korte periode
in Genemuiden gewoond. Daarna
zijn ze verhuisd naar de Moespot
waar ze de rest van hun leven
hebben gewoond en waar Cor en
ik (Ageeth) ook zijn opgegroeid.
Ook wat zijn werk betreft had
hij weinig behoefte aan veranderingen, hij heeft in zijn hele leven
dan ook slechts 2 werkgevers
gehad. In zijn jonge jaren in dienst
Lees verder op pagina 14
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als knecht op de Boerderij aan
de Duun bij Luute, waar hij een
prachtige tijd heeft gehad en het
boeren vak heeft geleerd. Daarna
kwam hij in dienst bij het waterloopkundig Laboratorium aan de
Ettenlandseweg, eerst als laborant en later als tuinman. Ook
voor vakantie gold wat goed is, is
goed. De invloed van mijn moeder kwam naar voren toen ze op
latere leeftijd toch het avontuur
buiten de landsgrenzen opzochten en naar Kroatië en Spanje
op vakantie gingen. Daarna hebben ze samen tot op hoge leeftijd nog vele prachtige vakanties
op de camping in Hardenberg
gehad. Dan zijn er de traditionele familiebijeenkomsten vooral
geïnitieerd door mijn moeder
maar waar mijn vader ook volop
van genoot. Zoals de jaarlijkse
gourmet rond sinterklaas met
altijd dezelfde gourmetschotel
van slagerij Heetebrij en salades
van Simon Dragt. En natuurlijk
het kerstdiner op eerste kerstdag, met steevast gebraden eend
volgens mijn moeders recept op
het menu. Mijn vader hield niet
van verspilling. Hij was zoveel
mogelijk zelfvoorzienend. In zijn
moestuin verbouwde hij aardappelen, groenten en fruit. Niet
alleen voor eigen gebruik maar
ook voor ons als kinderen en
menigeen die langs kwam kreeg
een struikje van het één of ander
mee naar huis. Mijn vader, die pas
op zijn 70e zijn eerste kleinkind
kreeg, was een opa met een eindeloos geduld, die het eten veel
lekkerder kon maken dan ze thuis
kregen en het dan ook nog met
een eindeloos geduld voerde tot
het hele bord leeg was.
Papa was een man van weinig
woorden. Het was een zorgzame
man. Zijn liefde voor mama ons
en de kleinkinderen uitte hij
niet in woorden maar in daden.
Hij stond altijd voor ons klaar:
oppassen, de tuin, kluswerk je
kon altijd een beroep op hem
doen. Hij hield van harmonie en
was moeilijk echt kwaad te krijgen. Papa was een gelukkig man
in al zijn eenvoud. Maar na het
overlijden van mama in 2015 was
de glans van het leven er wel wat
af. Ook kreeg hij steeds meer
last van zijn fysieke beperkingen,
vooral na zijn val van de rollator
afgelopen augustus.’ Tijdens de

dienst hebben we nagedacht over
Psalm 23. We wensen de familie,
kinderen en kleinkinderen van
Wicher van Dalen de troost en
nabijheid toe van de Goede Herder.
In Memoriam: Jantje Groenewoud-Doeve
Overleden is op 28 maart Jantje Groenewoud-Doeve, Laurier
143 Vollenhove, in de leeftijd van
91 jaar. Tijdens de dankdienst op
dinsdag 3 april in de Grote Kerk
van Vollenhove hebben verschillende kinderen en kleinkinderen
herinneringen gedeeld. Hierbij de
levensloop van dochter Siny.
‘Jantje, roepnaam Janny werd
geboren op 4 januari 1927 aan de
Hoogeweg. Je werd daar verwelkomd door je moeder
Pé, vader Gerrit en zus Stijntje.
Hier groeide je op en kon later
ook helpen op de boerderij met
melken en hooien. Toen je 6 jaar
was ging je naar de lagere school
in Kalenberg. Hier ontmoette je
Anton voor het eerst. Hij kon
goed plagen en bij je afkijken.
Ondanks dat, werd hij toch je
grote liefde. Jullie trouwden op 6
april 1949 en gingen in Kalenberg
wonen aan de Kalenbergergracht.
Er werden 5 kinderen geboren
en later werd het langzamerhand verdubbeld tot 10. Daarna
kwamen er 11 kleinkinderen en
ook met partners en 8 achterkleinkinderen.Wat een rijkdom.
Je was altijd een zeer betrokken
moeder, oma en overoma. Er was
altijd speelgoed aanwezig en lekkers. We deden nooit tevergeefs
een beroep op je. In Kalenberg
zorgde je voor je gezin en Anton
was van beroep aannemer. Naast
het huishouden naaide je prachtige jurken (zoals Gerda net ook
al benoemde). Nu heb je ook
een eigen genaaid en ontworpen
pakje aan. Ik denk het laatste zelf
gemaakte, want je ogen werden
te slecht. In 1962 verhuisden
we om gezondsheidsklachten
van Anton, naar Vollenhove. We
moesten heel erg wennen, maar
toch is het gelukt. Later kwamen je ouders nog in Vollenhove
wonen. Daar heb je ook nog zorg
voor gedragen. Je zette je in voor
de kerk: contactmiddagen voor
ouderen, bijbelmiddagen, bezoekdame samen met Anton, die
ouderling was en het zanguurtje
op woensdagavond. Er werd veel
gewandeld met de hondjes in het
bos. Zomers gingen jullie vaak op

de fiets even bij de haven kijken.
Afgelopen zomer was een ritje,
vaak op de scootmobiel, naar het
klif bij “Kip” echt een uitje.
Jullie maakten ook prachtige bijbelse reizen met de Drietour
naar: Israel, Jordanie, Egypte, Turkije, Griekenland en Syrie. Jerusalem was wel het hoogtepunt.
Na de hartoperaties in 1997 van
allebei werd het reizen minder.
Nog wel zo nu en dan naar Katwijk aan Zee. In 2001 werd het
huis aan de van Smirrenstraat 12
verkocht en verhuisden jullie naar
een aanleunwoning in Nieuw Clarenberg. Heel fijn dat er een buitenplaatsje bij was, want anders
zou de tuin wel erg gemist worden.
Het laatste jaar was moeilijk. Je
was 2 keer ernstig ziek, maar
knapte toch weer op. Klagen
deed je nooit. Toen Anton in
december in het ziekenhuis
kwam te liggen, werd het ook erg
moeilijk. Toch konden jullie, met
hulp, de laatste maanden samen
aan de Laurier blijven wonen.
De tuinstoelen werden naast de
deur op de gang in het zonnetje
gezet, met uitzicht op de Toutenburglaan. Je vond het ook fijn om
samenmet Anton, nu wel achter
de rollator, een eindje te lopen
over de gang.Je wachtte op de
zomer; buiten zijn, zon en licht.
Dit heeft niet meer zo mogen
zijn….’ We wensen Anton, de kinderen klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe in het grote
gemis.
Ontvangt allen een vriendelijke
groet vanuit de pastorie aan de
Leeuwte,
ds. H.J.H. Pap

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot
Ds.W.J. Menkveld,Veneweg 33
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,
Noorderweg 57, 8066 PW
Belt-Schutsloot, 038-3867486
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Protestantse kerk Wanneperveen,
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
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Voor een piëteitsvolle uitvaart...
Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227
Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Bij overlijden:

(dag en nacht bereikbaar)

0800 - 024 25 26

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

Diensten 15 april. Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger: ds. G.
Zijl, Lemele. Wanneperveen 09.30
uur. Voorganger: ds. T. Veenstra,
Kampen. Deze zondag kunnen er
‘boodschappen’ ingeleverd worden in de kerk voor de voedselbank Steenwijkerland.
Collecte voor de Voedselbank. Voedselbank Steenwijkerland 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,
waarvan de helft jonger is dan
18 jaar. Iemand kan in financiële
problemen komen door bijvoorbeeld schulden, echtscheiding of
faillissement. Maar ook door het
moeten terugbetalen van toeslagen of hoge zorg- of ziektekosten
inclusief reiskosten naar het ziekenhuis. 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 accepteren ) om een
oplossing te zoeken voor de problemen zodat ze naar verloop van
tijd weer zonder de hulp van de
Voedselbank kunnen.
Producten die wil graag willen hebben zijn: Houdbare melk
( geen verse melk!), Tandpasta.
Doucheschuim. Shampoo, Macaroni, Rijst, Blikjes visconserven,
Blikjes knakworstjes e.d., Blikken
groente.
Inzameling van de producten vind
plaats op zaterdag 14 april tussen
11 en 12 uur in de consistorie in
Belt-Schutsloot en de consistorie
in Wanneperveen. Of zondag 15
april voor aanvang van de kerkdienst. Daarnaast is de gehele
maand april de diaconie collecte
bestemd voor de voedselbank
Steenwijkerland. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!
Diensten 22 april. Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger: ds.
W.J. Menkveld – Afsluiting catechisatieseizoen. Na de dienst is
er koffiedrinken in de kerk. In
verband met de koffie wordt
de extra collecte voor Kerk en
onderhoud als 3e collecte in de
dienst gehouden. Wanneperveen
09.30 uur. Voorganger: ds. J. Sytsma, Epe.Extra collecte voor kerk
en onderhoud.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.

nl, onder: rooster.
Vervolg van pagina 1
Rooster bloemendienst
W’veen. 15/4 – Fam. R. Pit, van 37). De vak
Raalteweg 36, fam. B. Stummel, voor de 3e
Bovenboerseweg 50. 22/4 – Fam. Hydepark t
J. van de Berg, Veneweg 174, en tiehuis staat
fam. M. Winters, Veneweg 93.
landgoed H
Bloemen. De bloemen van1e kunnen gen
Paasdag in BS zijn gegaan naar
omgeving en
Roelof Klaver in verband met een paden zijn g
toegankelijk
ziekenhuis opname.
De bloemen van 2e Paasdag zijn kers. De kam
gebracht bij de heer en mevrouw voor een ro
over een w
Klaver, Noorderweg 9, en het
liturgisch bloemstuk kreeg mw. S. kamers zijn
laag bedden
Halfmouw.
zijn meerde
De bloemen zijn op 1 april in
W’veen gegaan naar de heer J. met uitgebr
Bosman, Veneweg 82, en de heer zieningen. H
L.Tissingh, Siebenweg 21. Beide beschikt ov
hebben in het ziekenhuis gelegen. gepaste faci
De bloemen van zondag 8 april met een lich
gingen in BS naar de heer B. Beld, De vakantie
Belterweg 84, en in Wveen naar gemaakt do
de heer S. Jonas in de Perelaar, van heel vee
hij was afgelopen maand jarig en Nieuwe Hy
naar mw. G. v.d. Heide, Weth Vis- heid en per
voorop. Er i
serstraat 16.
dikant of ge
Verantwoording. De diaconale collecte van de gezamenlijke aanwezig. H
dienst op 25 maart jl, voor Kerk van dit stuk
mee te gaan
in actie bedroeg €325,88. De
waarvan u d
extra collecte van 1e Paasdag
merking kom
voor het Pastoraat heeft in BS
€129,35 opgeleverd. De diaconie meldt u zich
collecte van 1e Paasdag voor de Slot, tel: 052
voedselbank bracht in Wanneper- de Goede, t
veen €114,75 op. Marry Klaver helpen u da
heeft namens de bloemencom- melding, wa
missie in de maand maart 3 giften Ook niet ke
ontvangen, een van €15 en twee van een and
sprekend va
giften van €10.
aanmeldings
De voorjaarszendingscollecte
heeft in Wanneperveen €517,31 voor 13 jun
euro opgebracht en in de zen- Verkiezing
ouderling e
dingsbussen zat €67,80 euro.
in Wannepe
Ledenmutaties. Belt-Schutsloot: •Fam. Jordens - Stechweij nog steeds
(Havezatherweg 10) zijn verhuisd vraagt de ke
om schrifte
naar: Belterweg 80, 8066 PX
Belt-Schutsloot. Wanneperveen: aanbeveling
•Dhr. J.A. Huisman (Veneweg 133) dende leden
voor verkie
is verhuisd naar: Veneweg 136,
7946 LK Wanneperveen. •Dhr. en komen. U d
mevr. Voogd - Smit ( Wethoude geven voor
Vosstraat 67) zijn verhuisd naar kene wordt
lingen voor
Oude Rijksweg 225, 7954 EH
Rouveen en overgeschreven naar door alle do
de Hervormde gemeente Rou- dende leden
worden ged
veen-Staphorst.
verplicht de
Roosevelt-Vakantieweek.
door tien o
De vakantieweek voor alleentigde gemee
staanden met een lichamelijke
beperking wordt gehouden van ambt worde
8 t/m 15 september 2018 ( week verkiezingsl
belijdende l
Lees verder op pagina 15tigd. U kunt
veren t/m d
scriba of iem
kerkenraad.
Vanuit de
Bosman, Ven
thuis uit het
ratie is tech
De heer R.
werd opgen
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enst
R. Pit, van 37). De vakantieweek is dit jaar
tummel, voor de 3e maal in het Nieuwe
2/4 – Fam. Hydepark te Doorn. Het vakang 174, en tiehuis staat op het schitterende
weg 93.
landgoed Hydepark. De gasten
en van1e kunnen genieten van de groene
an naar
omgeving en rust. De wandelnd met een paden zijn goed begaanbaar en
toegankelijk voor rolstoelgebruiaasdag zijn kers. De kamers zijn toegankelijk
n mevrouw voor een rolstoel, en beschikken
, en het
over een wastafel. De meeste
reeg mw. S. kamers zijn voorzien van hooglaag bedden en op iedere vleugel
april in
zijn meerdere ruime badkamers
e heer J. met uitgebreide sanitaire vooren de heer zieningen. Het vakantiecentrum
21. Beide beschikt over alle benodigde aanuis gelegen. gepaste faciliteiten voor mensen
ag 8 april met een lichamelijke beperking.
eer B. Beld, De vakantie week wordt mogelijk
veen naar gemaakt door de ondersteuning
Perelaar, van heel veel vrijwilligers. In het
nd jarig en Nieuwe Hydepark staat gastvrij, Weth Vis- heid en persoonlijke aandacht
voorop. Er is ook altijd een pree diacodikant of geestelijk verzorger
ezamenlijke aanwezig. Heeft u na het lezen
voor Kerk van dit stukje zin om een weekje
88. De
mee te gaan , of weet u mensen
Paasdag
waarvan u denkt dat zijn in aaneft in BS
merking komen voor dat weekje,
De diaconie meldt u zich dan aan bij Ineke
g voor de Slot, tel: 0527-246459 of Hennie
Wanneper- de Goede, tel: 038-3866763, zij
ry Klaver helpen u dan verder met de aanmencom- melding, wat de kosten zijn enz.
aart 3 giften Ook niet kerkelijke mensen, of
5 en twee van een andere kerk, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De
collecte
aanmeldingsformulieren moeten
n €517,31 voor 13 juni binnen zijn.
de zen- Verkiezingen. De vacatures van
0 euro.
ouderling en diaken die in mei
t-Schutin Wanneperveen ontstaan zijn
Stechweij nog steeds niet vervuld. Daarom
jn verhuisd vraagt de kerkenraad u dringend
66 PX
om schriftelijk en ondertekend
eperveen: aanbevelingen te doen van belijneweg 133) dende leden die naar uw mening
weg 136,
voor verkiezing in aanmerking
en. •Dhr. en komen. U dient daarbij dan aan te
Wethoude geven voor welk ambt de betrokuisd naar kene wordt aanbevolen. Aanbeve954 EH
lingen voor de vacatures mogen
hreven naar door alle doopleden en belijnte Rou- dende leden van 16 jaar en ouder
worden gedaan. De kerkenraad is
week.
verplicht de namen van hen, die
r alleendoor tien of meer stemgerechamelijke
tigde gemeenteleden voor een
uden van ambt worden aanbevolen, op de
018 ( week verkiezingslijst te plaatsen. Alleen
belijdende leden zijn stemgerechverder op pagina 15tigd. U kunt aanbevelingen inleveren t/m dinsdag 17 april bij de
scriba of iemand anders van de
kerkenraad.
Vanuit de gemeente. Dhr J.
Bosman, Veneweg 82, is weer
thuis uit het ziekenhuis. De operatie is technisch goed gelukt.
De heer R. Klaver, Belterweg 50,
werd opgenomen in Meppel in

verband met een Tia. Hij is weer
thuis waar hij verder hoopt te
revalideren. We wensen beiden
Gods nabijheid en kracht toe
voor het herstel.
In memoriam: Geert Halfmouw
De laatste jaren ging Geert met
enige regelmaat naar het ziekenhuis om weer op adem te komen.
Moedig heeft hij volgehouden
zolang hij kon. Nooit klagend
maar opgewekt en met een
beetje humor. Tot het laatst toe.
Woensdag 21 maart, 85 jaar oud,
nam hij afscheid van zijn vrouw
en zoon. Ruim 60 jaar was hij
getrouwd met Stina. Dat mochten ze samen nog meemaken en
vieren. Dinsdag 27 maart hielden
we een afscheidsdienst in de
kerk. We zongen de liederen die
Geert ook graag zong. In het bijzonder lied 836 uit Johannes de
Heer over het ‘ruw houten kruis’
hoorde hij graag. Het kruis van
Jezus waar de kinderen van God
zich aan vast klemmen en die
eenmaal wordt verwisseld voor
de eeuwigheidskroon. Uit de Bijbel lazen we de bekende woorden uit Johannes 11 waar Jezus
zegt: Ik ben de opstanding en het
leven, wie in mij geloofd zal leven
ook al is hij gestorven. Machtige
woorden op uit te spreken bij
een afscheid, bij een open graf.
Machtige woorden omdat het
Pasen is geweest. Deze troost
blijft over en mag Stina en Arend,
en allen die Geert zullen missen
bemoedigen in de komende tijd.
Vanuit de Pastorie. Het winterseizoen in de kerk loopt op
het eind en ook op de kalender zijn we van de winter over
gegaan naar de lente. Het winterweer vergeten we snel als de
zon weer lekker schijnt. In de
kerk gingen we van de winterse
lijdenstijd naar de lentetijd van
Pasen. Net als in de seizoenen
gaat dat niet met strakke grenzen. In de winter is het soms
zacht en stralend weer en in de
lente kan het nog koud en guur
zijn. In de lijdenstijd proeven
we soms de opstanding en het
nieuwe leven, terwijl het leven
na Pasen nog winters en koud
kan zijn. Voortdurend hebben
we met beide te maken. Aan de
ene kant een waarschuwing, aan
de andere kant een bemoediging.
Eén van die bemoedigingen in
de lijdenstijd was zeker dat er
op Palmzondag een aantal jonge
mensen hun ja-woord aan God
en zijn gemeente mochten geven.
Daarmee zijn alle zorgen voor de
kerk niet weg, maar het is zeker
een hoopvol teken voor de toekomst.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Benefietconcert Looft den Heer
te Oldemarkt
Het koor “Looft den Heer”
brengt delen van oratorium ‘In
deze mens’ ten gehore. Medewerking wordt verleend door
HetConsort 3.0. ‘In deze mens’ is
een liederencyclus over het leven
en sterven van Jezus. In grote
lijnen komt wat Jezus deed en
wilde laten zien voorbij: geboorte,
zijn lijden en opstanding. Het ver-

haal gaat ook over het verlangen
een glimp van God te zien, over
mensen die leven in duisternis en
verlangen naar licht. Gecomponeerd door Jan de Jong, Nederlandstalige teksten van Margryt
Poortstra.
zaterdag 21 april, Hervormde kerk in Oldemarkt, 20.00
uur, collecte voor World Servants

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke
Predikant: ds. Gerrit van den Dool
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194
8338 LD Willemsoord, 0521-514587
kerk.willemsoord@hetnet.nl
Koster: mevr.T.Winters-de Boer,
0521-588515, Rentmeesters Prot.
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Zondag 15 april 9.30 uur. In
deze dienst hoopt de heer Willem Voogd uit Rouveen voor
te gaan. Ouderling van dienst
is Martinus Berger. Organist is
Theun Hoen. De uitgangscollecte
is voor het orgelfonds. De ontvangst is door Arjan Leemhuis
en de bloemen worden verzorgd
door Ankie Koopmans. De zorg
voor de kinderen is in handen
van Neeltsje en Inge. De ophaaldienst wordt verzorgd door
Adrie Winters (0521-588515) en
de opname van de dienst wordt
rondgebracht door Klaas Klarenberg. Het lied voor de dienst is
lied 652.
Bij de diensten. Willem Voogd
is voor ons ondertussen een
bekende voorganger. Hij is
ondertussen verhuisd van Wanneperveen naar Rouveen.
Collecten. Zondag 8 april Diaconie: € 19,39 Kerkrentmeesters: € 21,20 en de deurcollecte
voor het plaatselijk pastoraat
bedroeg € 27,00. Allen hartelijk
dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als
groet en bemoediging bezorgd
bij mevr. Aaltje Huisman
Agenda. Op woensdagmiddag
18 april komt vrouwenvereniging Martha bij elkaar om 14.00
uur in het lokaal achter de kerk.
Er komt een spreker van Open
Doors om te praten wat de
stichting doet voor vervolgde
Christeren.
Verjaardagen. Op 20 april
hoopt mevrouw A. Bijker-Monshouwer, Steenwijkerweg 183,
haar 82ste verjaardag te vieren.
Op 22 april viert dhr. H. Eker,
Spoorlaan 28 De Blesse, zijn
83ste verjaardag. Namens onze
gemeente een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw
levensjaar.
Spaaractie Jumbo. Het
Streekverband van diaconieën in
Noordwest-Overijssel organiseert jaarlijks de vakantieweken
in het Roosevelthuis in Doorn.
Zij wil graag de dagje-uitmunten
sparen van supermarkt Jumbo. In
september organiseren ze een

vakantieweek voor alleenstaanden en met deze actie kunnen ze
de kosten hiervoor wat drukken.
U kunt uw munten inleveren in
het portaal van de kerk. Daar
staat hiervoor een bakje.
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: Christelijke inwoners in
Sri Lanka worden vaak onder
druk gezet om te stoppen met
hun activiteiten. Vorig jaar vernielden radicale boeddhisten een
nieuwe kerk, ze staken die daarna in brand. Sinds de opening
van die kerk werd kerkleider
Taraka met de dood bedreigd
door radicale boeddhisten. Bid
om troost en bescherming voor
Taraka en zijn gemeente.
Vakantie predikant. Ds. Gerrit van den Dool is tot en met
2 mei afwezig. Hij is samen met
zijn vrouw op familiebezoek in
Zuid-Afrika.
Kopij GZ. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u
inleveren tot uiterlijk zondag 15
april 12.00 uur bij de scriba. Het
kan natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl
Grote schoonmaak. U heeft
het vast gezien, geroken en
opgemerkt. Misschien heb u
zelf ook wel meegeholpen. Wat
is de kerk toch weer blinkend
schoon. We willen de koster en
de vrijwilligers bedanken voor
hen inzet van afgelopen week.

Bijzonder concert?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Zo zien we maar weer dat we
als gemeente samen veel dingen gedaan kunnen krijgen. De
kerkrentmeesters
Kerkgangers na Pasen
Komend uit de kerk nog vol van
wat ze hoorden,
verkondigd door de opgetogen predikant
voelen ze vernieuwd, herboren
een diep versterkte band met
de verrezen liefdevolle Heer.
Ze groeten blij wie hen passeren
ontsluiten sloten van hun fiets,
uiten hun vreugde tussen uitlaatgassen,
omzeilen glansrijk glas langs de
terrassen.
De kracht van overwonnen dood
doet Zijn nabijheid stralen,
het leven ademhalen
op wegen van geloof en hoop,
ze rijden in de wereld met opgewekt gemoed
de warme gloed van Pinksteren vol
overtuiging tegemoet.
(Van: Coby Poelman-Duisterwinkel)
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderling scriba

Perceel grasland in Willemsoord
Verpachting bij inschrijving
Het college van kerkrentmeesters
van de Prot. Gem. te Willemsoord-Peperga/Blesdijke biedt per
1 mei 2018 bij openbare inschrijving voor zes jaar in pacht aan (op
basis van artikel 7:397 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek):
een perceel grasland, kadastraal
gemeente Steenwijkerwold, sectie
B, nr 1987, groot 2.14.70 ha. Dit
perceel is gelegen aan de Steenwijkerweg te Willemsoord.
De gunning wordt voorbehouden
aan het college van kerkrentmeesters.

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het
Kantoor der Kerkelijke Goederen,
postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010 of via
e-mail a.jansen@kkgkka.nl.
De inschrijfformulieren moeten
op dinsdag 24 april 2018 tussen
14:00 en 14:15 uur worden ingeleverd in het dienstgebouw achter
de kerk van Willemsoord (Steenwijkerweg 159).
Opening van de enveloppen vindt
aansluitend plaats op 24 april
2018 om 14:15 uur in voornoemd
dienstgebouw.

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen:Topic, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn,
worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW.
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.

Wilhelmina in concert Hoogeveen
Tijdens het jaarlijkse concert van
Chr. Muziekvereniging Wilhelmina
laten leden weer horen en zien
waarop ze in de afgelopen maanden geoefend hebben. In zowel de
Malletband, als het Orkest en de
Majorettes laat ook de jeugd zien
wat ze in huis hebben. Binnen alle
geledingen zijn er kinderen die
nog maar net zijn begonnen, maar
ook jeugd die al wat langer in de
vereniging meedraait. Ze laten
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allemaal zien, zowel met hun eigen
groep, als samen met de volwassenen dat zij de toekomst zijn!
Het fanfare-orkest zal een gevarieerd programma laten horen.
De malletband met haar uitgebreide slagwerkinstrumentarium
brengt hedendaagse muziek die
voor velen zeker herkenbaar zal
zijn.Voor de nodige variatie brengen de majorettes een show met
verschillende dansstijlen, dit maal

met als thema ‘Disney’ en hier en
daar een grapje. In de pauze en na
afloop zal de ‘High Moor Big Band’
optreden in de foyer. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij de Tamboer
en het Wilhelmina Muziek Centrum (WMC), Groenewegenstraat
27B, op dinsdag-, woensdag- en
donderdagavond. Of via dhr. G.J.
Katerberg, Seringenlaan 9 Hoogeveen.
Zaterdag 21 april, 20.00 uur (vanaf 19.50 uur C-orkest).
Hoofdstraat 17, Hoogeveen, € 10, tot 12jr: € 7,50.

16

zondag 15 april 2018

Advertenties

VAN GROEVE TOT CONSUMENT
Uw duurzame vakinstallateur

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

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

Huisautomatisering

Sanitair

Verwarming & Koeling

Gedenkstenen

Aanrechtbladen

Dorpels

Schouwen

Vensterbanken

Vloeren

Wastafelbladen

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

"Omdat we
de wereld niet
van onze
ouders hebben
geërfd,
maar geleend
van onze
kinderen"

Beveiliging

Zonnepanelen

Renovatie

0521 - 588224
www.vredenburgsteenwijk.nl

Vredenburg Installatietechniek
Dolderweg 29 | 8331 LL Steenwijk

mountainbiken
in Sauerland welkom in

Adv. Algemeen Vredenburg 103,2 x 88,7.indd 1

10-05-16 13:24

Haus Reinhild

Al ruim 100 jaar advies en
woningstoffering op maat
- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

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

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Kijk op

hausreinhild .nl

| decorette-drok.nl

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad
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Ga naar:
www.welkomindekerk.nl
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Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

Verrassend creatief

topic .nu

€ 8,9

Of vul de bon in:

JA,

Topic Crea|

5!

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

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

Dhr. | mw. | fam. *
naam:
adres:

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

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2015 - 2016

postcode:
e-mail:

woonplaats:
tel.nr.

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

Donatus verzekert vertrouwd
www.donatus.nl

Een praktisch overzicht van uw
kerkelijke activiteiten in het
komende seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen
aan gemeente-leden, nieuwingekomenen en geïnteresseerden.
Meer informatie: 0546 - 577475
(vraag naar Geke Brinkers).
www.welkomindekerk.nl

