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Onderscheiden wij ons in levensstijl?
In zekere zin heb ik makkelijk praten als het gaat om
het eten van minder vlees.
Want ik houd van groenten.
Dat heb ik vast van huis uit
meegekregen.

Als ik vroeger mijn
moeder vroeg ‘wat eten we vanavond?’ noemde zij steevast de
groente: bloemkool of boontjes.
Daarin lag meteen opgesloten dat
bij ons thuis de hoofdmoot van de
maaltijd die groente was.
Geen centje pijn
Als liefhebber van groente is het
volstrekt geen straf om minder
vlees te gaan eten. Sterker nog,
zelfs vlees zo goed als schrappen
uit de maaltijden gaat zonder een
centje pijn. Vandaar dat makkelijk
praten. Keerzijde daarvan is dat ik
eigenlijk niet kan navoelen waarom zoveel mensen hechten aan
het eten van zoveel vlees. En dat
enige regelmaat het nieuws. Dat
maar niet massaal indaalt dat het
consumptiegedrag behelst meer
minder moet. En minder moet
dan alleen het eten van vlees.
het echt. Vanwege het milieu. Een Ook de vele zogenaamd goedlapje vlees belast het milieu meer
kope vliegvakanties die we samen
dan een auto. Ook vanwege de
vieren, horen daarbij. En de hoewereldvoedselsituatie. Immers,
veelheid kleren in onze kast. De
dat lapje vlees vergt veel grondenergie die die we verbruiken met
al onze apparaten.
stoffen: 1 kilo
De verwarming
vlees kost 6 kilo
De gevolgen van ons aller
van onze huizen.
plantaardig voedconsumptiegedrag halen met
En zo meer. Dat
sel (en 15.000
enige regelmaat het nieuws.
alles bij elkaar
liter water). En
Lily Burggraaff
opgeteld vormt
dat plantaardig
onze ‘ecologische voetstap’: de
voedsel kan dan niet meer wormate waarin wij persoonlijk met
den gegeten door mensen. Er
ons eigen gedrag invloed op het
zijn er die daarom honger leiden.
milieu uitoefenen. Schade aanrichMaar dat nu terzijde.
ten, moet ik eigenlijk schrijven.
Ecologische voetstap
Levensstijl en geloof
U zult ervan op de hoogte zijn,
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sche voetstap zal de een meer
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Commentaar

Christenburger
Het zette me aan het denken:
Milieudefensie sleept Shell voor de
rechter. Haar voornaamste reden:
Shell wist in de jaren tachtig al dat
haar werkzaamheden het klimaat
schade toebrachten. Hoewel het iets
goeds is dat mensen ter verantwoording worden geroepen wanneer ze
iets willens en wetens kapot maken,
lijkt het toch wat gemakkelijk: de
tendens om politici en bedrijven voor
de rechter te slepen en hen verantwoordelijk te houden voor de gevolgen van klimaatverandering. Toegegeven: misschien is tendens een wat
groot woord, maar het begint er een
beetje op te lijken. Waar blijven de
burgers in dit verhaal?
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door Erik a van der L a an ,

door

ee?
Nog geen a bonn

F l e vo l a n d

bewust bezig zijn dan de ander.
Maar de christenheid heeft
levensstijl wel altijd in verband
gebracht met het geloof in God.
Al sinds vóór Christus stelde
het geloof in God normen aan
je doen en laten. De 10 geboden
getuigen daarvan. En toen de
God van de Bijbel in de beweging van de zending over de hele
wereld bekend werd, kwam dat
besef met het evangelie mee:
Jezus als Heer belijden heeft
impact op je leven van alle dag.
Vanaf het begin onderscheidden christenen zich dan ook
in hun manier van leven. Historisch gezien bood dat vanaf
het begin zowel een aanstoot
als een wervende kracht. Een
aanstoot, omdat anders zijn irritant kan wekken. Een wervende
kracht, omdat hun manier van

leven liefde uitstraalde. Nog
steeds werkt dat zo waar christenen zich onderscheiden in hun
samenleving.
Eer
In het onderzoek van het CPB
worden bij onderdelen kerkmensen als aparte groep meegenomen. Daaruit blijkt dat in onze
dagen de christenheid in ons land
zich in ieder geval hierin onderscheidt dat kerkmensen meer
dan gemiddeld bij vrijwilligerswerk betrokken zijn en dat zij
meer dan gemiddeld aan goede
doelen geven. Als het gevraagd
zou worden, zou zomaar kunnen blijken dat kerkmensen ook
meer dan gemiddeld bewust
bezig zijn met hun ecologische
voetstap. En dat zou toch om
eer mee in te leggen zijn!

Deventer opent
nieuw kerkgebouw

Jeugddienst gerefor‘Hoogeveen zingt’
meerde kerk Wierden op zondag 29 april

De samenwerkingsgemeente 3Gk
in Deventer ontstond in 2009.
Met de aankoop, verbouwing en
uitbreiding van de voormalige
RK Maria Koninginkerk aan het
Mariënburghplein hebben 1.100
gemeenteleden weer een echt
eigen godshuis: de Koningskerk.
Kerkdienst op zondag 22 april
om 10.00 uur.

Een dienst die is voorbereid
door een catechisatiegroep,
in Wierden kan dat gewoon.
Het thema van de avond is:
‘Wie is Jezus’ en dominee Pieter
Dekker is de voorganger.

Zondag 22 tot en met vrijdag 27 april, feestelijke activiteiten vanwege de nieuwe Koningskerk. Zie voor een
uitgebreid overzicht: www.KoningskerkDeventer.nl

Voor wie van plan is naar deze
speciale dienst te komen, geldt
de volgende tip: neem je
telefoon mee.
Zondag 22 april, 19.00 uur, gereformeerde kerk in
Wierden

Een bijzondere aflevering van
‘Hoogeveen Zingt’. Het 65 leden
tellende Christelijk Mannenkoor
Stadskanaal, o.l.v. Harold Kooij,
verleent medewerking. Organist
Ronald Knol en pianist Harold
Kooij begeleiden de samenzang.
Ook laten ze enkele improvisaties
horen op orgel en piano. Daarnaast staan er een aantal vaderlandse liederen op het programma.
Zondag 29 april, 19.00 uur, Grote Kerk te Hoogeveen,
gratis entree, wel collecte.

Vandaag was te lezen n.a.v. plannen van de politiek: “opeens worden abstracte klimaatdoelen heel
concreet. De radicale visioenen van
gisteren worden het beleid van morgen. En iedere Nederlander gaat
dat ervaren én betalen”. Ook burgers zijn verantwoordelijk.
Burgers zijn verantwoordelijk - en
christenen al helemaal. Punt is: we
voelen ons vaak niet verantwoordelijk. ‘Christenburgers’ ook niet.
Maar we zíjn het wel: rentmeesters,
geroepen om te zorgen voor de
schepping, om op een verantwoordelijke manier met de door God
gegeven schoonheid en mogelijkheden om te gaan. Waarom is het
zo moeilijk om aan die opdracht
gehoor te geven?
De tijd van meegaan met de grote
meute is voorbij. Je leven leven zonder na te denken over de toekomst
van klimaat en milieu kan niet
langer. Voor christenen had dit misschien al eerder het geval moeten
zijn: kan het zijn dat ook christenen verslaafd zijn geraakt aan het
gemak van de westerse levensstijl?

Weer lente/zomerritme Zondagsblad
Het voorjaar is nu echt begonnen! Dat betekent niet alleen dat
er groen blad aan de bomen verschijnt, maar ook dat er andere
verschijningsdata zijn voor dit
blad. Het Gezamenlijk Zondagsblad volgt vanaf nu een lente/
zomerritme en verschijnt ongeveer tweewekelijks. De uitgave
die u nu voor u hebt, is het laatste nummer van april.
De meinummers van GZ verschijnen op
6 mei en 20 mei.
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Concert Chr.
Muziekvereniging
Wilhelmina
De muziekvereniging wil
bezoekers trakteren op een
avond vol vermaak. Er valt heel
wat te zien en te luisteren. Binnen
alle geledingen van Wilhelmina
zitten kinderen die nog maar net
zijn begonnen en jonge mensen
die al langer meedraaien. Ze
treden niet alleen op met hun
eigen groep, maar ook met de
volwassenen. Orkest, fanfare,
malletband (slaginstrumenten) en
majorettes komen voorbij.
Zaterdag 21 april, 20.00 uur, De Tamboer in Hoogeveen,
kaarten € 10 (tot 12 jaar € 7,50)

Oranjeconcert
Hoogeveens
Christelijk
Mannenkoor

Tijdens het Oranjeconcert komen
een groot aantal bekende en minder bekende liederen voorbij.
Zowel in het Nederlands, als in
het Engels. Muzikale medewerking: Lowland Brigade Pipeband
uit Zwolle, slagwerker Leon Giethoorn uit Hoogeveen en Gezinus
M. Veldman op vleugel. Kaarten
zijn o.a. ’s avonds te koop bij de
kerk. Let op: hier is geen pinautomaat.
Vrijdag 27 april, deur open 19.00 uur, start concert:
20.00 uur, Grote Kerk, Grote Kerkstraat 40 te Hoogeveen, kaarten: € 10 ( kinderen t/m 14 jaar gratis).

Zomermagazines in
Berkum en Borne
Volgende maand worden de eerste exemplaren van de zomermagazines tijdens feestelijke
bijeenkomsten aangeboden. Het
1e exemplaar van ‘Wal & Water’
wordt op dinsdagavond 15 mei
aangeboden in De Hoofdhof in
Berkum. Op dinsdagavond 29 mei
vindt de aanbieding van het 1e
exemplaar van ‘Zomer in Twente’ plaats in de Oude Kerk van
Borne. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom en de
toegang is gratis.

Projectkoor van
Maarten Wassink
Maarten Wassink organiseert
een eendaags projectkoor op
zondag 22 april in de Vredehorst.
De deelnemers stroomden in
mum van tijd binnen. Al deze 65
deelnemers gaan vanaf 14.00 uur
repeteren en 5 uur later optreden! Tijdens dit concert worden
zij geassisteerd door The Choir
Company. Bezoekers kunnen
genieten van een feestelijke zangdienst met koor, band en solisten
en natuurlijk ook van samenzang.
Zondag 22 april, de Vredehorst in Hoogeveen, 19.00 uur,
toegang gratis, wel collecte.

Wal & Water kan
nog besteld worden!
Wal & Water, het zomermagazine van de kerken in de
Kop van Overijssel en de regio
Zwolle kan nog besteld worden
tot woensdag 25 april.
Ga naar: www.walenwater.nl

Wonderbare bloedtransfusie
De werkelijkheid is van
Christus (Kol. 2:17)

door
ds. A . A . van der Spek ,
z wartsluis

Een jonge moeder
vertelde dat haar dochter bij de
geboorte een ‘verkeerde’ resusfactor in het bloed had en direct
na de geboorte een bloedtransfusie onderging. Het foute bloed
moest eruit en het ‘goede bloed’
erin. Een riskante onderneming,
want het moest snel gebeuren.
Binnenkant
Fout bloed eruit, goed bloed
erin. Duidelijk is dat dit niet iets
is wat aan de buitenkant gebeurt.
Om uit te leggen wie Jezus is,
zou ik hetzelfde willen zeggen.
Jezus komt niet alleen dicht bij
ons aan de buitenkant van ons
leven, Hij wil zelfs in ons komen,
in alle vezels van ons leven. Hij
wil niet alleen in onze hartkamer
komen, maar daarvandaan ook
naar ons hoofd, waar we plannen
maken. Naar onze ogen om ons
te helpen te zien wat we kunnen
doen. Tot in onze tenen om ons
te laten voelen welke weg we
mogen gaan.
‘Fout bloed’ moet eruit. Maar
hier gaat de vergelijking mank,
want bij een echte bloedtransfusie is het in een paar uur klaar
voor de rest van je leven, het
lichaam kan daarna zelf verder.
In ons leven is het minder eenvoudig. Het lijkt wel of er regelmatig weer nieuw ‘fout bloed’
door onze aderen stroomt. Dat
komt onder andere binnen door
onze ogen, we zien zorgen en
worden bang. Maar ook via onze
oren als we sombere berichten
over de toekomst horen.

Van binnen hadden ze dezelfde
angsten als altijd. Ze waren
onverminderd bijgelovig, ze geloofden nog in spookverhalen
en aanbaden sterren, planeten,
bomen en planten en hielden
veel gebruiken in stand om hun
angsten te onderdrukken.
Gevangenis
Paulus schrijft hen dan een
bemoedigende brief waarin hij
uitlegt wat het geloof in Jezus
nog meer inhoudt. Hij weet waar
mensen bang van worden en
toont begrip. Als hij dit schrijft,
zit hij zelf een paar honderd
kilometer van hen af in de gevangenis. Toch maken de omstan-

Hij in jou leeft. Hij houdt jouw
digheden hem niet somber. Ook
leven, dat uit zoveel brokstukken
in die donkere periode weet hij
bestaat, bij elkaar. Als je beseft
dat hij niet het eigendom is van
wat Hij gedaan heeft voor jou
het rijk van de duisternis, maar
en nog steeds
dat hij hoort bij
doet - het oude
het Licht.
Je hoeft je niet te laten
bloed eruit en
inpakken door angst voor
nieuw bloed
Bemoediging
de toekomst. Christus leeft in
erin - dan is dat
Paulus heeft
jou. Hij houdt jouw leven,
een enorme
ondervonden
dat uit zoveel brokstukken
dat je in je angbestaat, bij elkaar.
bemoediging voor
sten niet alleen
vandaag en morbent. De onzekerheden van de
gen. Christus heeft zijn leven
toekomst zijn er en blijven er
gegeven door al het bewijs van
ook. “Maar”, zo schrijft hij, ”de
ons foute bloed aan het kruis
werkelijkheid is van Christus. Je
te nagelen. Je mag leven met de
hoeft je niet te laten inpakken
opgestane Heer. Je mag leven
door angst voor de toekomst.
met de kracht van een wonderChristus is zo dicht bij je dat
bare bloedtransfusie.

In Kolosse
In de brief van Paulus aan de
gemeente in Kolosse gaat het
over deze vragen. Velen waren in
die gemeente tot geloof in Jezus
gekomen. Maar het was een
verandering aan de buitenkant.

even bomen

Gedenken op weg naar Pinksteren
door ds. P. boomsma ,
nijverdal

‘Gedenken’ staat
nooit op zich. Het
vraagt om een vervolg. Je zou kunnen zeggen, dat het deel uitmaakt
van ons leerproces. ‘Levenslang
leren’ is een ingeburgerde term
geworden waar het gaat om het
bijblijven op je vakgebied. Maar
het blijven leren is zeker zo nodig
als het gaat om het geloof en om
onze persoonlijke houding als
mens in de samenleving.
Al heel lang geleden kocht ik in
Jeruzalem, in de winkel van het
Holocaustmuseum Yad Vashem,
een speldje met in het Hebreeuws
het woord ‘gedenk’. Dat begrip
geeft de bestaansreden van dit
museum aan. Het gaat daar niet

om het openhouden van oude
wonden. En zeker niet om het
kweken van haatgevoelens. Wat
men wil bereiken is, dat mensen
beseffen dat zoiets als de uitroeiing, de vernietiging van mensen op
basis van afkomst, geslacht of wat
dan ook, nooit weer mag gebeuren.
Gedenken vraagt om een drievoudige beweging. Terugkijken naar
wat er, waarom, is gebeurd. Dan
zoeken naar de les die daaruit valt
te leren en als derde het vooruitkijken met de vraag hoe we met
die les de toekomst ingaan.
Misschien staan we er niet zo bij
stil, maar wij gedenken nogal wat.
Niet alleen straks op 4 mei, maar
wat dacht u van de christelijke
feestdagen? Feesten als Kerst,
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Ervaren we die alleen als dank-

bare gebeurtenissen die voor ons
zoveel goeds brachten? Of spelen de ‘gedenkvragen’ ook een
rol? Wat is er gebeurd, waarom
gebeurde het en hoe gaan we met
het geleerde de toekomst in? Als
leerlingen van Jezus zou Hij toch
mogen verwachten van ons dat we
met dergelijk vragen bezig zijn?
Een voorbeeld. Pasen betekent
voor ons allereerst bevrijding.
Zoals Israël kon vertrekken uit
het slavenhuis, zo is nu voor ons
de mogelijkheid geopend om
niet langer vast te zitten in oude
patronen. Om niet langer van God
vervreemd te zijn. ‘Christus heeft
ons bevrijd opdat wij in vrijheid
zouden leven …’, schrijft Paulus
in Galaten 5: 1. Dat stelt ons de
vraag waarvan wij dan zijn bevrijd
en wat het betekende dat Jezus
zijn offer bracht. Wanneer we dan

zicht krijgen op de betekenis van
Jezus’ dood en opstanding, van zijn
overwinning, volgt de vraag hoe
dat ons verandert. Te vaak zeggen
mensen dat iemand niet echt kan
veranderen. ‘Je karakter heb je nu
eenmaal.’ Voor een deel zal dat
wel zo zijn, maar wat betekent het
dan dat we in de Bijbel zo regelmatig lezen dat we – na opnieuw te
zijn geboren – als nieuwe mensen
kunnen/moeten leren leven? ‘Maar
gij geheel anders: gij hebt Christus
leren kennen, schrijft Paulus (Efeziërs 4: 20 in de vertaling van 1953).
Paulus zal toch wel weten wat de
bedoeling is?
Het lijkt mij een aardige vraag
voor ons, op weg naar Pinksteren.
De vraag wat de les is ten aanzien
van wat er met Pinksteren begon,
is een belangrijke. Professor Berkhof schreef ooit over de heilige
Geest als ‘de verwaarloosde’. Dát
kunnen we ons beslist niet langer
permitteren.

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 22 april: Ger.
Kerk Aalden 10.00 ds. W.
Hordijk-van der Zwaag, Aalden.
Organist: Erik Nijzink. Collecte: diaconie. Knd. en oppas.
Kerkdienst 29 april: Ger.
Kerk Aalden 10.00 ds. G. Olsman, Soest. Organist: Mans
Kuipers. Collecte: kerk. Knd. en
oppas.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 22 april: 9.30 ds. S.
Kits. Organist: Johanna Vos. Lied
voor de dienst: NLB 652. Paaskaars aansteken: Manon v/d
Hoek. Collecten: 1. EredienstKerkmuziek wereldwijd. 2. Kerk.
Bij de uitgang: beheer. Knd.:
Renate Herben.
Kerkdienst 29 april: 9.30
ds. R. Veldman, Beilen. Organist: Wim Boer. Lied voor de
dienst: NLB 648: 1 en 2. Paaskaars aansteken: Mathijs Maat.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Bij de uitgang: beheer. Knd.:
Marjan Kappen.
Kaarsenestafette Jubileum
Charter van Groningen. INLIA
is 30 jaar geleden ontstaan uit
acties t.b.v. vluchtelingen in
schrijnende omstandigheden
door kerken in Groningen. Ik
was destijds zelf betrokken
bij een kerkasiel-actie in de
Doopsgezinde Kerk. 2 gezinnen uit Syrië, Syrisch-orthodoxe
Christenen zouden worden
teruggestuurd naar het (toen
al) gevaarlijke land van Assad.
De moeders en één kind waren
al teruggestuurd en leefden er
onder erbarmelijke omstandigheden. Met de vaders en de 4
overige kinderen dreigde hetzelfde te gebeuren. De zaak trok
landelijk belangstelling en onder
grote druk van de publieke opinie moest de staatssecretaris van
justitie de moeders terug laten
komen. Ondanks wetgeving en
internationale verdragen komen
nog steeds veel vluchtelingen
in Nederland terecht in situaties van onrecht en dreigende
schending van mensenrechten.
Ook in andere Europese landen liepen kerkelijke gemeenschappen hiertegen aan en door
hierover met elkaar in gesprek
te gaan ontstond een internationaal verbond van plaatselijke
geloofsgemeenschappen. Met
als uitgangspunten de bijbelse
opdracht zich in te zetten voor
hulp aan ‘hen die geen helper
hebben’ en een ruimhartige
naleving van de internationale
verdragen voor vluchtelingen en
mensenrechten, werd de tekst
van het Charter van Groningen vastgesteld. Om de kerken
die dit charter tekenden bij het
werk te ondersteunen, werd
besloten een coördinerend en
dienstverlenend bureau op te
zetten in Groningen. Zo werd
in 1988 de Stg. INLIA opgericht.
30 jaar later geeft de actuele situatie geen reden om de geboorte

van het Charter van Groningen
te vieren. Het klimaat jegens
vluchtelingen is harder geworden. Overheden doen alle moeite
de grenzen te sluiten, óók voor
vluchtelingen die alle reden hebben een veilig heenkomen te zoeken. Geen feestje dus, maar wel
een moment om te gedenken, te
bezinnen, elkaar te ontmoeten en
te bemoedigen.
7 april is in de Doopsgezinde
Kerk te Groningen de Kaarsenestafette van start gegaan om van
daaruit in het hele land te worden doorgegeven. De estafette
symboliseert de geschiedenis
van het Charter én de betrokkenheid van zovele plaatselijke
geloofsgemeenschappen: de ene
kerkgemeenschap draagt het licht
over aan de andere. Het licht dat
niet te doven is en een teken is
van hoop, van redding voor allen.
Op 8 april werd het licht naar de
Grote Kerk in Emmen gebracht,
waar als eerste kerk in Drenthe het licht voor deze provincie
werd ontstoken. De zondagen
erna zal het licht in andere Drentse kerken worden ontstoken. Wij
zijn ook gevraagd aan deze estafette mee te doen, waarmee de
kerkenraad van harte in stemde.
24 juni brengen delegaties van de
kerken in de provincies waar het
licht als eerste werd ontstoken,
de kaarsen samen in Groningen.
Daar is om 11.30 uur in de Martinikerk in Groningen een internationale, oecumenische viering
met gasten en voorgangers uit het
hele land en uit het buitenland.
Daar dragen alle provincies een
brandende kaars binnen. Al deze
kaarsen naast elkaar gezet vormen
samen ‘het licht dat niet voor de
duisternis zal wijken’. Ook wij zijn
daar uitgenodigd onze kaars bij te
zetten. Zo dragen we dit voorjaar
een bijzonder licht over van kerk
naar kerk! Voor meer informatie
over INLIA en het jubileumweekend zie: www.inlia.nl
Jarig. 25 april: dhr. A. Grit, Witterzomer 24, 9405 VH Assen: 86
jaar.
Jubileum. Dhr. H. Olijve en mw.
S. Olijve-Tjabringa, Hoofdweg 233,
9421 VG, die op 26 april 45 jaar
zijn getrouwd.
Wij wensen u allen een fijne dag
en Gods zegen voor de toekomst!
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 22 april: GK 10.00
ds. K. Schaap, Dalfsen. Organist:
Jan Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m
8. Oppas: Linda Hulter en Pien.
Bloemendienst: mw. F. Beenen.
Kerkdienst 29 april: GK 10.00
ds. H. Nagelhout. Organist: Jan
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: Lianne. Bloemendienst:
mw. B. Kuipers.

Bijzonder concert?
Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

DIEVER
Contactpersoon: mw. L. DolsmaMaat, Kalteren 6, 7981 LR Diever,
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 22 april: 10.00
ds. E. van Beesten, Witharen.
Kinderkerk: alle groepen. 19.15
ds. A. van Harten-Tip, Smilde.
Kerkdiensten 29 april: 10.00
ds. B. Urgert, Elp. Knd.: groepen
1 t/m 5. 19.15 ds. J. Stap, Kolderveen.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 22 april: 9.30 ds.
R. Wentink. M.m.v. het projectkoor na de dienst koffiedrinken.
O.v.d.: mw. R. Roffel en mw. R.
Bruns. Diakenen: mw. I. Boer en
mw. G. Westerdijk. Organist:
Nelleke v/d Leest. Oppas: Meena
Wentink. Beamer: Rianne. Gastdames: mw. H. Hugen en mw.
Lamfers. Autodienst: dhr. T.
Buter: mw. Huizing; dhr. D. Pruim:
dhr. de Groot en fam. Potze. Collecten: 1. Eredienst en Kerkmuziek. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
Kerkdienst 29 april: 9.30 ds.
J. de Kok. Knd. en Jongerenkerk.
O.v.d.: mw. A. Aukes en dhr.
P. Neinders. Diakenen: mw.
T. Deuring en mw. A. Leffers.
Organist: Anne Unij. Oppas:
Rennie Roffel. Knd.: José.
Beamer: Hilda. Gastdame-/
heer: mw. G. Smit en dhr. B.
Smit. Autodienst: mw. R. Roffel:
mw. Huizing; dhr. J. Bakker: dhr.
de Groot & fam. Potze. Collecten: 1. Diaconie. 2. Spaarcollecte.
3. Kerk.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 22 april: 10.00
ds. H. Jumelet, Erica. Knd.: ja.
Kaars aansteken: Rudolf Aasman. O.v.d.: Willy Vugteveen.
Organist: Irma Zuur. Oppas:
Femmique Klaster en Anika Pijpstra. Collecten: 1. Eredienst/
kerkmuziek. 2. Knd. 3. Onderhoud. Bloemengroet: fam. W.
Elders. Na de dienst is er koffiedrinken.
Kerkdienst 29 april: 10.00
dhr. B. Boers, Emmen. Knd.:
ja. Kaars aansteken: leiding.
O.v.d.: Henk Stevens. Organist:
Hendrikus Vugteveen. Oppas:
Linda Schipper en Natisha Jutstra.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
3. Onderhoud. Bloemengroet:
fam. G. Bom. Er is koffiedrinken
na de dienst.
Jarig. Mw. H. Truin-Zomer, 5
mei: 93 jaar. Adres: Verpleeghuis
De Bleerinck, afd. Eshof, app.
25, Spehornerbrink 1, 7812 KA
Emmen. 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 22 april: 9.30 dhr.
F. Sprenger. O.v.d.: mw. M. EllenWessels. Organist: M. Bruinewoud. Collecten: 1. Pastoraat.
2. Kerk. Bij de uitgang: geluidsinstallatie. Welkomstcie.: ZWO.
Knd.: Marion.
Kerkdienst 29 april: 9.30 ds.
R. Wentink. O.v.d.: D. de Jong.
Organist: mw. G. Fictorie. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij
de uitgang: geluidsinstallatie. Knd.:
Dinie.
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KLAZIENAVEEN-Noord
Kerkdienst 22 april: 10.00
drs. Evert Akkerman, Hoogeveen. Organist: Wessel Voorn.
O.v.d.: Wieneke. Welkom:
Wicher/Ida.
Kerkdienst 29 april: 10.00
mw. Mia de Bruin-Roffel, Emmen.
Organist: Nelleke van der Leest.
O.v.d.: Albert. Welkom: Hendrik.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 22 april: 10.00 ds.
A. de Lange, Hardenberg. O.v.d.:
mw. A. Pals-Wubs. Organist:
dhr. J. Kroon. Koster: dhr. R.
Visser. Collecten: kerk en
school. Bediening beamer:
Marcel Haan. Ontvangst: fam.
Stevens. Bloemendienst:
mw. M. Setz. Autodienst: H.
Oldengarm/H. Naber.
Kerkdienst 29 april: 10.00 ds.
G. Douma, Beilen. O.v.d.: mw.
G. Visser-Rigtering. Organist:
dhr. J. Kroon. Koster: dhr. A.
Engberts. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang:
gebouwen. Oppas: Elisa en Rosalien Mulder. Knd.: o.l.v. Liesan
Masselink. Kaars aansteken:
Dinaud Masselink. Bediening
beamer: Arjan Kuik. Ontvangst: mw. F. Rabbers en mw.
M. Setz. Bloemendienst: mw.
A. Drok. Autodienst: A. Stevens en B. Pals.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
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 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 22 april: Deze zondag is de slotzondag van het winterseizoen. De dienst is voorbereid door de jeugdraad. Na afloop
van de dienst is er gelegenheid
om met elkaar koffie te drinken in
De Rank. Collecten: 1. Jeugd. 2.
Kerk. Knd.: alle groepen. Auto-
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dienst: B. Eisses. Oppas: Anouk
Zwiers en Evelien Vos. Bloemengroet: fam. A. Hajes.
Kerkdienst 29 april: De Wijngaard 9.30 ds. A. Hekman,
Assen. Collecten: 1. Kerk. 2.
Eigen Evangelisatie/ZWO. Knd.:
alle groepen. Autodienst: P.
Hogeveen. Oppas: Janny de
Haan en Gea Habers. Bloemengroet: fam. A. Eisses.
20 april is er vanaf 16.00 uur weer
gelegenheid om het oud papier
te deponeren in de container die
dan weer op de parkeerplaats
achter De Rank zal staan. 21 april
is de container aanwezig.
Uiterlijk maandagavond 23 april
moet de kopij voor de Zandloper
weer worden ingeleverd.
De kerkenraad vergadert 26
april in De Rank. Aanvang: 20.00
uur. Vooraf is er om 19.00 uur
weer een moment van gebed
waar iedereen voor wordt uitgenodigd.
4 mei is er de jaarlijkse 4 mei
herdenking. Om 19.00 uur is er
een bijeenkomst in het dorpshuis. M.m.v. de kinderen van de
chr. school van De Kiel en het
muziekkorps De Harmonie uit 2e
Exloermond. Aansluitend is er de
stille tocht naar de begraafplaats
waar 2 minuten stilte in acht
wordt genomen. Vanaf 1 mei tot
15 mei is er in het dorpshuis een
foto expositie te bezichtigen.
ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers,
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH
Klazienaveen
Kerkdiensten 22 april: 10.00
ds. P. Vis, St. Jansklooster.
Oppas: Ina Lassche en Rebekka
Vis. Knd.: groep 1: Ina en Merel.
Organist: Johan Tijssen. 19.00
ds. P. Vis, St. Jansklooster. Zangdienst. Band: Corry van den
Berg. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdiensten 29 april: 10.00
ds. K. Snijder, Diever. Oppas:
Geke van Benthem en Rianne van
de Wetering. Knd.: groep 2: Silvana en Marijke. Organist: Hans
Dunsbergen. 19.00 dhr. Palland,
Mastenbroek. Organist: Corry
van den Berg. Collecten: 1.
Kerk. 2. Diaconie.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdienst 22 april: 9.30 ds.
T. Veenstra, Wilsum. 19.00 ds.
H. de Haan, Den Ham. Organisten: dhr. L. v/d Schootbrugge en
dhr. R. Roelofs. Knd.: Gijsbert
Immink (1, 2) en Dianne Seigers
(5, 6). Tnd.: Wendy Mollink (7,
8). Oppas: Esther Menkveld,
Astrid Valk en Jaëlle Valk. Collecten: kerk en diaconie. Bloemen bezorgen: Gea Wessels.
Kerkdienst 29 april: 9.30 ds. B.
Heusinkveld. 15.00 dienst in de
feesttent. Organisten: dhr. R.
Roelofs. Knd.: Rianne Kamphuis
(1, 2) en Anja Valk (3, 4). Oppas:
Dinie Bartels, Rosa Roerink en
Celine Valk. Collecten: kerk en
onderhoud. Bloemen bezorgen: Alie Reimink.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
Lees verder op pagina 4
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TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 22 april: Van
Dedemkerk 9.30 prop. mw. D.
Prins. O.v.d.: Fokko Batterink.
Organist: dhr. J. Plender. Koster: Henk Zomer. De Antenne
10.30 ds. M. Rappold, Emmen.
O.v.d.: Ellen Kok. Gastpersonen: fam. Kollen-Gerrits.
Koster: Grietje Visser. EigenwijzZ-dienst. Thema: herbereken route: Tijdens het leven
gebeuren er soms dingen die je
vooraf niet had verwacht, dingen
die je niet zo had ‘gepland’. Op
zo’n moment moet je schakelen en de route even opnieuw
uitstippelen. Ds. M. Rappold
uit Emmen zal ons, aan de hand
van de Bijbel, meenemen in dit
thema. We beginnen om 10.00
uur met koffie, thee of iets
fris. Van Dedemkerk 19.00
ds. J. Wassenaar, Hellendoorn.
O.v.d.: Maaike Hiemstra. Organist: Nico Aalberts. Lector:
Jannie ten Hertog. Koster: Henk
Zomer. Zang-opendeurdienst.
Vanaf 18.50 uur zingen we
samen enkele bekende liederen.
De muzikale invulling is dit keer
van het Ommer Mannenkoor
o.l.v. Gezinus M. Veldman. Ook
u bent van harte welkom.
Kerkdiensten 29 april: De
Antenne 9.30 ds. G. Huiskamp.
O.v.d.: Henny Logtenberg.
Organist: Nico Aalberts. Lector: Geesje Doornbos. Gastpersonen: Freek en Margriet
Lamberink. Koster: Klaas Boessenkool. De Fontein 19.00 ds.
P. Lindhout. O.v.d.: Gerda Hofman. Organist: Hans Niezink.
Koster: Willem Zwiers en Evert
Holtvoort.
Collecten. Beide zondagen: in
de dienst: PKW bij de uitgang:
diaconie kindercollecte 2e kwartaal: Onderwijs en bescherming
voor kwetsbare kinderen in Cambodja.
Oppas. 22 april: Natascha Remmers en Renate van der Vecht.
29 april: Nienke Bouwman en
Moniek Otter.
Knd. 22 april: groepen 1 t/m 8;
29 april: geen i.v.m. jeugddienst.
Van Dedem Marke: 21 april: ds.
van Sandijk. Organist: Arjan
Hagels.
28 april: predikant n.b. Organist: ds. W. Visscher.
Activiteiten. 23 april: 19.30 uur

Bijzondere
campingdienst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Bezoekdienst kerkactief (De Fontein.
26 april: 14.00 uur 55+-middag
Voor deze middag hebben ds.
Hans Schipper uitgenodigd. Het
thema is: ‘Pastoraat aan mensen
met een verstandelijke beperking’. Wilt u graag gehaald worden, bel dan tussen 12.00 en
13.00 uur met Tjerkje van der
Meulen, tel. 613643.
28 april 9.00 uur Inleveren spullen voorjaarsmarkt (het Kruispunt).
29 april: 4.00 uur Vertrek richting Taizé.
Beroepingscommissie. 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 van de kerkenraad en bij
voorkeur 2 leden van de vorige
beroepingscie. zitting nemen.
Aanmelden kan bij de scriba,
via scriba.vandedemkerk@pkndedemsvaart.nl
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683XT Den
Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 22 april: 9.30
ds. R. van Hornsveld. Bevestiging
ambtsdragers. O.v.d.: groep B.
Knd.: peuters: Karin Kolkman
en Manon Lamberink; groep 1
t/m 8. Oppas: zaal 6: Karinda
Oosterveen, Annelie Boers,
Maureen Huisken en Ilse Bootsveld. Koffiedrinken na de dienst.

Koffieschenken: Freek en
Willy van Laar. GK 19.00 ds. H.
Klaassen. Gez. dienst. Collecten: 1. Jeugdwerk. 2. Erediensten/AKA. Deurcollecte: kerk.
In memoriam. Op dinsdag
27 maart riep de Here tot zich
Lena Meinetten-Veldman, of
zoals velen haar kenden ‘tante
Zus’. Ze woonde aan de Molenstraat 20. Zij mocht 90 jaar worden. Ze heeft een kort ziekbed
gehad. Lena werd geboren in
Den Ham in een gezin van 10
kinderen. Vijf van hen stierven
voor hun 18 e levensjaar. Heel
ingrijpend. Na de lagere school
is Lena gaan werken in het grote
gezin van haar oudste zus. Jarenlang werkte ze bij in de textielfabriek van Jansen en Tilanus in
Vroomshoop. En tot haar 75 e
maakte ze schoon bij dokter Van
der Zwaag. In haar persoonlijk
leven waren moeilijke dingen
gebeurd die maakten dat ze het
niet altijd makkelijk had. Het
gevolg was dat zij als jonge moeder van 2 kinderen zelf de kost
moest verdienen. Later, ontmoette ze Willem Meinetten die
hier In Den Ham in de wegenbouw werkte. In 1968 zijn ze
getrouwd. Ze kregen samen een
zoon. In 1986 overleed haar man
Willem, 63 jaar oud. Lena was
jarenlang lid van de gym. Ook
breide ze graag sokken en truien
voor kinderen en kleinkinderen.
Ze fietste graag en deed zolang
het ging, zelf de boodschappen
op de fiets in Vroomshoop. Lena
had veel belangstelling voor haar
gezin en familie. Een groot verdriet was het overlijden van haar
zoon Kor in januari van dit jaar.
Trouw bezocht ze op zondag 2x
de erediensten. Daarbij altijd
opgehaald door haar overbuurvrouw zr. Melenboer. Een dag
voor haar sterven zong ze nog
een aantal regels van bekende
Johan de Heer liederen. Die
hebben we ook gezongen in de
dankdienst voor haar leven op
Stille Zaterdag. We stonden stil
bij woorden van Psalm 116. Lena
Meinetten had het geloofsvertrouwen dat er voor haar plaats
zou zijn in de hemel. Daarom
mogen we in geloof zeggen met
woorden van Psalm 116: Keer
weder, mijn ziel, tot uw rust,
omdat de Here u heeft welgedaan. Daarna hebben we haar
lichaam in de aarde gelegd op
begraafplaats Dennenhof. De

Here zij met de kinderen, kleinen achterkleinkinderen.
DIEPENHEIM
Luc, Lisa en Sven. Doodgewone, leuke kinderen. Niets aan
de hand, althans zo lijkt het. Maar
ongevraagd en door uiteenlopende oorzaken zijn zij thuis de dupe
van conflict, armoede of verdriet.
Je ziet het niet aan ze; ze lopen er
ook zeker niet mee te koop. Maar
ze hebben er wel het hele jaar
last van. Behalve die 2½ week
in de zomer. Dan maken Luc,
Lisa, Sven en ruim 1400 andere
leeftijdgenootjes mee wat het is
om onbekommerd kind te kunnen zijn. Even geen problemen.
Wat dan wel? Aandacht, liefde en
structuur. Daarmee zijn ze geholpen; komen ze steviger in hun
schoenen te staan en krijgen ze
vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen Stg. Europa Kinderhulp
(EKH) zoekt vakantiegastouders.
Mensen die die aandacht, liefde en
structuur kunnen bieden. Die een
kind de vakantie van zijn leven wil
geven en zichzelf daarmee trakteren op een glimlach. Want dat is
wat er feitelijk gebeurt. Lisa hoeft
in de vakantie even niet met haar
oudere zus naar de voedselbank,
omdat mamma de boodschappen
niet kan betalen. Ze geniet bij een
gastgezin volop van het samen
ontbijten, een aai over haar bol
en het op tijd naar bed gaan.
Luc ondervindt in zijn vakantie
aan den lijve dat er ook pappa’s
zijn zonder losse handjes. Sven,
hyperactief en een slechte slaper,
komt bij zijn gastoudergezin helemaal tot rust. De huiselijke gezelligheid, andere kinderen en een
verhaaltje voor het slapen doen
hem zichtbaar goed. Zo heeft
elk kind een eigen verhaal. Een
rugzakje, heet dat tegenwoordig. Sores Europa Kinderhulp
heeft ervaren dat dit type, korte
vakanties kinderen veel energie
geeft. Ze kunnen even alles sores
van zich afschudden. Ze zien
bovendien dat het anders kan.
Dankzij vakantiegastouders zijn
vanaf 1961 al vele tienduizenden
kinderen uit binnen- en buitenland geholpen. Geef een kind de
vakantie van zijn leven. En EKH
heeft nog steeds dringend nieuwe
vakantiegastouders nodig. Bent
u bereidt te helpen? Aanmelden,
meer informatie of een kennismakingsboekje aanvragen kan via
de website: europakinderhulp.

nl of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl Liever direct en
rechtstreeks contact, bel dan één
van onze medewerkers: Arjan ter
Haar (0523-610197).
Geloofsbelijdenis. Wij zijn
doorgaans niet zo van het belijdende. Ons geloof is eerder van
de doenerige soort; wij verbinden
aan dat wat wij geloven liever een
handeling. Misschien geen wereldschokkende handelingen, niet
daden waardoor de wereldvrede
een stapje dichtbij komt, maar
heel praktisch in de kring van ons
eigen dagelijks leven, waar we dan
ook weer geregeld tekortschieten. Onderstaande geloofsbelijdenis heeft de Kerkenraad onlangs
op een van haar bijeenkomsten
gelezen en besproken. De tekst
raakte ons en zette ons aan het
denken. Wij willen hem daarom
graag met u delen:
Ik geloof in God, de Éne, Bron
van wijsheid en licht, die Jezus zijn
Vader noemde en die zich als een
Moeder inzet voor het leven van
haar kinderen. Ik geloof dat die
God, de God van Abram en Sara,
dicht bij mij is en mij en alle mensen roept tot een zinvol bestaan,
bevrijd en geleid door de liefde,
en dat ik geroepen ben tot zorgende aandacht voor mijn naaste
en voor de schepping die mij als
woonplaats gegeven is. Er is veel
in dit leven dat ik niet begrijp En
dat mij het geloven soms moeilijk
maakt; ik lijd ook aan het kwaad
dat ik in mij zie en om mij heen.
Toch kies ik ervoor in vertrouwen te leven op die roepstem van
God, op die gestalte van Jezus, op
het leven ondanks de dood. Altijd
weer zal ik hopen op een toekomst van vrede voor de kinderen van vandaag, en geloven dat,
ondanks alles, het leven kostbaar
is en waard geleefd te worden tot
de dag dat ik mag thuiskomen,
daar waar mijn bestemming is, in
God.
Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp.
GRAMSBERGEN
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes,
Goordijk 22, 7783 BB Gramsbergen, tel. 0524-561509
Jarig D.V. 20 april: mw. J. Lennips-Matel, Keukenweg 3, 7784
CD Ane: 89 jaar.
22 april: mw. J. Brink-Gerrits, De
Hoge Esch 50, 7783 CD GramsLees verder op pagina 7

Advertenties

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

½ jaar

GRATIS

proberen!!

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

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

Toe aan
een nieuwe
siTe voor
uw kerk?

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

zondag 22 april 2018

5

column

Bubbels
Door DS. Foekje Dijk ,
dalfsen

Diegenen, die graag
achter de computer
een spelletje doen, zullen bij
het woord ‘bubbels’ meteen
denken aan een haast verslavend
spelletje met gekleurde balletjes.
Weer anderen, aan bijzondere
drankjes. Zeer populair zijn
ook de bubbels, waarmee dan
mousserende wijn of champagne
bedoeld wordt. Deze wordt
bij bijzondere gelegenheden
gedronken, maar meer en meer
ook bij minder bijzondere
aangelegenheden. Zo kennen
we al het champagneontbijt
of is er het glaasje bubbels bij
binnenkomst van een etentje bij
de koksschool.

Armeense genocide memorial complex in Jerevan. Dit jaar is ook ons land vertegenwoordigd bij de jaarlijkse herdenking.

Nederland aanwezig bij herdenking
Armeense genocide
24 april is de jaarlijkse herdenkingsdag van de Armeense genocide.
Dit jaar zal de Nederlandse regering vertegenwoordigd zijn bij de herdenking in Jerevan. Frankrijk en Duitsland spreken van genocide, ons
kabinet van ‘de kwestie van de Armeense genocide’, vanwege de politieke gevoeligheid. In ieder geval is het een stap vooruit.

door DS. A . Hekman ,
Assen

Turkije heeft de
volkerenmoord
op de Armeniërs uit 1915 nooit
erkend. Deze genocide, een
woord dat Turkije niet wil horen,
vond plaats in het OttomaansTurkse Rijk ten tijde van het
regime van de Jong Turken
(1915-1917). In het grote, aaneengesloten nieuwe Turkse rijk,
waarin alleen Turkssprekende
volkeren verenigd zouden zijn,
was geen plaats voor de (christelijke) Armeniërs.
Deportatie
In februari en maart 1915 werden zo’n 200.000 Armeense militairen ontwapend en aan dwangarbeid onderworpen. Vervolgens
werd in de nacht van 24 april de
Armeense intelligentsia opgepakt en vermoord. Een enorme
deportatiebeweging kwam op
gang. Onder het mom van evacuatie en hervestiging werden
duizenden Armeense burgers
verdreven naar wat nu Syrië en
Irak is. Ze werden mishandeld,
verkracht en uitgehongerd.
Slechts weinigen hebben de massale deportatie overleefd.

Etnische zuivering
Het officiële Turkse standpunt
is dat de dood van Armeniërs
een onbedoeld bijverschijnsel
van de oorlog was. Maar de in
ballingschap levende Turkse historicus, socioloog en publicist
Taner Akçam (1953) was een
van de eerste Turkse academici die de Armeense genocide
erkenden en erover durfden te
discussiëren. Hij bewees uit de
hem beschikbare bronnen dat
de Ottomaanse overheid welbewust en van boven af de totale
of gedeeltelijke vernietiging van
het Armeense volk organiseerde.
Het Armeense bloedbad was een
centraal georganiseerde operatie, een onmiskenbaar geval van
genocide. De PEV, waarvan de
aanhangers bekendstaan onder
de namen ‘Unionisten’ of ‘Jong
Turken’, zag het als enige middel
om de territoriale eenheid van
het land te bewaren. Het genocideplan was regeringsbeleid.
Genocide
Deze etnische zuivering en
homogenisering effende de weg
voor de hedendaagse Turkse
republiek. Volgens de definitie
van genocide die de Verenigde
Naties in 1948 aanvaard hebben,

houdt genocide in de gedeelteDe Armeens-Apostolische Kerk
lijke of volledige vernietiging van
in Nederland maakt deel uit
een etnische, nationale, raciale
van het aartsbisdom te Parijs.
of religieuze groepering, zowel
Naast Assen zijn er parochies
in tijden van oorlog als in vrein Amsterdam, Almelo, Amersdestijd. Volgens deze definitie en foort, Dordtrecht en ’s Graook in het licht van alle bewijsvenhage. Landelijk is deze kerk
stukken is het optreden tegen
lid van de Raad van Kerken in
de Armeniërs
Nederland. De
niet anders dan
Armeens-ApostoArmeniërs staan aan de wieg van
als genocide
lische Kerk heeft
de kerk in Nederland. En de
te bestempein ons land twee
Armeens-Apostolische Kerk is
len, aldus Taner
priesters, met een
de oudste niet-westerse kerk in
Akçam. Wil Turlandelijke functie.
Nederland
kije een werkelijk
In Almelo wonen
democratisch lid van de gemeen- 7000 à 8000 Armeniërs. Het zijn
schap der naties worden, dan
voor het merendeel nazaten van
zal ze deze ‘zwarte bladzijde’ uit
genocide-slachtoffers.
haar geschiedenis onder ogen
moeten zien, deze ‘schandeServatius
lijke daad’ zoals Mustafa Kemal
Armeniërs staan aan de wieg van
Atatürk, stichter van de repude kerk in Nederland. Servatius
bliek, de Armeense genocide
(gestorven 384), was een Armeheeft genoemd. Alleen door het
niër, die de bisschopszetel van
verleden volledig in haar nationa- Tongeren naar Maastricht heeft
le geschiedenis te integreren kan overgebracht. De ArmeensTurkije de weg naar de democra- Apostolische Kerk is de oudste
tie inslaan, aldus Akçam.
niet-westerse kerk in Nederland. Zij noemt zich ‘apostolisch’
Armeens-Apostolische Kerk
omdat zij haar geschiedenis
In de 16e /17e eeuw kwamen
laat beginnen met de apostelen
Thaddeus en Bartholomeus, die
Armeniërs als handelslui naar
in de eerste eeuw na Christus
Europa, ook naar Nederland.
het evangelie tot in Armenië
In Amsterdam werd de eerste
gepredikt hebben. Het ArmeenArmeense kerk in West-Europa
se volk is het volk met de oudste
gesticht. Momenteel verblijvolkskerk. Toen koning Tiridates
ven ongeveer 20.000 Armein 301 christen werd, verklaarde
niërs in ons land. Wereldwijd
hij het christendom tot staatszijn er ongeveer tien miljoen
godsdienst. In de loop der eeuArmeense christenen. 95% van
wen is de Armeense kerk herhet Armeense volk behoort tot
haaldelijk vervolgd.
de Armeens-Apostolische Kerk.

Maar, de bubbel is ook viraal
gegaan. Binnen zeer korte
tijd heeft het zich als een
virus verspreid, met name op
internet. Het is dé metafoor
geworden voor alles wat er mis
gaat in de samenleving. Waar
maar sprake is van verdeeldheid,
polarisatie, onwetendheid of
wat dan ook: de bubbel krijgt
de schuld. De economische
crisis is een gevolg van de
vastgoedzeepbel en zo zijn er
diverse voorbeelden te vinden.
In de huidige tijd is er sprake
van een informatiebubbel. Een
enge aangelegenheid, waarbij
het aantal klikken door een
gebruiker op een website
bijvoorbeeld geregistreerd
wordt. Ergens op het digitale
netwerk wordt deze informatie
opgeslagen en kan bepaald
worden waar precies de
zoekende in geïnteresseerd
is. De keuzes die door deze
zo genoemde ‘algoritmes’
gemaakt worden, zijn bepaald
niet transparant. We kennen
inmiddels het schandaal rondom
Facebook (probeer maar
niet alles te begrijpen) en de
persoonlijke zoekopdrachten van
mensen via Google.
Kortom, het gevaar hiervan
is dat gebruikers van internet
stiekemweg minder blootgesteld
worden aan tegengestelde
standpunten en worden ze
vooral bevestigd in het eigen
gelijk. Dit luchtbeleffect kan
zeer negatieve gevolgen hebben
voor de gedachtewisseling
tussen burgers.
Kortom, de hedendaagse
uitdrukking van ‘in een bubbel
leven’ betekent niets minder en
niets meer dan weinig contact
hebben met de buitenwereld of
met andersdenkenden. En op
deze wijze alleen binnen de eigen
groep bevestigd worden.
Waar doet me dit toch aan
denken … Waren we in de
vorige eeuw eindelijk bevrijd
van de benauwende, eenkennige
(religieuze) zuilen in de
samenleving, via de achterdeur
komen ze geruisloos weer
binnen. Bubbels (b)lijken niets
anders dan nieuwe zuilen in de
hedendaagse samenleving.
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Geregistreerd

RTV-tips
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.
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.
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
zijn held 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
Zaterdag 28 april
KRO-NCRV | NPO2 | 18.50
Binnenste Buiten
Midden in het Groene Hart in
Groot-Ammers staat een vrijstaande jaren ‘30 woning met karakteristieke luikjes. Hier wonen sinds
8 jaar Simme en Youri samen met
hun zonen Joris en Thijn.

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

door DS. T.J. Oldenhuis, Coevorden

Bij tijd en wijle snap er je
er helemaal niets meer van.
Wat vandaag goed is, is morgen radicaal verkeerd en wat
nooit meer zal gebeuren,
staat ineens voor de deur. We
worden heen en weer geslingerd van links naar rechts
en omgekeerd. Tenminste dat gevoel bekruipt mij
steeds meer. Ondertussen ga
ik gewoon mijn gang¸ misschien een beetje eigenwijs,
maar toch…

Toen de postcode kwam in de
zeventiger jaren waren er nogal wat
protesten, zo herinner ik mij. Mensen voelden aan dat er een nare
kant aan deze registratie zat. Voor
de post was het een uitkomst, geen
verwarring meer met plaatsnamen,
want elke plek in Nederland was
geregistreerd. Vier cijfers en een
huisnummer en klaar was Kees. De
protesten van het begin zijn allang
verstomd en we vinden het maar
wat gemakkelijk.
Als ik bijvoorbeeld iets van de
verzekering moet weten, hoef ik
tegenwoordig het polisnummer
niet meer op te geven. Alleen de
postcode en het huisnummer, en al
mijn gegevens staan aan de andere
kant van de lijn op het scherm. Ik
hoef niets meer uit leggen en mijn
naam ook niet drie keer te spellen.
Wat een gemak zeg! Aan de andere
kant voel ik mij daar toch ook een
beetje ongemakkelijk bij. Ze weten
alles van me. Ik voel een camera
op mij gericht. We zijn als persoon
geregistreerd bij de overheid. In
het bevolkingsregister staan we
ingeschreven en we hebben - zoals
dat heel deftig heet - een burger
servicenummer (BSN). Dat is mooi
en makkelijk. Zonder dat nummer
besta je als het ware niet en heb je

Taal en teken
‘… in het doodsgebied gaf
Ik taal en teken.’, zingen
we met vers 5 van Psalm 81.
Sinds de opstanding van Jezus
Christus heeft ‘taal en teken’
een nieuwe kleur gekregen.

door Dr. Jan Dirk
Wassena ar ,
Hellendoorn

God geeft ‘taal en
teken’ aan de mensen. ‘Taal’ in de
Paasboodschap ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ en ‘teken’ in het
lege graf: ‘Hij is hier niet!’

Emmaüs
Al spoedig daarna was het weer
een kwestie van ‘taal en teken’.
Toen Jezus tegen de Emmaüsgangers zei: ‘Moest de Messias
al dat lijden niet ondergaan om
zijn glorie binnen te gaan? Daarna
verklaarde hij hun wat er in de
Schriften over hem geschreven
stond, en hij begon bij Mozes en
de profeten.’ Dat was ‘taal’. Toen
nam hij een brood, sprak het
zegengebed uit en gaf het hun.
Dat was ‘teken’.
Woord en sacramenten
Je zou kunnen zeggen dat de kerk

geen recht op welke uitkering dan
ook. Je moet altijd voorzichtig met
je BSN omgaan, want als dat bij
wijze van spreken op straat komt
te liggen, kan er misbruik van worden gemaakt. Hoe vreemd is het
dan dat je als voorganger na een
kerkdienst een declaratieformulier
moet invullen en daarbij vooral niet
moet vergeten dat striktpersoonlijke nummer in te vullen, anders
krijg je geen vergoeding. Wie
garandeert mij dat dat nummer
veilig bewaard wordt? Zeg maar
rustig, geen enkele instantie. En
aan de andere kant liggen van mij
vele dingen op straat, mijn eventuele internetkoopgedrag wordt
haarfijn geregistreerd. Als ik via dat
medium naar een ander autootje
van een bepaald merk gekeken
heb, krijg ik dagelijks en dagenlang
fantastische aanbiedingen om de
oren. Hoe kan het dat ik wekelijks
allerhande bedelbrieven krijg voor
goede doelen? Persoonlijk geadresseerd met naam en toenaam nota
bene. Ons rentenierswoninkje op
de wallen van Coevorden hebben
we drie jaar geleden fiks onder
handen genomen. En als we wat
leven en gezondheid tegoed hebben, hopen we daar nog heel wat
jaren te vertoeven. Nu ontdek

ik dat het pandje ongevraagd te
koop staat op internet. Nou ja te
koop, je kunt er naar kijken via
het scherm, foto’s erbij, gewoon
van Google geplukt. Niet onbelangrijke financiële gegevens staan
erbij. Bijvoorbeeld de hoogte van
de gemeentelijke belastingen etc.
Wellicht gaat de eigenaar overstag
bij een goed bod. Belachelijk maar
waar. Ik wil geen gezeur en al helemaal geen geloer. Maar ik kan er
geen fluit aan doen. Vele gegevens
van ons liggen op straat ondanks de
wet die de bescherming van de persoonsgegevens heeft te garanderen.
Per 25 mei dit jaar krijgen we te
maken met een nieuwe wet die in
de hele EU gaat gelden om de persoonsgegevens van de burgers nog
beter te beschermen. Dat lijkt heel
mooi en goed. Straks mag er geen
naam en foto van een persoon
zonder diens toestemming gepubliceerd worden. Op zich prima,
maar daar zit ook een andere kant
aan. Wat kan straks nog wel en niet
in het kerkblad, bijvoorbeeld? Bij
overtredingen kan een torenhoge
boete worden opgelegd. Registratie
is goed, zolang het ons dient, maar
is een ramp wanneer het een knellend harnas wordt. Daar is geen
burger mee gebaat.

nog steeds van ‘taal en teken’
leeft. Immers: in de kerkorde
wordt het zo verwoord dat de
gemeenten vergaderd worden
rondom Woord (‘taal’) en sacrament (‘teken’).

omdat de hemel mij begroet.
‘Met open ogen’, schreef Wit, die
blind was. In letterlijke, feitelijke
zin was hij dus een blindganger,
maar in figuurlijke, geestelijke
zin was hij een helderziende. Hij
had ‘oog’ voor Gods tekenen. In
het genoemde lied legt Wit een
verband met Pasen, in de tweede
strofe.

Meer tekenen
Blijven Gods tekenen beperkt
tot de sacramenten? Ik denk het
niet. Er zijn zoveel meer tekenen van Gods werkzaamheid in
deze wereld. De dichter Jan Wit
schreef in Gezang 479 / Lied 978,
de laatste strofe:
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
In de schepping
Maar Wit legt niet alleen een verband met Pasen, hij richt de blik
tevens op de tekenen van God in
de schepping, ook in de eerste en
de derde strofe:
Aan U behoort, o Heer der
heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
‘t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
Gods tekenen in de schepping.
Je ziet ze, als je er tenminste oog
voor hebt…

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.

berichten uit de gemeente
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bergen: 84 jaar.
25 april: mw. H. Sibon-Heijink,
Oldenhof 4, 7783 CL Gramsbergen: 84 jaar.
25 april: mw. J. Nijmeijer-van der
Veen, Gramsberger State 5, 7783
AZ Gramsbergen: 82 jaar.
25 april: dhr. W. Terpstra,
Gramsbergerhof 5, 7783 BG
Gramsbergen: 82 jaar.
25 april: mw. Z. Winter-Grootoonk, Goudenregenstr. 56, 7783
AD Gramsbergen: 83 jaar.
28 april: mw. J. Hans-Hultink,
Voorstr. 2, k. 01, 7783 AM
Gramsbergen: 85 jaar.
28 april: mw. J.G. van Laar-Vinke,
Loozermars-Noord 37, 7783 EH
Gramsbergen: 85 jaar.
29 april: mw. G. Bredewold-Klip,
Loozermars-Zuid 11, 7783 EK
Gramsbergen: 82 jaar.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA
Hardenberg, tel. 0523-272019
Stekjesmarkt Radewijk. Deze
is op zaterdag 28 april van 10.00
uur tot 13.00 uur op het plein
bij de Opgang in Radewijk. Voor
deze markt kunt u allerlei stekjes van tuinplanten en overbodig
tuingereedschap inleveren. (graag
opgepot en met vermelding van
de naam). Dit kan vanaf 9 april
tot 21 april bij fam. H. Hutten
Hoogenweg 49, fam. H. Peeneman, Lindeldijk 2 en fam. Schutte, A. Risaeustr. 4, Hardenberg.
Centrum-Noord. Overleden.
30 maart is overleden mw. Tiny
Bakker (Schoutenhof), ze was
86 jaar. We leven mee met haar
familie, vrienden en allen die haar
zullen missen.
4 april is overleden dhr. Herman Huisjes. Hij werd de laatste
jaren verpleegd in het CFH. Zijn
vrouw woont in Wulpstr. 12. We
leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden.
Zieken. Mw. BreukelmanHeinen (A. Helfrichstraat 57) is
opgenomen in het Isala te Zwolle
ivm een operatie. mw. Dijkstra
(Vechtvoorde) verwacht maandag weer thuis te komen na
een tijd van revalidatie in Clara
Feyoena Heem. Dhr. A. Prins,
Gedempte Haven 15, verblijft nu
in IJsselheem, locatie Isala (V2, 6
k.141).
Mw. J. de Vries-Jonkeren, Havenweg 106, heeft een nieuwe heup
gekregen en is in het CFH.
Dhr. Jan Altena, Ged. Haven 45,
verblijft nu op de Delle in CFH.
Mw. J. Hoogeveen-Aldershof,
Havenweg 148, is in CFH (herstel unit, k. 5).
Centrum-Zuid. Overleden.
2 april, overleed in de avond
Geertruida Hendrika Noordmans-Koningen, op de gezegende
leeftijd van 92 jaar. Zij woonde
in Oostloorn, afd. De Bellefleur,
waar zij liefdevol werd verzorgd.
Eerder woonde ze aan de Roeterskamp, in Baalderveld. Ze was
weduwe van Jacob Noordmans,
die op 18 dec. 2012 overleed.
Zieken. Mw. G. Segger-Kolthoff,
is gaan wonen in Oostloorn k.
267.
Dhr. H. Aalderink, J. van
Riemsdijkstr. 25 is weer thuis.
Dhr. Klaas Haandrikman, Floralaan 26, is in het Radboud ziekenhuis, Nijmegen (een kaartje
is fijn; p/a Floralaan 26, 7772 LL

Hardenberg.
Dhr. B. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht, is weer overgebracht naar het Medisch Spectrum Twente (MST Verpleegunit
E4, k. 107, Enschede).
Dhr. D. Nijmeijer, Bisschopshof
7, is opgenomen in RZZ (k. 030).
Mw. A. Jonkhans-Meijerink, Bisschopshof 25, heeft als het goed
is afgelopen vrijdag een nieuwe
knie gekregen (RZZ).
Dhr. H. Kruithof, Salland 45, is in
CFH De Esch k 9.
LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van
Dijk, Anerweg-Zuid 15a, 7775
AN Lutten
Kerkdienst 22 april: Kruiskerk Lutten 9.30 ds. G. Piksen. Kerkschooldienst. O.v.d.:
dhr. J. Mulder. Organist: dhr. R.
Kooiker. Oppas: mw. R. v/d Felz
en mw. L. Mulder. Ontvangstcomité: fam. H. Jager. Flame:
geen. Beamer: dhr. T. Euving.
19.00 ds. A. Veerman, Vriezenveen. O.v.d.: dhr. J. Mulder.
Organist: dhr. H. Kemink. Kom,
zing en wees welkom op deze
zangavond!
Kerkdienst 29 april: Kruiskerk Lutten 9.30 ds. J. Kooistra, Dwingeloo. O.v.d.: mw. R.
Kerkdijk-Bril. Organist: dhr. J.
Lamberink. Oppas: mw. L. van
Noord en mw. K. Welleweerd.
Ontvangstcomité: fam. F.
Leenders. Flame: mw. A. Gerritsen en A. Kastelein. Beamer:
dhr. J. Pot. 19.00 ds. J. Post.
Tentdienst in Lutten.
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 22 april: 9.30 ds.
L. van Rikxoort. Beerzerveld
19.00 ds. J. Adriaanse. Gez.
dienst. O.v.d.: dhr. F. Timmer.
Diakenen: F. Maat en I. Noeverman. Gastvrouw: A. Hans.
Collecten: stg. Mensen Kinderen, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 29 april: 9.30 ds.
P. Hellinga, Zwolle. 19.00 dr.
J. Borst, Sleen. O.v.d.: dhr. G.
Lennips. Diakenen: D. Otten
en A. Visser. Gastvrouw: R.
Willems. Collecten: eigen
jeugdwerk, kerk en gebouwen.
Meeleven. We leven met mensen mee, die korter of langer
geleden een dierbare moesten
missen. Met hen die onderzoeken hebben ondergaan of dat de
komende tijd moeten en met hen
die behandelingen ondergaan.
Heel veel sterkte toegewenst!
Tekst. Picknick met God. Er
was eens een kleine jongen die
God wilde ontmoeten. Hij wist
wel dat het een verre reis zou
worden om bij God te komen,
dus pakte hij zijn kleine koffer
en stopte die vol met koekjes
en pakjes sap. Zo ging hij op
weg. Hij was nog maar langs drie
grote flats gegaan, toen hij een
oude vrouw zag. Ze zat op een
bank in het park en staarde zo’n
beetje naar de duiven. De jongen
ging naast haar zitten en deed
zijn koffer open. Hij wilde wat
drinken, maar toen hij net een
slok wilde nemen, merkte hij dat
de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een
koekje aan. Zij nam het dankbaar
van hem aan en glimlachte naar

hem. Haar glimlach was zo intens
mooi, dat hij het nog eens wilde
zien en daarom gaf hij haar ook
een pakje sap. Opnieuw schonk
zij hem haar glimlach. De jongen
was helemaal vertederd en verrukt! Zo zaten ze daar de hele
middag, aten en glimlachten, maar
er werd geen woord gesproken.
Toen het begon te schemeren
voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te
gaan. Maar na een paar stappen
draaide hij zich om, rende terug
naar de oude vrouw en omhelsde
haar heel stevig. En zij schonk
hem een stralende glimlach. Toen
de jongen even later thuiskwam,
verbaasde zijn moeder zich over
de vreugde die op zijn gezicht
lag en zij vroeg: ‘Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?’
En hij antwoordde: ‘Ik heb met
God gepicknickt.’ Nog voordat
zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En weet je, zij had
de mooiste glimlach die ik ooit
gezien heb!’ Intussen was ook de
oude vrouw stralend van vreugde
thuisgekomen. Haar zoon was
verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: ‘Moeder, wat heb
je vandaag beleefd, wat heeft je
zo gelukkig gemaakt?’ Zij antwoordde: ‘Ik heb in het park
koekjes gegeten met God.’ En
voordat haar zoon nog iets kon
zeggen, vervolgde ze: ‘En weet je,
hij is veel jonger dan ik dacht!’
NIEUW-LEUSEN
Kerkdiensten 22 april: 10.00
ds. M. Develing. Tienerdienst.
Knd.: groep 1 t/m 5. Tnd.: klas
1 t/m 6. Collecten: kerk, diaconie en het onderhoudsfonds.
19.15 ds. M. Develing. Catechesedienst. Collecten: kerk, diaconie
en het onderhoudsfonds.
Kerkdiensten 29 april: 10.00
ds. M. Develing. Knd.: groep 1
t/m 8. Collecten: kerk, diaconie
en het onderhoudsfonds. 19.15
ds. L. Hoekstra. Collecten:
kerk, diaconie en het onderhoudsfonds.
OMMEN
Contactpersoon: Wim Westerhuis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdiensten 22 april: Bouwstraat 9.30 mw. ds. B. v/d Weg,
Nijverdal. O.v.d.: mw. R. Kremer-Veurink. Organist: dhr. R.
Hamberg. Zondagskind: Ilse Vosjan. Oppas: aanwezig. Collecten: 1. Eredienst en Kerkmuziek.
2. Kerk. Bij de uitgang: kerkelijke
gebouwen en zending. 19.00
CrossPointdienst. Collecte: voedselbank.
Witharen ‘Irene’ 10.00 dhr.
M. van Sandijk, Oud-Avereest.
O.v.d.: dhr. H. Petter. Organist:
dhr. F. Bruins. Collecten: 1. Eredienst en Kerkmuziek. 2. Kerk.
Bij de uitgang: gebouw ‘Irene’ en
zending.
Kerkdiensten 29 april: Bouwstraat 9.30 ds. K. Jelsma. Doopdienst. O.v.d.: mw. M. van Ittersum-deBoer. Organist: dhr. Kl.
Schaap. Zondagskind: Anke van
der Tol. Oppas: aanwezig. 19.00
ds. K. Jelsma. O.v.d.: dhr. J. Slotman. Organist: dhr. Fr. Dijkstra.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Bij de uitgang: kerkelijke gebouwen en zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 mw. G.
Mateman. O.v.d.: mw. A. Buiterde Lange. Organist: dhr. Fr.
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Zendingsmiddag
van de kerk?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
Dijkstra. Collecten: 1. Diaconie.
2. Kerk. Bij de uitgang: gebouw
‘Irene’ en zending.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 22 april: Slotzondag jeugdwerk Fredrikskerk
Kloosterhaar 11.00 ds. H.
Dorgelo. Inloop met koffie vanaf
10.00 uur. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: aanwezig. Collecten:
plaatselijk jeugdwerk, kerk en
onderhoudsfonds.
Kerkdiensten 29 april: Kloosterkerk Sibculo 9.30 ds. H.
Dorgelo. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: Suzan Bolks en Ilse Gerrits. Fredrikskerk Kloosterhaar 9.30 ds. Buiting, Heino.
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas:
aanwezig. Collecten: diaconie,
kerk en onderhoudsfonds.
Overleden. ‘Bezige handen, nu
gevouwen en stil. Een leven lang
gegeven, dat was je wil. De laatste week gestreden, vol zorg en
moed. Verbazingwekkend krachtig. ‘t Is op, zo is het goed.’ Op 29
maart is onverwacht overleden
Albertus Hendrik Bosch, op de
leeftijd van 78 jaar. Bertus woon-
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de aan de Plashofstr. 1, Sibculo.
De dankdienst voor zijn leven
heeft op 4 april om 14.00 uur
plaats gevonden in de Kloosterkerk, waarna hij begraven is op de
begraafplaats te Sibculo. Laten wij
Martha, kinderen en kleinkinderen gedenken in onze gebeden.
Jarig. 26 april: dhr. R. Jaspers,
Gemeenteweg 35: 78 jaar.
30 april: dhr. G. Hendriks, Paterswal 2: 83 jaar.
3 mei: mw. H.Z. Kerkdijk-Gijsberts, Boerendijk 44: 70 jaar.
16 mei: dhr. B. Lamberink, Plashofstr. 29: 81 jaar. Van harte
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdiensten 22 april: 10.00
ds. P. Vis, St. Jansklooster.
Oppas: Ina Lassche en Rebekka
Vis. Knd.: groep 1: Ina en Merel.
Organist: Johan Tijssen. 19.00
ds. P. Vis. Zangdienst. Band:
Corry van den Berg. Collecten:
1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdiensten 29 april: 10.00
ds. K. Snijder, Diever. Oppas:
Geke van Benthem en Rianne van
de Wetering. Knd.: groep 2: Silvana en Marijke. Organist: Hans
Dunsbergen. 19.00 dhr. Palland,
Mastenbroek. Organist: Corry
van den Berg. Collecten:
1. Kerk. 2. Diaconie.

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Den Haag (Christus
Triumfatorkerk), ds. J. van den
Akker te Zoetermeer
te Leusden (beroepen via de
mobiliteitspool), ds. M.R. Kemink
te Utrecht (voorheen missionair
predikant Zin in Zuid), die dit
beroep heeft aangenomen
te Waddinxveen
(Ontmoetingskerk, beroepen
via de mobiliteitspool), prop.
A. ter Schuur-van der Plicht te
Waddinxveen, die dit beroep
heeft aangenomen
te Enter (herv.), ds. D. van
Vreeswijk te Zevenhuizen
te Noordwijkerhout en De
Zilk, ds. E.B. Mandemaker te
Woubrugge (geref.), die dit
beroep heeft aangenomen
te Katwijk aan den Rijn (herv.
wijk 2, Ontmoetingskerk), ds. E.J.
de Groot te Urk (geref.)
Aangenomen
naar Heteren (herv.), ds. G.W.
Piksen te Lutten, Slagharen en
Schuinesloot (herv.)
Beroepbaar
proponent H.L. Rodenhuis te
Kampen, tel. 038-3331335, e-mail
hlrodenhuis@kpnmail.nl
GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Beroepen
te Nijkerk-West, ds. L.R.J.
Kramer te Spakenburg-Zuid
HERSTELD HERV. KERK
Bedankt
voor Breukelen i.c.m.
Houten, ds. A.J. Britstra te
Maartensdijk
GEREF. GEMEENTEN

Beroepen
te Hilversum, ds. A.T. Huijser
te Sliedrecht, die bedankte voor
‘s-Gravenpolder en voor Uddel
te Middelburg-Zuid, ds. G.W.S.
Mulder te Zoetermeer
te Puttershoek, ds. B. Labee te
Veenendaal
Aangenomen
naar Terneuzen, ds. J.B. Zippro
te Groningen
Bedankt
voor Aalburg, voor Leerdam,
voor Ridderkerk, ds. A. Schot
te Nunspeet
voor Wolphaartsdijk, ds. P.
Mulder te Tricht-Geldermalsen
voor Zwijndrecht, ds. E.
Hakvoort te Norwich (Ontario,
Canada)
voor Grand Rapids-Covell
Avenue (Michigan, VS), ds.
A.H. Verhoef te St. Catharines
(Ontario, Canada)
voor Kruiningen, ds. B.J. van
Boven te De Valk-Wekerom
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Beroepen
te ‘s-Gravendeel en te
Leerdam, ds. A. van Voorden,
beroepbaar predikant wonend te
Opheusden
te Ederveen, ds. A. Geuze te
Chilliwack (British Columbia,
Canada), die bedankte voor
Veenendaal
Bedankt
voor Hendrik-Ido-Ambacht
en voor Krimpen aan den
IJssel, ds. M. Krijgsman te
Arnemuiden
voor Vriezenveen, ds. J. Roos
te Barneveld
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kerkdiensten
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Wij lezen vandaag
Zon 22 april
Genesis 5:25–6:4

Zon 29 april
Genesis 6:5-22

Ma 23 april
Spreuken 25:1-15

Ma 30 april
Genesis 7:1-24

Di 24 april
Spreuken 25:16-28

Di 1 mei
Spreuken 28:1-16

Woe 25 april
Spreuken 26:1-12

Wo 2 mei
Spreuken 28:17-28

Do 26 april
Spreuken 26:13-28

Do 3 mei
Spreuken 29:1-14

Vrij 27 april
Spreuken 27:1-11

Vrij 4 mei
Spreuken 29:15-27

Za 28 april
Spreuken 27:12-27

Za 5 mei
Spreuken 30:1-9

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

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl
Hoofdredacteur drs. A. Hekman,
Molenstraat 260, 9402 JW Assen,
tel. 0592 - 344890, alko.hekman@zonnet.nl
Eindredactie J. v.d.Venis
Redactie ds. R. van der Hucht
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek,
ds. E. van Veen dr. J.D. Th. Wassenaar
Medewerkers ds. Pieter Boomsma,
ds. Dijk, Jan Groenewegen, Gerrit Kraa,
Leo Polhuys, Daan van der Waals,
Willemke Wieringa
Gemeenteberichten en Kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
kosten. Protestantse kerken in het verspreidings
gebied van onze krant kunnen hiervan gebruik
maken.
Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speciale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies,
concerten, vergaderingen en andere activiteiten
die wij interessant achten voor onze lezers.
Daarbij houdt de redactie zich het recht voor
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar
nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Overname Bij gehele of gedeeltelijke overname
van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de
bron te vermelden en een exemplaar van het num
mer waarin dit artikel is overgenomen, aan de
redactie te zenden.
Advertenties Voor informatie over tarieven en
plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal
kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren bij Gezamenlijk Zondagsblad, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl
Advertentie-adviseur voor Drenthe:
J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl
Familieberichten Berichten vóór maandag
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de
eerstvolgende krant. Sturen naar
henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres
(zie hierboven)
Abonnementen Voor opgave van een abon
nement, een adreswijziging of vragen over de
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen:
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475.
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische
incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00;
per half jaar met een automatische incasso
€ 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een
opzegtermijn van 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 22 april 2018
Aalden 10.00 da. G. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. van Ool
Assen AK 10.00 ds. R.
Busschers De Bron 10.00 ds.
H. Harmsen JK 10.00 da. N.
Veldman De Slingeborgh 10.30
da. E. Struikmans OK 10.00 ds.
Y. de Groot
Beilen PK 10.00 ds. P. de Vries
15.00 musical
Borger GH 10.00 past. H.
Hansma
Bovensmilde WK 9.30 ds. S.
Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. E. van
Beesten 19.00 ds. A. van Harten
Drijber GK 10.00 da. de Kok
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 Ineke Hofman
Elim GK 10.00 ds. H. Bakhuis
Emmen GrK 10.00 ds. ter Beek
Ichthus 10.00 ds. Klaassens
Kapel 10.00 ds. Wijnsma
Opgang 10.00 ds. Kajim SH
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds. R. Wentink
Gasselternijveen 10.00 ds. F.
de Boer
Gees 10.00 ds. H. Jumelet
Gieten DK 9.30 da. J.
Middeljans
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. R. Veldman
Hollandscheveld 10.00
ds. L. Kramer tent 19.00
opendeurdienst
Hoogersmilde De Schakel
9.30 ds. E. v/d Meulen
Hoogeveen GH 9.30 ds. B.
Metselaar 19.00 mw. H. de Haan
OK 19.00 zangdienst VH 19.00
GMH
Klazienaveen KK 9.30 dhr. F.
Sprenger
Kloosterveen Ontmoeting
10.00 ds. L. v/d Peppel
Meppel GrK 10.00 ds. W.
Sarolea Erfdeel 10.00 ds. F.
Groen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. A.
de Lange
Nieuw-Balinge 10.00 ds. C.
Klok 19.00 ds. W. Polinder
Nieuweroord IK 10.00 ds. W.
Bakker
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds.
van Elten
Nijeveen 10.00 ds. J. v/d Mark
Noordscheschut GK 19.00 ds.
W. Bakker
Pesse KPK 10.00 ds. G.
Heeringa
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. W. Meijles
JK 9.30 ds. A. Elbert
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 dhr. H. Feijen
Schoonoord De Wijngaard
9.30 slotzondag
Sleen DK 10.00 dr. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. N.
Noorlander 15.00 ds. P. Vermeer
Valthermond HS 10.00

jeugddienst
Vries DK 10.00 Rob Fortuin
Westerbork VH 10.00 ds. J.
van Kempen SK 10.00 ds. M.
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 Margreet
Verspuij HK 10.00 ds. R. ten
Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr.
Broers
Zondag 29 april 2018
Aalden 10.00 ds. Olsman
Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van
Doorn De Bron 10.00 da. E.
Struikmans JK 10.00 dhr. J.
Zijderveld De Slingeborgh
10.30 dhr. F. Folkers OK 10.00
ds. R. Koopmans
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 ds. R. Kleijer
Bovensmilde WK 9.30 ds. R.
Veldman
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Kaufmann
Diever GK 10.00 ds. B. Urgent
19.00 ds. J. Stap
Drijber GK 10.00 da. de Kok
Dwingeloo 10.00 ds. H. Linde
Een 9.30 da. P. de Kruijff
Elim HK 10.00 ds. Dekkers
Emmen GrK 11.00 ds. Rappoldt
Ichthus 10.00 ds. Kajim Kapel
10.00 past. Broekman Opgang
10.00 ds. H. Haan SH 10.00 ds.
de Korte. H.A.
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds. J. de Kok
Gasselternijveen 9.30 dhr. H.
Brouwer
Gees 10.00 dhr. B. Broers
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00
jeugddienst 19.00 ds. Wiekeraad
Hoogersmilde De Schakel
9.30 ds. J. de Haan
Hoogeveen GH 9.30 ds. W.
Pera
Klazienaveen KK 9.30 ds. R.
Wentink
Kloosterveen De
Ontmoeting 10.00 ds. H.
Harmsen. H.A.
Meppel OK 10.00 ds. C.
Huisman Erfdeel 10.00 ds. S.
Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. G.
Douma
Nieuw-Balinge 10.00 ds.
J. Veldhuijzen 19.00 prop. M.
Mudde
Nieuweroord RH 10.00 ds.
J. Telgenhof IK 19.00 ds. W.
Menkveld
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds.
van Elten
Nijeveen 10.00 mw. T. Koster
Pesse KPK 10.00 ds.
Wassenaarder
Rolde 10.00 ds. H. Marsman
Roden CK 10.00 ds. A. Elbert
JK 9.30 da. C. de Poel
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. A. Hekman
Sleen OK 10.00 ds. J. Schneider
Smilde KK 9.30 ds. L. v/d Veer
Tiendeveen 10.00 ds. J.
Hoekman 15.00 ds. J. Lensen
Valthe BK 10.00 ds. H. Jumelet
Vries DK 9.30 ds. W. den
Braber
Westerbork VH 10.00 mw.
B. Modderman SK 10.00 ds. V.
Thurkow

Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. D. Kits
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds.
Lourens

Flevoland
Zondag 22 april 2018
Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
19.00 zangdienst
Kraggenburg 10.00 ds. K. Sent.
Jeugdd.
Marknesse 9.30 ds. M.
Westermann
Nagele 9.30 ds. van Rheenen
Urk BK 10.00 ds. E. de Groot
17.00 ds. J. Tadema PK 10.00 ds.
J. Tadema 17.00 ds. E. Terpstra
De Poort 10.00 ds. E. Terpstra
17.00 ds. E. de Groot
Zeewolde 10.00 n.b. 14.00 ds.
H. Jaspers Focks
Zondag 29 april 2018
Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
19.00 avonddienst anders
Kraggenburg 10.00 da. I.
Terlouw
Marknesse 9.30 ds. H.
Katerberg
Nagele 9.30 ds. Westerman
Urk BK 10.00 ds. G. van
Zanden 17.00 ds. J. Tadema PK
10.00 ds. J. Tadema 17.00 ds. de
Groot De Poort 10.00 ds. E. de
Groot 17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot.
H.A.

Overijssel
Zondag 22 april 2018
Almelo Bleek 10.00 mw. H.
Westerik De Ontmoeting
10.00 ds. C. Elsinga 19.00 ds.
K. Hazeleger GrK 10.00 ds. P.
Endedijk. H.A. PK 10.00 mw.
R. Venema Noach 10.00 ds. D.
van Bart Eugeria 10.30 da. J.
Vedders ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. J. Eertink
19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim WK 9.30 da. G.
Rohaan 19.00 ds. A. de Lange
Berkum HH 9.30 ds. T. van
Staalduine
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. G Keizer 15.30
cantate-dienst
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 ds. E. van
Houwelingen
Bruchterveld 10.00 da. R. van
Doorn
Daarle 9.30 ds. T. Veenstra
19.00 ds. H. de Haan
Daarlerveen 8.45 en 10.15 ds.
M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. T.
Keuning 19.00 ds. H. Schipper
Oudleusen 10.00 ds. H.
Schipper
Dedemsvaart Antenne
9.30 prop. T. Prins 19.00 ds. J.
Wassenaar De Antenne 10.30
ds. M. Rappold
De Krim PK 9.30 ds. J.
Woltinge
Delden OB 10.00 ds. Mulder
Den Ham GK 9.30 ds. R. van
Hornsveld 19.00 ds. H. Klaassen
DK 10.00 ds. de Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. P.
Kramer
Enschede OK 10.00 ds. E.
Sonneveld Lonneker 10.00 ds.
J. Bouwmeester Usselo 10.00

ds. O. Haasnoot BK 10.00 kand.
Y. Breemes ZP 10.30 n.b. HZ
10.00 gemeenteleden
Enter 9.30 ds. H. Paas 19.00 ds.
B. Heusinkveld
Genemuiden GK 9.30 en
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 ds.
W. Hulsman 19.00 ds. J. Niesing
HC 9.30 ds. J. Olie
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Gramsbergen BHK 9.30 en
19.00 ds. Boersma
Hardenberg Baalder 10.00
ds. W. v/d Wel HK 10.00 mw.
N. Jonkers De Matrix 9.30
ds. G. Zijl Radewijk 10.00
ds. R. Biewinga CFH 10.30
n.b. Witte Kerk 10.00 ds. J.
Goossen Oostloorn 11.00 ds.
G. Holverda SK en 19.00 ds. P.
Noordmans
Hasselt Ichthus 10.00 ds. B.
Gijsbertsen
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. J. Wassenaar KW 9.30 ds. R.
Perk KZ 10.15 ds. A. Bierma
Holten DK 9.30 ds. J.
Muntendam Kandelaar 9.30
ds. H. ter Beek 19.00 ds. S.
Roozenboom
Kampen OH 9.30 ds. M.
Eigenhuis
Kuinre 10.00 ds. C. Huisman
Kamperveen 9.30 ds.
Posthumus
Lemelerveld BK 9.30 ds. C.
Benard
Lutten KK 9.30 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van
Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. L.
Hoeksstra MK 10.00 ds. K. v/d
Kamp OK 10.00 en 19.15 ds. M.
develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W.
Broekema HC 9.30 ds. W.
Kaljouw
Oldemarkt HG 11.00 ds.
E. Jans. Jeugdd. GK 9.30 dr. J.
Renkema
Ommen GK 9.30 ds. B. v/d
Weg
Rijssen GK 9.30 ds. P. Boomsma
19.00 dhr. J. Eertink
Rouveen 9.30 ds. P. v/d Meulen
Sibculo FK 11.00 ds. Dorgelo
Schuinesloot 9.30 dhr. Berends
Sint Jansklooster JK 10.00 en
19.00 ds. M. Vis Kapel 19.00 ds.
H. Pap
Staphorst 11.00 ds. P. v/d
Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. B.
Haanstra OV 9.30 ds. A. van ’t
Zand EV 10.45 ds. A. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 n.b. MK
10.00 ds. D. Wolters
Vriezenveen OK 9.30 ds. A.
Veerman
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. F. Schipper Irene 9.30 ds.
J. Droogendijk 19.00 ds. A. de
Vries
Wanneperveen 9.30 ds. J.
Sijtsma
Westerhaar 9.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 9.30 OKW Flim
15.00 ds. C. Post 18.45 ds. G. de
Goeijen Hoge Hexel 9.30 ds. P.
Vermaat 19.00 ds. T. Smink
Wijhe NK 9.30 ds. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. P. van Veen
14.30 ds. E. v/d Veen
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk 19.00 ds. D. Wolters
Witharen 10.00 ds. M. van
Lees verder op pagina 10
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E-coach en webdesigner

André Scholten
brengt mensen bij
God via internet
Via de website IkzoekGod.nl komen ze binnen. Levensvragen van mensen die beseffen dat er méér moet zijn. Misschien is er wel een God bij
Wie ze met al hun vragen terecht kunnen…

door L . Polhuys,
deventer

Dat complete
volksstammen het
christelijk geloof vaarwel zeggen
en als gevolg daarvan vele kerken
de deuren definitief dicht doen, is
geen nieuws meer.
Levensvragen
Het doet christenen pijn om
te zien dat kinderen niet meer
geloven en Boeddha de plaats
inneemt van de Bijbel. We leven
bovendien in een materialistische
wereld waarin mensen van alles
móeten. Geld en carrière beheersen vaak het leven van twintigers
en dertigers. Veel jongeren raken
overspannen. Maar tegelijkertijd
dringen zich levensvragen op.
Welk bewijs hebben we voor
het bestaan van God? Waarom
geneest Hij niet iedereen? Hoe
weten we nu dat de Bijbel waar
is? Waarom zou je bidden? En
helpt dat?
Geen zeepkist
André Scholten is webdesigner
en webredacteur van IkzoekGod.nl, een beweging binnen de
evangelisatiebeweging Agapè in
Driebergen. Als vrijwilliger is de
37-jarige Deventenaar bovendien
e-coach. Hij stelt zich bescheiden
op. “Ik ben geen internetevangelist of type om via allerlei media
of via de zeepkist het geloof
rond te bazuinen. Ik voel me er
beter bij als ik vragen van mensen
kan beantwoorden via internet.
Mensen zoeken God op internet
omdat het anoniem is. Daardoor
zijn zij sneller open. Hoe dan ook,
het doel van mijn werk is altijd
dat de vragenstellers een stapje
dichterbij God komen.” En? Lukt
dat? “Soms wel. Er ontstaan
soms hele leuke gesprekken.
Sommigen pakken dan het geloof
weer op. Van anderen hoor je
niets meer.” Volgens gegevens
van Agapè melden zich elke
maand zo’n 60 tot 70 belangstellenden aan voor een cursus.

Zingeving
De kern van André’s werk bestaat
uit webdesign en webredactie. “Ik
zorg ervoor dat onze bloggers
onderwerpen aangedragen krijgen
waarover ze kunnen bloggen. Het
zijn onderwerpen waar mensen
op zoeken in Google. Door de
juiste zoekwoorden in de teksten
te verwerken, hopen we dat deze
artikelen hoog in Google verschijnen. Ze worden dan op de
website IkzoekGod.nl geplaatst.
Naast algemene artikelen zijn er
natuurlijk ook persoonlijke vragen
waarop een persoonlijk antwoord
gegeven wordt. Dit gebeurt dan
bijvoorbeeld via de facebookpagina, chat, of mail. Binnenkomende vragen worden allemaal
beantwoord. Vaak hebben men-

nemer die op woensdag afwezig
sen het idee dat je als Christen
‘niks mag’. Bijvoorbeeld omdat ze is. Als vrijwilliger werkt hij als
e-coach. “Dit betekent dat mengewoon een verkeerd beeld hebsen in een beschermde omgeving
ben. Of omdat ze heel streng zijn
kunnen inloggen en daar één
opgevoed. Anderen hebben wel
van de cursuseen positief beeld
sen, zoals de
van het geloof,
Mensen zoeken God op internet
‘WaaromJezus?maar komen
omdat het anoniem is. Daardoor
cursus’ kunnen
nooit meer in de
zijn zij sneller open.
volgen. Het gaat
kerk. Bezoekers
om dertig lessen met verschilvan onze site googelen op treflende thema’s.” Onder veel lessen
woorden en woordgroepen als
staat een vraag waarover ik met
‘God en lijden’, ‘bidden’, ‘wie is
een deelnemer in gesprek ga.”
Jezus?’. Of ze zoeken naar de
betekenis van christelijke feestdagen zoals Pinksteren of Kerst. Giften
André is afhankelijk van giften.
Het blijkt wel dat er ook tegen“Verstandelijk gezien zou ik miswoordig best veel mensen bezig
schien beter niet bij Agapè kunzijn met zingeving.”
nen werken vanwege de onzekere financiële situatie, maar tot
E-coach
nu toe is het altijd gelukt om
André kwam twaalf jaar geleden
tot geloof. De geboren Rijssenaar, rond te komen. Financieel ben ik
tot november onder de pannen.
getrouwd met Linde en vader
Ik maak soms bijzondere dingen
van (bijna) drie kinderen, hield
mee, die geen toeval kunnen
zich voordien bezig met van alles
zijn. Zo kreeg ik van iemand
en nog wat, maar niet met het
vijfhonderd euro voor een lapchristelijk geloof. “Ik zat in New
top, vlak nadat mijn oude er de
Age en zag God als een soort
brui aan had gegeven. Zo kan ik
energiebron. Maar niet als een
meer voorbeelden noemen. Al
persoonlijke God. Uiteindelijk
met al ervaar ik mijn werk als
kreeg ik toch het verlangen om
een roeping en wil ik heel graag
God te leren kennen en ben ik
mijn liefde voor God met andeook zelf onder andere via interren delen.”
net op het spoor van het geloof
gekomen.” De boomlange Deventenaar werkt twee dagen per
Voor meer informatie over het werk van André bij Ikzoekweek bij Agapè in Driebergen op
God.nl: ga naar zijn persoonlijke website: digitalezendeling.
kantoor en één dag als vrijwilliger nl Hier vindt u ook zijn persoonlijke getuigenis. André finanop een oude ziekenhuislocatie in
cieel steunen, kan: IBAN: NL73 INGB 000 1021 474 t.n.v.:
zijn woonplaats. Daar mag hij een Stichting Agapè. Omschrijving: 394 – André Scholten, of
ruimte gebruiken van een ondervia: https://agape.nl/medewerkers/andre-scholten

Agenda
22 april
Jeugddienst gereformeerde kerk
Wierden, 19.00 uur
22-27 april
Feestelijke activiteiten in het
kader van het nieuwe kerkgebouw van de drie gereformeerde
kerken:
www.koningskerkDeventer.nl
26 april
Lezing van Oscar Lohuis over:
‘Waarom christenen iets met
Israël hebben’. Baptistengemeente
Beth-El, Boekweitlaan 65a,
Hoogeveen, 20.00 uur.
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/aankomendeconventie
17 mei
PCOB-middag over Twentse
landschap, met dhr. Oude Voshaar uit Losser, 14.30 – 16.30 uur
in de Bethelkerk aan het Berfloplein in Hengelo.
18 mei
Inspiratiedag ‘De kracht van een
Kerkgebouw’
Noorderkerk Amsterdam
Info: www.thdv.nl/evenementen

Muziekagenda
22 april
Projectkoor o.l.v Maarten Wassink i.s.m. The Choir Company.
19.00 uur in Vredehorst, Hoogeveen. Toegang gratis, wel collecte.
22 april
Zingend vanuit de Grote Kerk
met Remco Hakkert met Bijbellezing, woorddeling, gebed, zingen
van het koor, solozang van Remco
Hakkert en bovenal samenzang.
19.00 uur in de Grote Kerk te
Steenwijk. Toegang gratis, wel
collecte.
27 april
Oranjeconert Hoogeveens
Christelijk Mannenkoor. Grote
Kerk, Grote Kerkstraat 40 in
Hoogeveen, 20.00, € 10
(t/m 14 jaar gratis).
28 april
Oranje concert met Ronald
IJmker, Jorrit Woudt en Krista
van den Esker, Willem Hendrik
Zwarthal te Lemelerveld, 20.00
uur, € 15
André Scholten: “Ik zat in New Age en zag God als een soort energiebron. Maar niet als een persoonlijke God”

PCOB-middag over Twents landschap
De PCOB afdeling Hengelo
nodigt haar leden en
geïnteresseerden uit voor een
informatieve middag over het
land van de Dinkel. De heer
Oude Voshaar uit Losser komt
vertellen. Dit zal hij doen aan de
hand van eigen beeldmateriaal.

9

Opnamen van het prachtige
Twentse landschap komen
voorbij, gebieden rond de
Dinkel. Het ijsvogeltje is vaak
in deze streek te ontdekken
en zal op de opnamen dan ook
niet ontbreken. Op donderdag
17 mei is iedereen van harte

welkom in de Bethelkerk aan
het Berfloplein in Hengelo. De
middag begint om 14.30 uur en
is rond 16.30 uur afgelopen.
Meer informatie is te verkrijgen
bij Christa Koolenbrander,
tel. 074 2916750.

29 april
Hoogeveen zingt met Christelijk
Mannenkoor Stadskanaal, 19.00
uur, Grote Kerk in Hoogeveen.
Gratis entree, wel collecte.
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.

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Sandijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. R. Vissinga
Zwartsluis GK 10.00 ds. B.
Heusinkveld Tent 16.00 n.b.
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
GrK 16.30 Michaëlsvesper JK
9.30 ds. M. Visser 19.00 ds. J. van
Wijk LK 10.00 ds. M. Jonker OK
10.00 ds. I. Epema 14.00 perkidienst SiK 10.00 ds. H. Evers
StK 9.30 ds. L. van Houte
Zondag 29 april 2018
Almelo Bleek 10.00 past.
F. Peters De Ontmoeting
10.00 ds. J. Adriaanse 19.00
ds. R. Fernhout GrK 10.00 ds.
M. Montagne PK 10.00 da. B.
Holtrust Noach 10.00 da. M.
de Vries Eugeria 10.30 ds. J.
Dijkema ZGT 10.30 dhr. H.
Remmers
Beerzerveld 10.00 ds. G.
Oberink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. E.
Egberts
Bergentheim OK 9.30 mw. H.
Veldhuis 19.00 ds. W. den Braber
Berkum HH 9.30 ds. L.
Burggraaff
Blankenham 11.00 ds. E. van
Veen

Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 prof. L. van den Brom
Borne OK 10.00 ds. A. de
Graaf Dijkhuis 10.00 ds. G.
Veening
Bruchterveld 10.00 ds. J.
Kruiter
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
tent 15.00 mw. H. Veldhuis
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
19.00 ds. H. van Wingerden
Dalfsen GrK 10.00 ds. H.
Schipper Oudleusen 10.00 ds.
T. Dankers tent 9.30 dhr. C.
Verkade
Dedemsvaart Antenne
9.30 ds. G. Huiskamp Van
Dedemkerk 19.00 ds. P.
Lindhout
De Krim PK 9.30 ds. W. v/d
Scheer
Delden OB 10.00 n.b.
Den Ham GK 9.30 ds. H. de
Haan HK 19.00 ds. H. de Haan
DK 10.00 ds. M. Zoeteweij
Diepenheim 10.00 n.b.
Enschede OK 10.00 dr. C.
de Jonge Lonneker 10.00 da.
M. Schepers Usselo 10.00
ds. W. Janssen BK 10.00 ds. J.
Woudenberg ZP 10.30 n.b. HZ
10.00 mw. C. Loman JK 10.00
ds. A. Fuhrmann
Enter 9.30 ds. J. Maliepaard
19.00 ds. A. Bierma
Genemuiden GK 9.30 ds.

Steenwijk 19.00 ds. Versteeg
GrK 9.30 ds. Aangeenbrug
19.00 ds. A. Bloemendal HC
9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. B.
Bregman
Gramsbergen BHK 9.30 da.
Lambers Niers 19.00 ds. de Haan
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek HK
10.00 ds. W. Visscher De
Matrix 9.30 ds. H. Koolhaas
Radewijk 10.00 ds. J. Dijkstra
HöK 10.00 ds. A. de Lange CFH
10.30 n.b. Witte Kerk 10.00
dhr. J. Berkhoff Oostloorn 11.00
n.b. SK 19.00 ds. A. de Lange
Hasselt Ichthus 10.00 ds. P.
Lindhout
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn DK 8.45 en
10.30 drs. J. Kroeskop 19.00
ds. J. Kroeskop KW 9.30 ds.
Hazeleger KZ 10.15 ds. E.
Groeneveld
Holten DK 9.30 ds. J. Schipper
Kandelaar 9.30 ds. J. Quik
Kampen OH 9.30 ds. K. de
Jager 19.00 ds. M. Eigenhuis
Kuinre 9.30 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 ds. Ferguson
Lemelerveld BK 9.30 ds. A.
Geerling
Lutten LK 9.30 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. P.
Hellinga 19.00 ds. J. Borst

Nieuwleusen GrK 10.00 ds.
G. Trouwborst MK 10.00 ds.
L. Hoekstra OK 10.00 ds. M.
Develing 19.15 ds. L. Hoekstra
Oldemarkt HG 19.00 ds. E.
Jans GK 9.30 ds. H. Torenbeek
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma
Ossenzijl Rehoboth 10.00 ds.
E. Jans
Paaslo HG 9.30 mw. H. Kramer
Rijssen GK 9.00 en 15.00 ds.
S. Ris
Rouveen 9.30 ds. J. Griffioen
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo
FK 9.30 ds. Buiting
Schuinesloot 11.00 ds. W.
Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
K. Snijder 19.00 dhr. A. Palland
Kapel 19.00 ds. H. Faassen
Staphorst 11.00 ds. J. Griffioen
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van
’t Zand OV 9.30 n.b. EV 10.45
n.b.
Steenwijkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. K.
de Graaf MK 10.00 ds. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 n.b.
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. J. Antonides Irene 9.30 ds. F.
Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. R.
Pasterkamp
Westerhaar 9.30 ds. G. Zijl
Wierden DK 9.00 en 10.45 dr.

F. Immink 15.00 ds. H. v/d Pol
18.45 ds. G. Hoff Hoge Hexel
9.30 ds. H. van Wingerden 19.00
ds. H. v/d Pol
Wijhe NK 10.00 ds. M.
Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. G. Heeringa
14.30 ds. H. ter Beek
Windesheim 10.00 ds. H. de
Jong 19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 mw. G.
Mateman
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter
Beek 19.00 n.b.
Zwolle AK 9.30 ds. I. Epema
GrK 16.30 Michaëlsviering JK
9.30 ds. H. van Wijnen 19.00
ds. J. het Lam LK 10.00 mw.
H. Günther OK 10.00 ds. N.
Eygenraam Open Kring 9.30 ds.
S. v/d Zee SiK 10.00 dhr. J. Knol
StK 9.30 ds. W. Andel

Jeugddienst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Daan

Te gast in de kerk
Ik las dat deze zomer in diverse delen van Overijssel kerkelijke magazines verschijnen bedoeld voor mensen die hier als toerist neerstrijken.
‘Wal & Water’ van kerken in de Kop van Overijssel hadden we al en
daar komt nu een magazine voor Twente bij. ‘Welkom in de kerk’ is het
samenvattende motto. En zo is het natuurlijk ook.

door
Da an van der Wa als,
Gr amsbergen

Als kerkelijke
gemeente ben je er niet alleen
voor je eigen leden maar ook
voor anderen die je weg kruisen.
Die anderen moeten je dan wel
weten te vinden. Het worden vast
mooie en informatieve bladen,
leuk om te lezen en vol van persoonlijke verhalen en nuttige tips.
Maar toch…

voor een kopje koffie na afloop
maar niemand mij enige aandacht
geeft, omdat men te druk is met
het eigen clubje. Het is er eveneens als in een sfeer van ‘ons kent
ons’ over mensen wordt gepraat.
Soms lijkt het alsof we in de kerk
geen achternaam meer hebben.
Klaasje, Leo en Henk zijn voldoende, iedereen weet immers over
wie het gaat. Als passant - of als
nieuwbakken gemeentelid - voel ik
me dan buitengesloten.

Pepermunt
De keerzijde van het negatieve is
Welkom?
natuurlijk het positieve. Het doet
Papier is geduldig. Zijn mensen
goed als bij de afkondigingen de
werkelijk welkom bij ons in de
kerk? Voelen zij zich welkom? Dat gasten speciaal welkom worden
hangt van meer factoren af. Het is geheten. Mijn vrouw en ik zijn
niet zozeer een kwestie van publi- helemaal niet van het pepermuntsnoepen onder de preek, maar
citeit, maar van gedrag, gastvrijvonden het toch
heid, aandacht.
leuk dat ons de
Kerkelijke
Wanneer voel ik mij als gast
eerste zondagen
gemeenten zijn
een buitenstaander? Om te
dat wij in Gramsook wat dit
beginnen natuurlijk als ik word
bergen ter kerke
betreft heel veraangegaapt met een gezicht van
gingen telkens
‘wat komt die hier doen?’
schillend. Je hebt
een pepermuntrol
in zichzelf gekeerwerd voorgehouden. Als vakande gemeenten waar de bezoeker
tieganger had ik meer dan eens
zich buitenstaander voelt. En je
een aardig gesprek na afloop van
hebt over-enthousiaste kerken
de dienst. Op nieuwjaarsmorgen
waar je bijkans wordt doodgete gast in de Grote Kerk van Epe
knuffeld.
werd mij zelfs spontaan een olieEn alles ertussenin.
bol aangeboden.
Wanneer voel ik mij als gast een
Doodknuffelen
buitenstaander? Om te beginMaar dan het (bijna) doodknufnen natuurlijk als ik word aangefelen! Ik hoef niet te horen dat
gaapt met een gezicht van ‘wat
het zo ontzettend fijn is dat ik er
komt die hier doen?’ Dat gevoel
ben. Doe maar gewoon, denk ik
is er ook als ik word uitgenodigd

dan. Ik wil mij graag in alle rust
voorbereiden op wat komen gaat.
Laat mij maar ergens achteraf zitten, achter een pilaar of zo, en
nog wat mediteren. De service
aan de vreemdeling kan ook wel
eens te ver gaan. Ooit bezocht
ik een dienst in de oudkatholieke
kerk van Utrecht. Die kerk heeft
een uitgebreide liturgie en een
schat aan liederen, neergelegd
in diverse dikke boeken. Niet zo
makkelijk om je weg in te vinden
als je nieuw bent. Gevolg was dat
elke keer als de gemeente iets
moest zingen of zeggen, diverse
dames in omringende banken mij
te hulp schoten. Om strijd wezen
ze mij het juiste boek en de juiste
pagina aan, zodat ik kon meedoen.
Heel lief allemaal, maar ik werd er
doodnerveus van. Een vermoeiende dienst! En dat terwijl ik op
een rustige ochtend had gehoopt
die mij de lafenis zou brengen van
liturgische schoonheid.
Beamer
Protestanten kunnen er trouwens
ook wat van met hun diverse lied-

boeken en blaadjes. Zo bekeken is
de komst van de beamer toch wel
een zegen. Je kunt er bezwaren
tegen hebben, maar de vreemdeling in de kerk is er goed mee
geholpen. Geen gedoe meer, je
hoeft enkel op het scherm te kijken, tenminste als de techniek het
doet en je er niet pal onder zit.
Mijn plaats
Maar alles is beter dan het volgende verhaal. Iemand voelde zich
aangesproken door een evangelisatieactie van een baptistengemeente en besloot daar naar de

kerk te gaan. Hij zocht en vond
een plaats, maar niet voor lang,
want hij kreeg al gauw een kerkganger op zijn dak: ‘Meneer, u zit
op mijn plaats!’ Onder excuus
ging hij ergens anders zitten. De
volgende zondag toog hij opnieuw
naar die kerk, en opnieuw kwam
iemand op hem af: ‘Meneer, dit is
mijn plaats!’. Een week later hetzelfde verhaal. Toen gaf hij het op.
Of hij het vervolgens bij een
andere kerk geprobeerd heeft
weet ik niet, maar ik vrees het
ergste. Het ‘vriend, kom hogerop’
is niet overal in tel.

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

Zondag 22 apr. 10.00u ds
G.Keijzer (St Nicolaasga). Grote
Kerk Blokzijl. Organist: Stephan
van Dokkum. Collecte: 1e diaconie, 2e eigen kerk, 3e verwarming
kerkgebouwen.
Zondag 22 apr. Cantatedienst.
15.30u ds Thom Rijken. Grote
Kerk Blokzijl.
Komende zondag komen we
samen in de Grote kerk, waar zal
voorgaan ds Gerda Keijzer uit St
Nicolaasga. Organist zal zijn Stephan van Dokkum. Ook dan hopen
we op een gezegende dienst! En
is er na afloop koffiedrinken en
mogelijkheid tot ontmoeten. Een
ieder is van harte welkom!
Pastoraat. Mw. Coba Uffels,
Boffersweidje 19 Blokzijl is weer
thuis gelukkig na een verblijf in
de Schakel in Emmeloord. Heel
veel kracht en verder herstel
toegewenst! We leven heel erg
mee met Mw Jannie Timmerman, Wetering-west 39 Wetering, die erg achteruit gaat. Dhr
Jaap Doeven, Boffersweidje 22
Blokzijl is ook weer thuisgekomen vanuit `t ziekenhuis Meppel.
Dhr E.Apperlo, Boffersweidje 6
Blokzijl, heeft een zeer teleurstellende uitslag te horen gekregen,
nadat hij kortgeleden een operatie heeft ondergaan. We leven
mee ook met hem en bidden om
kracht! Deze namen en de namen
van al degenen, waarvan we weet
hebben en die ditmaal even niet
genoemd worden, maar waarvan
we weten, dat er zorgen en onzekerheid zijn dragen we op aan de
God van alle leven. Geloof het,
dat Hij ons hoort! Henk
Maak Gij mijn hart, o Heer, tot één
en al vertrouwen, klaar water van
de geest, eenvoud en innigheid, dan
zal ik moeiteloos het licht van boven
schouwen en Gij zult U ontvouwen
in al uw majesteit.
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 22 april
10.00uur dienst in de grote kerk
en om 15.30uur Cantatedienst
ook in de Grote kerk.
Woensdag 25 april Kopijdatum
‘onderweg’ voor de maand mei.
Zondag 29 april dienst in de grote
kerk om 10.00uur.
Bezoekdienstkalender. Jarig
op 21april mw F.de Liefde, 83 jaar,
Brouwerstraat 1 en op 23 april
mw J Uffels-Lassche, 75 jaar, Boffersweidje 19, Op 24 april dhr
G. Huisman, 91 jaar, Zuiderkade
5. Allen wonend te Blokzijl. U,
allen van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst.
Namens de bezoekdienst Marie
Dijkman-van der Sluis.
Nogmaals vermeld:
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
Dijkman-van 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, 22 april gaat onze
eigen predikant A.C.J. van Waard
- Pieterse voor. De organist is
mevrouw C. Roth en de ouderling
van dienst is mevrouw M. Petter.
De uitgangscollecte is bestemd
voor het jeugdwerk. Tijdens de
dienst zal er oppas aanwezig zijn
voor de kleintjes. Kerkvervoer:
Hans Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zondag, 15 april: Kerk € 49.- en Diaconie € 44,55. De uitgangscollecte bedroeg € 41,76 en zal ten
goede komen aan het Streekverband. De bloemengroet ging naar
de familie K.W. Logchies.
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 er
weer een aantal mensen uit de
Kop van Overijssel, wellicht ook
uit onze gemeente, op vakantie naar het Nieuw Hydepark in
Doorn. In deze week willen we
ook graag een dagje uit verzorgen, maar zoals u waarschijnlijk
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 van 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:
Gerrie van Bruggen Binnenpad 2,
Wim Hensbergen, Kanaaldijk 7 of
Marleen Winter, Ds. J.J. Ketstraat
32. Ook mag u op zondag tijdens
de rondgang van diaconie, de
munten in de collectezak doen.
Eventueel kunnen ze ook, na
afloop van de actie, bij u afgehaald
worden. Als u dit wenst wilt u dat
dan laten weten? Alvast bedankt!
Bestuur Streekverband Noord
West Overijssel

Wel en Wee. In de periode van
3 april tot en met 12 april is dhr.
Harm Prinsen, Beulakerweg 87
opgenomen geweest in het ziekenhuis te Meppel, wegens ademhalingsproblemen. Harm blijft
onder controle d.m.v. vervolgonderzoeken. Wij wensen Harm en
Janny sterkte toe en beterschap.
Mevr. Ineke Bouwmeester heeft
vorige week een paar dagen in
het ziekenhuis te Zwolle gelegen
wegens een knieoperatie, welke
goed verlopen is. Ineke heeft een
linkerknieprothese gekregen. Wij
wensen Ineke en Jan sterkte toe
en veel geduld met de nodige
oefeningen om weer zo mobiel
mogelijk te worden. Laten we
blijven omzien naar hen die het
moeilijk hebben, die verdriet hebben of eenzaam zijn. Een goed
woord, een glimlach en uw steun
kunnen heel belangrijk zijn, te
weten dat ze erbij horen en naar
hen omgekeken wordt. Alle zieken en ook die hen nabij staan
veel sterkte en indien mogelijk
herstel toegewenst!
ZWO. Van mevr. Annie de Lange
hebben we d.m.v. de verkoop van
kaarten en postzegels een mooi
bedrag ontvangen van € 185,00.
Het bedrag is bestemd voor de
zending. Annie is al jaren actief
met de verkoop van kaarten,
postzegels, boeken en gebreide
sokken gemaakt door thuissokkenbreisters. Allemaal voor een
goed doel: Kerk en Zending.
Postzegels worden afgeweekt en
gesorteerd in mapjes en albums.
Creatieve kaarten, kaarten voor
een bepaalde doelgroep: alles
heeft zijn bestemming. De sokken
en boeken vinden gretig aftrek bij
de toeristen. Bedankt Annie voor
al je werk en je enthousiasme om
het vol te houden.
De volgende woorden zijn van
Paulus in Romeinen 12 vers 9-21:
Hou vast
Hou vast aan de liefde
het is kracht van God
om bij te leven
met de ander en met jezelf
hou vast aan de liefde
het is de kracht van Jezus
om als het kan te reiken
en als het moet te bukken
hou vast aan de liefde
en als je eigen kracht
verzwakt of verzaakt
vult Gods Geest je aan
hou vast aan de liefde
laat je niet overwinnen
door het kwaad maar overwin
het kwade door het goede
hou vast aan de liefde
houvast van mensen aan God
hou vast aan de liefde
houvast van God aan mensen.
Rein Algera
Een groet van Marjolein Petter.

Bijzondere
thema-avond?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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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 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. De bevestiging vindt plaats op zondag 29
april in de dienst van 9.30 uur in
Kuinre. We zien met vreugde uit
naar deze dienst.
Dienst rond 600-jarig
bestaan Blankenham op 29
april. In het weekend van 28 en
29 april staat Blankenham in het
teken van het 600-jarige bestaan
van het dorp. Oud-Blankenhammigers worden uitgenodigd,
zodat het weekend een beetje het
karakter van een reünie draagt.
In de kerkdienst op zondag 29
april om 11.00 uur gaat voor
Ds.E.v.Veen uit Steenwijkerwold,
die zijn wortels in Blankenham
heeft. Tot ziens op 29 april!
Vooraankondiging 4-meidienst. Op 4 mei a.s. vindt ’s
avonds om 18.45 uur de jaarlijkse
oecumenische 4-mei-dienst plaats
in de protestantse kerk te Kuinre.
Het landelijke thema van 4 en 5
mei is dit jaar: Verzet. We horen
in de dienst verhalen van verzet.
Na afloop van de dienst zal er om
19.40 uur een Stille Tocht vertrekken vanaf de Waag naar de
begraafplaats Kuinre. Om 20.00
uur volgt twee minuten stilte,
de kranslegging en gelegenheid
om bloemen te leggen door de
aanwezigen. Wethouder Oene
Akkerman zal een toespraak houden. Na afloop is er gelegenheid
tot ontmoeting in het Dorpshuis,
waar de koffie en thee klaar staat.
Van harte uitgenodigd!
Koningsspelen en Cranespoorwandeltocht. Vrijdag
20 april zullen basisschoolleerlingen in het hele land na een gezamenlijke ontbijt de Koningsspelen
vieren. Doel van de dag is dat kinderen een feestelijke dag hebben
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met sport en spel en plezier krijgen in bewegen. Het liedje ‘Fitlala’
dat speciaal geschreven is voor de
Koningsspelen en wordt gezongen door ‘Kinderen voor Kinderen’ is een aanstekelijk liedje,
dat kinderen mee kunnen dansen
en zingen. Ook al is de Koningsspelen bedoeld voor kinderen (zij
kunnen wel wat stimulans krijgen
om te bewegen in deze tijd van
smartphones, tablets en social
media) ook voor grote mensen is
het belangrijk om voldoende te
bewegen, het liefst in de buitenlucht. Als u van wandelen houdt:
op zaterdag 21 april wordt de
jaarlijkse Cranespoorwandeltocht gehouden in Kuinre e.o.
Er zijn verschillende afstanden:
13 km, 21 km, 27 km en 38 km.
Startpunt is Dorpshuis de Botter,
Burchtstraat 5 in Kuinre. Nordic
Walking is toegestaan. Honden
mogen aangelijnd meewandelen.
Van harte aanbevolen.
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

Kerkdienst zondag 22 april.
Deze zondagochtend is er om
11.00 uur een jeugddienst in
Oldemarkt. Voorganger is ds.
Jans. Thema is: Tijd voor een
feestje. Muzikale medewerking
komt van Six4Jesus uit Dalfsen. U
wordt uitgenodigd een kopje koffie/thee te komen drinken voor
de dienst. Collectes: 1e Diaconie,
2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding
gebouwen. Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema.
Beamer: Harman Tietema.
Jubilea. Op dinsdag 24 april
hopen dhr. en mevr. Van Buitenvan Sleen, Westerdallaan 11 in
Oldemarkt, hun 60 jarig huwelijk
te vieren. Op donderdag 26 april
zijn dhr. en mevr. Doeve-Postma,
Lageweg 14 in Ossenzijl, 50 jaar
getrouwd. Vanaf deze plaats willen wij beide echtparen van harte
feliciteren en Gods zegen toewensen.
Ophaallijst. Voor vervoer naar
de kerk graag uiterlijk drie dagen
van tevoren bellen als u van
deze dienst gebruik wilt maken.
29 april: Arjen Jansons 0521 –
522090.
Collecte opbrengsten. De collecteopbrengsten van zondag
Lees verder op pagina 12
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8 april waren als volgt: Diaconie
€ 105.90; College van Kerkrentmeesters € 79.61; Instandhouding
gebouwen € 70.20.
Bloemen. De bloemen uit de
dienst van 8 april zijn gebracht bij
mevr. Barnhoorn, Burg. Kuiperslaan 14 te Oldemarkt.
Giften. Mevr. Kramer ontving
een gift van € 5,- voor diaconie
en/of bloemenfonds. Hartelijk
bedankt voor uw gift.
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
telnr: 0561451394
Exodus en archeologie. Dateren van Bijbelse gebeurtenissen is
soms een hele uitdaging. Rondom
het leven van de Israëlieten in
Egypte, de Exodus en de intocht
in het beloofde land is veel discussie gaande in de theologische en
archeologische wereld.
Op dinsdag 24 april a.s. kunt u
mee met een wandeling langs
gegevens die verband houden met
de datering van de Exodus, het
verblijf van de Israëlieten in Goshen en het ingaan in het beloofde
land. We zullen opgravingen te
zien krijgen van vestiging van de
Semieten in Egypte waaronder
een luxe verblijf van een hooggeplaatste functionaris aan het hof
van de farao van Egypte, maar zelf
van Semitische afkomst. In de tuin
van dit complex zijn twaalf semitische graven gevonden waarvan er
één echter een Egpytische bouw
heeft. In dat graf is het borststuk
gevonden van deze functionaris
van Semitische afkomst, maar er
zijn geen resten gevonden van de
persoon zelf. We zullen de hiërogliefen van onder andere farao
Shoshenk I zien en lezen waarmee hij verslag doet van zijn inval
in Israël. Deze Shoshenk wordt
geïdentificeerd met Sisak in de
Bijbel, maar volgens meerdere
geleerden is dat een vergissing met zeer grote gevolgen voor de
uittocht en intocht.
Het wordt een DVD-avond met
een korte inleiding vooraf over
de vraag achter de zoektocht die
de kern vormt van deze boeiende
aflevering over Bijbel en archeologie. De geschiedenis rondom
uittocht en intocht en de interpretatie van Bijbelse teksten zal
– misschien opnieuw – tot leven
komen. Welkom dus op dinsdag
24 april om 20:00 uur in De Ontmoeting, koffie/thee om 19:45
uur. We gaan echt om 20:00 uur
van start want we hebben de tijd
meer dan nodig…anders komt er
een deel 2… Ds. Egbert Jans
Zendingsbusje. Het zendingsbusje van mevr.H.de Boer uit de
Landerijen bevatte 70,80! De
opbrengst is voor Compassion.
Alle gevers en geefsters hartelijk
dank.
Agenda. Dinsdag 24 april: GGG
bij mevr. W. Ram, Lageweg 16
te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 24 april: Avond over
Exodus en archeologie. Aanvang
20.00 uur in de Ontmoeting.
Woensdag 25 april: Bidstond in
de Ontmoeting. Aanvang 09.00
uur. Donderdag 26 april: Mannengroep bij Jan Oosterveld. Aanvang
20.00 uur.

Ierse zegen
God geeft jou...
voor elke storm een regenboog
voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte
voor moeilijke tijden een zegen
voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te steunen
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord.
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 22 april. Aanvang:
09.30 uur. Voorganger: ds. E. van
Veen. Organist: Jannes Lopers.
Ophaaldienst: dhr. B.G. de Groot
Boersma. Eindcollecte: Eredienst
en Kerkmuziek.
Het grote feest is geweest, maar
de vreugde houdt nog even aan
met deze zondag ‘Jubilate’. Op
het rooster staat Johannes 10:
11-16, de woorden van Jezus over
de Goede Herder die Hij is. Die
het goede op het oog heeft voor
zijn schapen, desnoods met voorbijzien aan zichzelf… Barnard
schreef het prachtige ‘De aarde
is vervuld’ op deze zondag, LB
650. De woorden gaan al jaren
met me mee… vooral waar ik
zorg en verdriet ontmoet: ‘Gods
goedheid is te groot, voor het
geluk alleen, zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.’ Met
dat hoopvolle einde: ‘Al gij die
God bemint, en op zijn goedheid
wacht, de oogst ruist in de wind,
als psalmen in de nacht.’
Zondag 29 april. Aanvang:
09.30 uur. Voorganger: ds. E. van
Veen. Organist: Arjan Kroes.
Ophaaldienst: dhr. H. Wubs.
Eindcollecte: Kosten Eredienst.
Deze zondag, die naar de oude
intochtspsalm Cantate heet (‘Zing
voor de Heer een nieuw lied’,
Psalm 98:1) mag ik wederom uw
voorganger zijn. Voor deze zondag wijst het leesrooster Johannes 15:1-8 aan. Jezus zegt: “Ik ben
de ware wijnstok.” Zijn leerlingen zijn de ranken. Het gaat er
om dat zij vrucht dragen. Dat is
alleen mogelijk in afhankelijkheid
van Jezus: “Maar zonder mij kun
je niets doen”, zegt hij tegen hen.
Wat de vruchten zijn daarover
laat het vervolg van de lezing geen
twijfel bestaan. Je moet de geboden van Jezus bewaren
De Leesgroep. Deze groep
spreekt op maandag 23 april a.s.
met ds. van Veen over de toekomst van onze PKN op weg
van 2018 naar 2025. Hoe zijn
de vooruitzichten en met welke
veranderingen en vernieuwingen
moeten wij rekening houden?
Wat blijft en wat zal veranderen?
Het gesprek wordt gehouden in
Hoogthij en begint om 10.00 uur.
Ook belangstelling? Bel dan dhr. J.
Kuijsten 589922.
Kijk op geloof. Deze gespreksgroep bespreekt vragen rond het
thema “gebed“ onder leiding van
ds. van Veen, op maandag 23 april
a.s. in de consistorie, aanvang

19.30 uur. Mocht er nog tijd over
zijn dan gaan we verder met het
bespreken van ‘Liturgie’. Mensen
die dit gesprek willen bijwonen
zijn van harte welkom en worden
verzocht te bellen naar tel. 588
568 of 588 632. Zij krijgen dan
informatie toegestuurd over het
te behandelen thema.
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, vanaf 19.00
uur inloop met koffie en ontmoeting. De avond is uiterlijk om
22.00 uur afgelopen.
Kontakt. Kopij voor het volgende nummer van Kontakt kunt
u inleveren tot en met maandag
30 april via: kerkelijkbureau@pksteenwijkerwold.nl
Ouderenmorgen. Op donderdag 3 mei bent u weer van harte
welkom op de ouderenmorgen,
die om half elf begint in Hoogthij.
Nieuwe deelnemers zijn altijd
welkom.
Samen aan tafel. Ook is er
op deze donderdag weer Samen
aan tafel. Om ongeveer kwart
over twaalf in Hoogthij. Deze bijeenkomst is niet gebonden aan
leeftijd. Dus wilt u gezellig samen
eten en een praatje maken, kom
dan die dag naar Hoogthij. Als u
voor de ouderenmorgen of voor
Samen aan tafel opgehaald wilt
worden, kunt u bellen met Petra
van Beek, tel. 588 685.
4 Mei herdenking. Op vrijdag
4 mei is om 16.30 uur weer de
jaarlijkse herdenking van de Oorlogsslachtoffers in onze kerk.
U bent van harte welkom vanaf
16.00 uur.
Bloemen. De bloemen uit de
dienst van zondag 15 april zijn,
met een hartelijke groet en een
bemoediging, bezorgd bij dhr. W.
Hartkamp, Markehof 1.
Gift. Mevr. R. Boer heeft 2 x een
gift van € 10,- ontvangen en dhr.
J. Jongschaap € 10,- alles voor de
kerk. Hartelijke bedankt voor
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. Mevr.
M. Pieffers – Prins, die in Lindestede opgenomen was, is deze
week weer thuisgekomen. Met
mevrouw C. Veenstra-Jager uit
de Meenthehof gaat steeds verder achteruit. We willen denken
aan iedereen die de afgelopen tijd
slechte berichten heeft 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.
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. 0521-589164.
Genoeg
Ik vroeg om kracht,
en God gaf me moeilijkheden om
me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid,
en God gaf me problemen
om te leren ze op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed,
en God gaf me verstand en spierkracht
om mee te werken.
Ik vroeg om moed,
en God gaf me angsten om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde,
en God gaf me mensen om lief te
hebben.
Ik vroeg om gunsten,
en God gaf me kansen.
Ik ontving niets van wat ik vroeg.
Ik ontving alles wat ik nodig had.
(Uit: De Geest krijgen. Protestantse Kerk)
Met een hartelijke groet,
ds. Eric van Veen

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad:
ds. D. Wolters, Steiger 27,
8325 HB Vollenhove tel. 0527239291 predikantstad@
hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-Ambt:
ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD Sint Jansklooster tel.
0527-239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl
Scriba: Dhr. C. A. Ruitenbeek,
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove.
tel. 0527-243545 scriba@
hervormdvollenhove.nl
2e scriba: Dhr. R.H.B. van der
Kamp, Postbus 82, 8325 ZH
Vollenhove. tel. 0527-241562
scriba@hervormdvollenhove.nl
Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos,
tel. 0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum
"Tilvoorde": mw. N. LasscheRemijnse, Tilvoorde:
tel. 0527-241538
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl
Koster Kapel: mw. F. Vis - van
Dalen, tel. 0527-245337
kapel@hervormdvollenhove.nl

22 april 2018 om 10:00 uur
in de Grote Kerk, in deze
gezamenlijke jeugddienst hoopt
ds. D. Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. J. Tijssen en
het lied voor de dienst is Lied
663. Collectes: Compassion,

instandhouding van de eredienst,
Orgelfonds. De autodienst wordt
verzorgd door Fam. Wouters,
telefoon 24101. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen
van onze gemeente gepast door:
Jasmijn Kuiken en Marjolein
Schuurman-Groot.
22 april 2018 om 19:00 uur in
de Kapel, in deze dienst hoopt
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De
organist is dhr. H. Dunsbergen
en het lied voor de dienst is Lied
663. Collectes: Compassion,
instandhouding van de eredienst,
Orgelfonds. De autodienst wordt
verzorgd door Fam. Wouters,
telefoon 241041.
29 april 2018 om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. K. de Graaf uit Kallenkote voor te gaan.
De organist is dhr. J. Tijssen. Collectes: diaconie, instandhouding
van de eredienst, Onderhoudsfonds. De autodienst wordt verzorgd door Fam. C.Wiersma,
telefoon 246940. Er wordt in
Tilvoorde op de jongste kinderen
van onze gemeente gepast door:
Marlot Kuiken en Else ten Hoeve.
Er is een tienernevendienst voor
de kinderen van groep 7,8 en de
brugklas.
29 april 2018 om 19:00 uur in
de Kapel, in deze dienst hoopt
ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn
voor te gaan.
De organist is dhr. Th. Hoen.
Collectes: diaconie, instandhouding van de eredienst, Onderhoudsfonds. De autodienst wordt
verzorgd door Fam. C.Wiersma,
telefoon 246940.
Agenda. 21 april 2018 om 09:30
uur, Excursie: Zie naar de bloemen, Parkeerplaats Johanneskerk.
24 april 2018 om 20:00 uur, Vergadering gezamenlijk moderamen,
Tilvoorde. 3 mei 2018 om 20:30
uur, oefenen Cantorij, Grote
Kerk.
6 mei 2018 om 10:00 uur, Cantorij, Grote Kerk. 7 mei 2018
om 19:00 uur, Verkoop collectebonnen van 19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
Bloemengroet. De bloemen uit
de diensten van zondag 15 april
zijn als teken van medeleven en
als groet van de gemeente gegaan
naar Hr. Winter, Clarenberglaan
11, Mw. Smit-Schaap, v. Smirrenstraat 15, Hr. Tukker, Kerkstraat
62, naar Mw. Hoeve- van de Berg
Marjolein 330, zij heeft op 15 april
haar 100 ste verjaardag gevierd,
Mw. Tukker-Stam, de Wieken 22
en Ds. Doornweerd, Statehof 5
uit Emmeloord.
Giften. De Diaconie ontving via
Jansje Lassche € 10.00 en € 5.00.
Het College van Kerkrentmeesters ontving via ds. Pap € 15.00
voor de Kapel en via Else de
Lange € 5.00 voor de Kerk. Hartelijk dank voor deze giften.
Slotdienst Winterwerk ‘We
gaan voor goud!’. Komende
zondag sluiten we het winterwerk
af met een gezamenlijke dienst
in de Grote Kerk. Een seizoen
lang zijn we bezig geweest met
de bouw van Gods Koninkrijk in
Vollenhove en Sint Jansklooster.
In 1 Korintiërs 3 beschrijft Paulus
het werk in de gemeente aan de
hand van twee beelden: het zaad
dat gezaaid wordt en het bouwen
aan een huis. Hij geeft aan hoe we
gezamenlijk bezig zijn, maar ook
met welke doelstelling. Samen
Lees verder op pagina 13
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gaan we voor goud! We willen
voor God het mooiste en het
beste. Dat willen we ook voor de
gemeente: voor jong en oud. Aan
het eind van het seizoen geven we
het weer terug aan God: zegen
het werk van onze handen! Na de
dienst is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie of thee.
Voedselbankactie Johanneskerk, geeft u ook!? In Nederland leeft een toenemend aantal
mensen in armoede vanwege
werkloosheid, gezondheidsproblemen, schulden of andere
oorzaken. Armoede kan iedereen treffen: ouderen, jongeren,
alleenstaanden en gezinnen met
kinderen. Vaak stapelen de problemen zich op waardoor mensen onder het bestaansminimum
komen en afhankelijk worden van
de voedselbank. Wij kunnen als
gemeenten helpen door levensmiddelen te schenken aan de
voedselbank.
De diaconie van de Johanneskerk
heeft daarom weer een voedselbankactie georganiseerd! Op
zaterdag 21 april tussen 10 en 12
uur kunt u uw bijdrage inleveren
in de Johannes Kerk.We hopen
op een mooie opkomst! De koffie en koek staan klaar.Bent u
niet in de gelegenheid om uw
bijdrage af te leveren? Dan kunnen we het thuis bij u ophalen. In
dat geval graag even bellen naar
0657194542. Wat kunt u geven?
Levensmiddelen waarvan de
uiterste houdbaarheidsdatum nog
niet is verstreken, graag houdbare
producten (m.u.v. alcoholische
producten).
Diaconie Johanneskerk Sint-Jansklooster
“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
Zendingscommissie
De voorjaarszendingscollecte
heeft, mede dankzij een mooie
gift, het bedrag opgebracht van
€ 499,58 en is inmiddels overgemaakt naar Kerk in Actie. Voor
het project in Praag is de 1e €

1.500,- inmiddels ook overgemaakt. De zendingscommissie
bedankt u allen hartelijk voor uw
bijdrage aan deze projecten.
Mogen wij u er nog eens op
attent maken dat u uw gift ook
altijd kunt overmaken als u niet in
de gelegenheid bent de kerkdiensten te bezoeken (waar achterin
beide gebouwen de zendingsbussen hangen) óf als er niet bij u
wordt gecollecteerd? Ons bankrekening nummer: NL07 RABO
0301 8184 36
En verder:
Er zijn, met name in St. Janskooster, momenteel veel straten waar
niet wordt gecollecteerd. Mocht
u nog kinderen weten die dit wel
zouden willen doen dan horen wij
graag van u.
Op zondagavond 24 juni willen
wij om 19.00 uur een zendingsdienst houden in de Kapel met als
voorganger ds. H. Pap. Noteert u
alvast de datum? Namens de zendingscommissie, Gesina Zweistrade Oude
Komt nu met zang. Feestelijk
en vrolijk populair concert met
samenzang op 5 mei door organist en pianist Johan Bredewout.
Op Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei
a.s. wordt er een feestelijk concert gegeven in de Grote of St.
Nicolaaskerk van Vollenhove. Het
programma bestaat uit orgelspel,
pianospel, improvisatie en samenzang.
Allereerst zal er nog kort stilgestaan worden bij de dodenherdenking van 4 mei met het
indrukwekkende thema uit de
film “Schindlers List” en de
samenzang van “Blijf mij nabij”.
Hierna feestelijke en opgewekte
muziek, passend bij de bevrijding. Vrolijke muziek van Mozart
en Vivaldi, Jenkins en Vangelis.
Verder bekende melodieën uit
landen van onze bevrijders, zoals
enkele Amerikaanse marsen. Het
lichtere genre komt aan bod met
“The entertainer” en “O, when
the saints” Een gevarieerd programma dat velen zal aanspreken,
niet alleen bedoeld voor specifieke orgelliefhebbers, maar geschikt
voor elke muziek- en zangliefhebber. Zingt u dus ook mee op 5
mei met de bekende melodieën
uit “Valerius Gedenkklank” en
andere vrolijke vaderlandse liederen!
5 mei, Grote kerk Vollenhove.
Aanvang half 8, de toegangsprijs
bedraagt 6 euro.
Israël Producten. Sint Jansklooster. Vrijdag 27 april zal er
een Uitstalling en Verkoop zijn
van Israël Producten in de woning
van Kloosterweg 7. U bent van
harte welkom van 10.00 tot 18.00
uur bij uw consulente Klaasje van
der Heide..
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: Jannemarie
Spans, Steiger 20, telefoon 0527243934 of José de Boer, Botter
24, telefoon 0527-241868. Beiden
in Vollenhove. 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!

Vollenhove

stad

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

Overleden. Op 12 april is in
de leeftijd van 83 jaar overleden
Jan Lassche, Canneveltstraat 15.
De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 17 april om 11.00
uur in de Grote Kerk. Aansluitend werd Jan in besloten kring
naar het crematorium in Meppel
gebracht. In het komende GZ zal
een in memoriam verschijnen.
Ten slotte
Ik las een uitspraak van de Noorse schrijver Ole Hallesby die ik
graag doorgeef: ‘Als ik God voor
iets dank, ben ik in zekere zin nog
steeds met mijzelf bezig. Maar in
lofprijs stijgt mijn ziel omhoog
naar een niveau van aanbidding
waar ik mezelf vergeet. Dan zie
en prijs ik alleen de majesteit en
kracht van God, zijn genade en
verlossing.’
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

	Vollenhove

ambt

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

Geboren. Op 2 april 2018 is
geboren Lieke Lizette dochter
van Arnold en Sjeerina Hellinga.
De familie Hellinga woont Zuiderwalstraat 3 8356EC Blokzijl.
De kleine zal Lieke genoemd
worden. Op het kaartje lezen we:
‘Ontvangen in geloof, een teken
van hoop, geboren uit liefde.’ We
wensen de trotse ouders Gods
zegen toe; veel vreugde om de
kleine Lieke en veel wijsheid bij
de opvoeding.
Grietje Souwman in herinnering
Op maandag 9 april is Grietje
Souwman overleden in de leeftijd
van 88 jaar. De laatste maanden
ging het langzaam wat minder met
haar gezondheid. Op vrijdag 13
april hebben we afscheid van haar
genomen tijdens een dankdienst
in Tilvoorde. Grietje Souwman
is geboren op 14 augustus 1929
aan de Leeuwte. Ze was het
derde kind in het huwelijk van
Hendrik Souwman en Hendrikje
ten Napel. Het oudste kind was

Vrouwkje. Daarna kwam een
zoon Egbert in 1924. Egbert, die
Ep genoemd werd is later verongelukt. Grietje sprak daar nog wel
eens over. Het jongere zusje van
Grietje was Marie Neeltje die in
1932 het eerste levenslicht zag.
Grietje was nog heel jong toen
de familie Souwman verhuisde
naar Schagen in Noord Holland.
Het was voor haar werkelijk een
heel onprettige periode. Ze verstond de mensen niet. Het landschap met de vaarten waar je in
kon verdrinken, het beangstigde
haar. Ze voelde zich er werkelijk
niet thuis. Na een paar jaar is de
familie weer terug gekomen in
het land Veno. Aan de Schaarweg
hebben ze samen jaren gewoond.
Grietje ging uit werken in de hoge
huizen aan de Kerkstraat. Soms
vertelde ze wat ondeugend dat ze
erg hard moest werken. Enge dingen moest doen op hoge trappen.
Maar wanneer de baas ‘mevrouw’
afwezig was, dan wist Griet de
Franse slag toe te passen. Later
is de familie komen te wonen aan
het Kerkplein, en nog weer later
aan de Doeveslag. In die tijd verzorgden Marie Neeltje en Griet,
beiden ongehuwd, hun bejaarde
vader. Uit de verhalen van Grietje
kon je opmaken dat ze een ietwat Spartaanse opvoeding gehad
heeft. De tijden waren natuurlijk
anders. Wanneer er een kies los
zat, ging er een draadje naar de
klink van de deur en de kies was
er in een oogwenk uit.
Grietje was uiterst vriendelijk.Dat vond ze ook belangrijk: ‘Ik
heb met niemand wat’. Ze hield
tot op het laatst van grapjes.
Jarenlang- tot het overlijden van
Marie Neeltje in 2007 hebben
Griet en Marie Neeltje samen
opgetrokken, het leken wel tweelingen. Ze droegen dezelfde kleding. Jarenlang heeft zuster Souwman juf van de zondagsschool.
De kinderen genoten van de verhalen uit de bijbel, waar Grietje
zelf ook van genoot. Wanneer je
binnenkwam bij Grietje in haar
appartement aan de Laurier in
Nieuw Clarenberg dan kon je niet
heen om haar vogeltje. Een tijdje
geleden ging het vogeltje hij dood.
Maar er werd gezorgd voor een
nieuw diertje. Want ‘dat hoorde
helemaal bij Grietje, die hele verhalen afstak tegen haar gevederde
vriendje. Ze leek Franciscus wel.
Het vogeltje fluit vrolijk denk je,
maar het zit toch gevangen in een
kooitje. Wij mensen zitten ergens
vast in het oude leven, vast in
onszelf, de gewoonten…en we
leven. Jezus is als een bevrijder
een redder die ons wil bevrijden
uit de kooi waarin we gevangen
zitten. Ook al is het een kooi met
gouden tralies. Wij mensen hebben een bevrijder nodig.
In het gedeelte over de goede
herder (Johannes 10) zegt Jezus
het klip en klaar: ‘Ik ben gekomen, ik heb mijn leven ingezet
voor jullie als een goede herder…’
Niet om jullie te pakken of te
grazen te nemen… Ik ben gekomen opdat jullie leven hebben en
overvloed… Wij vluchten als een
bange kanariepiet voor God…
maar in Jezus is God mens geworden…om ons te lokken naar vrijheid, leven in overvloed; eeuwig
leven… Tijdens de afscheidsdienst
hebben we nagedacht over de
tekst: ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der
eeuwigheid…’Hebr. 13:8 De
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begrafenis heeft plaats gevonden
op de algemene begraafplaats aan
de Voorst. We wensen familie en
vrienden van Grietje Souwman in
het gemis om haar Gods nabijheid
en troost toe.
Ten slotte, ontvang allen een
vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Leeuwte, ds. H.J.H. Pap

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot
Ds.W.J. Menkveld,Veneweg 33
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,
Noorderweg 57, 8066 PW
Belt-Schutsloot, 038-3867486
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Protestantse kerk Wanneperveen,
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Diensten 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. De diaconiecollecte is voor de voedselbank.
Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger: ds. J. Sytsma, Epe. De
diaconiecollecte is voor de voedselbank. Extra collecte voor kerk
en onderhoud.
Diensten 29 april. Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger: ds.
E.H. Egberts, Nijkerk. Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger: ds.
G.J. van Asselt, Nijverdal. De diaconiecollecte is in beide diensten
voor de voedselbank. In Wanneperveen staat na de dienst de
koffie klaar.
Diensten 6 mei. Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger:
ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden. Wanneperveen 09.30 uur.
Voorganger: ds. W.J. Menkveld –
Afsluiting catechisatieseizoen.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen. 22/4 – Fam. J. van de
Berg, Veneweg 174, en fam. M.
Winters, Veneweg 93. 29/4 – Dhr.
S. Zwiers, Weth. Vosstraat 53, en
fam. A. Wink, Veneweg 20. 06/5
– Catechisanten.
Bloemen. De bloemen uit de
dienst te BS van zondag 15 april
zijn gebracht bij Hendrik Jan en
Alie Baas. In Wanneperveen gingen de bloemen naar mw. Van
Zanden, Burg. Pastoorstraat, zij
heeft in het ziekenhuis gelegen
en naar fam. Benjamins, Veneweg
192, ter bemoediging.
Verantwoording. De extra
collecte van zondag 8 april in
BS voor Kerk en Onderhoud
bedroeg € 63,50. Via Jacques
Zomer is een gift van € 5,- ontvangen voor de mannenavonden.
Roosevelt-Vakantieweek.
De vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke
beperking wordt gehouden van
8 t/m 15 september 2018 (week
37). De vakantieweek is dit jaar
Lees verder op pagina 14
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voor de 3e maal in het Nieuwe
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 hooglaag bedden 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 vakantie week wordt mogelijk
gemaakt door de ondersteuning
van heel veel vrijwilligers. In het
Nieuwe Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht
voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger
aanwezig. Heeft u na het lezen
van dit stukje zin om een weekje
mee te gaan , of weet u mensen
waarvan u denkt dat zijn in aanmerking komen voor dat weekje,
meldt u zich dan aan bij Ineke
Slot, tel: 0527-246459 of Hennie
de Goede, tel: 038-3866763, zij
helpen u dan verder met de aanmelding, wat de kosten zijn enz.
Ook niet kerkelijke mensen, of
van een andere kerk, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De
aanmeldingsformulieren moeten
voor 13 juni binnen zijn.
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. U kunt
de munten in de collectezak doen
of afgeven aan de koster. Eventueel kunnen ze ook, na afloop van
de actie bij Jumbo, bij u afgehaald
worden. Als u dit wenst wilt u dat
dan laten weten? Alvast bedankt!
De diaconie.
Verkiezingen. Mw. G. WinkWeijdema, Bovenboerseweg 53,
had bij haar verkiezing tot ouderling, aangegeven wel over het
ambt van diaken te willen nadenken. Daarom heeft de kerkenraad
mw. G. Wink-Weijdema, Bovenboerseweg 53, verkozen in de
vacature diaken.
4-mei herdenking Wanneperveen. Op 4 mei vanaf 18.00
uur gaan de vlaggen halfstok voor
de jaarlijkse herdenking. Om even
voor 20.00 uur begint de herdenking op de begraafplaats te Wanneperveen. Om 20.00 uur is er 2
minuten stilte, gevolgd door het
Wilhelmus. Mw. Antje Doorenspleet houdt namens de gemeente Steenwijkerland een toespraak
en er wordt een krans gelegd bij
de graven van oud-burgemeester
Roege en politieagent Jacob Petter.
Nieuwe website. U hebt er
al eens over kunnen lezen in
Nieuwsbrief en Leef Mee maar
ongeveer half mei is de nieuwe
website van onze gemeente klaar
en gaat dan online. Het adres
blijft hetzelfde: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Omdat
o.a. per 25 mei de privacyregelgeving strenger wordt komt
het gemeentenieuws achter een
wachtwoord. Dit wachtwoord
kunt u opvragen via: scriba@
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl of webmaster@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.
Het is natuurlijk niet de bedoeling
dat u dit wachtwoord wereldkundig maakt.
Liturgie per mail. Graag wijs ik
op de mogelijkheid om de liturgie
per mail te ontvangen. Hiermee
kunt u zich niet alleen voorbereiden op de dienst door het Bijbelgedeelte alvast te lezen, maar in
deze mail staan ook de teksten
van de Nieuwe Psalmberijming
die we die zondag zingen. Daarmee kunnen ook de thuisluisteraars meezingen. Een mailtje naar
jmenkveld@solcon.nl is voldoende om toegevoegd te worden aan
de lijst. Vanuit de Pastorie: Vorige
week een mooie, goed bezochte

gemeenteavond. De betrokkenheid was voelbaar en kwam ook
beter tot zijn recht doordat we in
vier groepen rond de verschillende colleges van de kerkenraad in
gesprek gingen. Een goed idee van
de voorbereidingsgroep. Tegelijk,
juist in de betrokkenheid worden
de verschillen duidelijk. Omdat
de gemeente in al haar vormen
en activiteiten maar met name
in de eredienst ons zo ter harte
gaat zijn we uitgesproken over
hoe dat ingevuld moet worden.
Ieders wensen in praktijk brengen
is daarbij onmogelijk. Met zoveel
mogelijk wensen tegelijk rekening
houden draagt zelfs een risico
in zich. Net zoals genuanceerdheid vaak leidt tot onduidelijkheid. Eenvoudige duidelijkheid die
zoveel mogelijk ruimte biedt verdient de voorkeur. Eenvoud komt
er als we in onze wensen steeds
zoeken naar de kern van ons
geloof en ruimte krijgen we als
we de ook geven aan anderen.
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld.

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

Zondag 22 april 9.30 uur. In
deze dienst hoopt ds. R. van Putten uit ’t Harde voor te gaan.
Ouderling van dienst is Martinus
Berger. Organist is Theun Hoen.
De uitgangscollecte is voor het
plaatselijk kerkenwerk. De ontvangst is door Roel Logchies en
de bloemen worden verzorgd
door Renske van der Merk. De
zorg voor de kinderen is in handen van Pieter. De ophaaldienst
wordt verzorgd door David Raggers (0521-589515) en de opname
van de dienst wordt rondgebracht
door Janny Hop. Het lied voor de
dienst is lied 652.
Bij de diensten. Ds. Ruilof van
Putten is vorige jaar ook bij ons
voorgegaan, wie het niet meer

scherp heeft, hij haalde in 2012
de voorpagina van de krant. Hij
is sinds 2012 deeltijd predikant
van de Sionskerk in Zwolle. Hij
werkt daar vrijwillig zonder salaris te ontvangen want hij heeft
zijn inkomen uit zijn andere deeltijdbaan: directeur van een bankfiliaal. Ds. Van Putten zegt over
zijn ‘nevencarrière’. “Ik voel dit als
mijn roeping.”
Collecten. Zondag 15 april Diaconie: € 24,10 Kerkrentmeesters:
€ 22,20 de deurcollecte voor het
orgelfonds bedroeg € 30,75. Allen
hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als
groet en dank meegegaan met
organist René van Rijn die op het
laatste moment inviel voor de
zieke Theun Hoen.
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 27 april
viert mw. C. Klarenberg-Kaastra,
Kloosterhuisstraat 18, haar
88ste verjaardag. Namens onze
gemeente een hartelijke felicitatie
en een gezegend nieuw levensjaar.
Vakantie predikant. Ds. Gerrit van den Dool is tot en met 2
mei afwezig. Hij is samen met zijn
vrouw op familiebezoek en vakantie in Namibië en Zuid-Afrika. Hij
stuurde een bericht uit Kolamskop een verlaten woestijndorp in
het zuiden van Namibië. Het is
een spookdorp, want het is totaal
verlaten. Ooit, in de jaren ’30
van de vorige eeuw was het een
florerend stadje waar de diamanten van de grond konden worden
opgeraapt. Toen woonden er
300 Duitsers en 800 inheemse
arbeiders. Er was al elektriciteit,
een ziekenhuis en zelfs een ijsfabriek waarvoor het water van
1.000 km ver uit Kaapstad moest
komen. Nu is het totaal verlaten
en zijn de gebouwen in koloniale
stijl gevuld met soms een meter
woestijnzand.
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:
Christenen met een moslimachtergrond in Djibouti houden hun
geloof vaak geheim. Familie en
de gemeenschap oefenen druk
uit om moslimbekeerlingen om
terug te keren naar de islam. Bid
dat geheime gelovigen in Djibouti
de kracht van de Heilige Geest
ervaren.
Kopij GZ. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 22 april
12.00 uur bij de scriba. Het kan
natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl
We zitten in de Vijftigdagentijd tussen Pasen en Pinksteren.
Onderstaand gedicht van Inge
Klumper gaat hierover.
Het stilstaan van Jezus midden op
je weg,
maakt dat je de kans krijgt om door
Hem te worden aangeraakt
Het stilstaan van Jezus dichtbij jou
die Hij kent,
dat geeft je de mogelijkheid te
mogen zijn wie je bent
Het stilstaan van Jezus in de
geschiedenis,
leert dat er voor ieder mens Zijn vergevende liefde is
Het stilstaan van Jezus gebeurt je
vroeg of laat,
vol liefde blokkeert Hij je weg tot jij
stil bij Hem staat
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderling
scriba
Vele handen… Aan alle vrijwilligers van de kerkschoonmaak. Met
jullie vele hulp is de grote schoonmaak van de kerk weer geslaagd.
Het was even hard werken maar
ook weer gezellig onder de koffie met elkaar. Bedankt voor jullie
inzet. De kerkrentmeesters

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.

Advertenties

TVAARTZ
UI

I NG

KE

UR
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Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente
Wierden onder één paraplu
Seizoen 2012 - 2013
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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
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Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Wierden
Seizoen 2013 - 2014

0800 - 024 25 26

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

KLEURIG
FRIS

INSPIREREND
UITNODIGEND

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

HervGemPutten_2014-2015.indd 1

09-09-14 12:03

0546 – 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
Topic Creatieve Communicatie, Wierden.
www.topic.nu
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In Memoriam: Hendrik Eliza Wijnja
door ds. Reinoud Wentink , Emmer
Compascuum en Z wartemeer

De redactie ontving onderstaand In
Memoriam met de vraag dit te plaatsen in het Gezamenlijk Zondagsblad,
omdat ds. Wijnja jaren lang in ZuidOost Drenthe gewoond en gewerkt
heeft. Wij voldoen graag aan dit verzoek.
Henk Wijnja ( 21 dec 1926 – 15 mrt
2018) werd geboren in Harlingen.
Zijn vader, Jelle Wijnja, was er slager en trouwde in 1915 met Trijntje
Reidsma. In het gezin waren nog 2
broers en een zus. Een van de broers
is in de oorlog omgekomen en de
ander in Zuid-Afrika. Henk deed in
de oorlog Mulo-examen en ging later
– na een verhuizing - naar het gymnasium in Den Helder. Daarna ging
hij theologie studeren in Kampen en

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

werd met hart en ziel predikant.
Zijn eerste gemeente werd Godlinze in de provincie Groningen, waar
hij in 1954 werd bevestigd. In 1956
trouwde Henk met Alie Selles. Het
huwelijk bleef kinderloos. In 1958
werd Henk wijkpredikant in Drachten, in 1966 volgde Arnhem. In 1971
diende defensie zich aan en werd
Henk legerpredikant in Havelte.
Henk en Alie gingen toen in Diever
wonen. Twee keer was er een uitzending naar Libanon. Zijn emeritaat ging
in 1986 in. Dat betekende niet dat
Henk uitgewerkt was. Hij werd pastor bij ‘overwinteraars’ in Spanje en
ging veel en vaak voor in veel kerkdiensten. In 1998, zij woonden inmiddels in Hoogeveen, overleed Alie.
De gereformeerde kerk van Zwartemeer deed een beroep op hem en
de pastorie daar was beschikbaar.
Hij mocht die gemeente dienen van

Religieuze kritiek
verschillend beoordeeld
Als orthodoxe christenen protesteren tegen tongzoenende
mannen
op billboards vindt politiek-correct
links dat christenen niet moeten
zeuren. Maar als er voor moslims
onwelgevallige billboards verschijnen, komen linkse politici en
aanverwante belangengroeperingen wél in het geweer.
De Telegraaf, nooit te beroerd
om een vuurtje aan te wakkeren, concludeert dat er met twee
maten wordt gemeten, als er
van religieuze kant kritiek komt.
De kledingketen Suitsupply
plaatste abri’s met foto’s van
homoseksuele mannen, een
enkeling half ontkleed. “Tongzoenend, handen dicht bij het
kruis”, zegt Hugo Bos, woordvoerder van Civitas Christiana.
Deze conservatief-katholieke

1999 tot 2005 en ds. Wijnja vierde
er zijn 50-jarig predikantschap. Als
afscheidscadeau werd hem een nieuwe fiets aangeboden.
Op een predikantenreis naar ZuidAfrika, ontmoetten Henk en Alie het
echtpaar Gé en Hanna Wijnbeek.
Nadat eerst Alie en een aantal jaren
later Gé overleed, besloten Henk
en Hanna samen verder te gaan. Na
Zwartemeer kochten Henk en Hanna
een dubbele woning in Emlichheim.
In 2009 trouwden Henk en Hanna.
Ze verhuisden naar een prachtige flat
in Lelystad, waar Hanna’s dochter
Gerdien woont. In Joure waar Marian
woont werd een prachtig woon- en
zorgcomplex gebouwd. Hier hebben Henk en Hanna vanaf 2016 nog
mooie jaren samen gehad en in september vierden ze met alle kinderen,
klein en achterkleinkinderen (van
Hanna) hun 90e verjaardagen.

In het najaar van 2017 bleek dat Henk
ongeneeslijk ziek was. Er waren periodes waarin het beter ging, maar
genezing was niet mogelijk. Dominee
Henk Wijnja overleed op 15 maart.
De dienst van Woord en Gebed is op
21 maart gehouden in Nunspeet en
de begrafenis in familiekring was op
de oude begraafplaats aan de Eperweg, waar ook het graf van Alie is.
In de afscheidsdienst moest het over
genade gaan, en niet over Henk
Wijnja, zei hij. Genade, zoals die
beschreven staat in Ef. 2: 4-10. Een
lieve man en een trouwe dienaar
van Gods Woord is Thuisgehaald en
mag veilig zijn in Jezus’ armen. Dat
Gods troost er mag zijn voor Hanna,
voor Ineke en Rien, voor Gerdien en
Theo, voor Marian en Jan, voor Jaco
(in Canada) en voor de klein- en achterkleinkinderen.

intensief bezighoudt met religiesoortgelijke postercampagne
actiegroep uit de Heilig Landkritiek. “Het is de politieke cormet zoenende mensen. Die
stichting keerde zich in een folrectheid van deze tijd: orthoder, die door het Reformatorisch richtte zich op de vrije partnerdoxe christenen mag je naar
keuze van allochtone vrouwen.
Dagblad (RD) werd verspreid
hartenlust bekritiseren, maar
Op die billboards is onder meer
tegen de vermeende ’pornografisering van het publieke domein’ te zien hoe een islamitisch meisje moslims zijn zielig.”
Hoofdredacteur Sjirk Kuijper
met hoofddoek een joodse jondoor Suitsupply. Het hek was
van het Nederlands Dagblad
gen met keppeltje omarmt en
van de dam. Als reactie op de
ziet dit anders. “Religiekritiek is
folder smaalden commentatoren kust.
over de ’middeleeuwse opvattin- Dat beeld was tegen het zere
het meest relevant wanneer het
been van islamitische, linksgen’ van Civitas Christiana. De
’van binnen’ komt”, meent hij.
feministische en ’antiracistihoofdredacteur van het even“Voor mij is het noodzakelijk om
sche’ organisaties. Die zagen
eens christelijke Nederlands
juist bepaalde misvattingen en
in de campagne een poging van
Dagblad omschreef de brochure
misstanden binnen het Christen’extreemrechts’ om moslims
in een vlammend commentaar
dom te benoemen en te bekrite demoniseren. De gemeenals een ’liefdeloos, onchristelijk
tiseren.”
te Amsterdam probeerde de
anti-homopamflet’. Binnen de
komst van de posters te sabokortste keren bracht een sponLegde Kuijper om die reden niet
teren en een D66-wethouder
tane inzamelingsactie op Twitter
dezelfde ijver aan de dag toen
in Haarlem informeerde zelfs in
voldoende geld op - 6324 euro
moslims en hun medestanders
- voor een (beoogde) advertentie de plaatselijke moskee of daar
de campagne voor vrije partnerin het RD met zoenende mannen. wel draagvlak bestond voor de
keuze bekritiseerden? Kuijper:
omstreden billboards.
Die actiebereidheid staat in
“Dat vond ik een te provinciaal“Typisch”, reageert de Leidse
schril contrast tot het gebrek
Amsterdamse kwestie voor
hoogleraar Paul Cliteur, die zich onze krant.”
aan steun voor een recente,

boekbesprekingen
door ds. A . hekman , Assen

Hans Burger, Leven in Christus. Over de betekenis van
het verhaal van Jezus; Uitgeverij Van Wijnen, Franeker; 320 p.;
ISBN 9789051945515;
prijs: € 27,50.
Een diepgravende en fijnzinnige
bijbels-theologische publicatie
over een belangrijke uitdrukking
in het Nieuwe Testament. De
auteur, die er eerder zijn proefschrift aan wijdde, belicht de
verschillende aspecten daarvan.
De nadruk valt op het gegeven
dat het christelijk geloof niet
alleen over het verleden of over
de toekomst gaat. De kern van
leven in Christus is dat men nu
al een nieuwe schepping is. Met
alle consequenties van dien,
want het is ook leven in kerk en
wereld. Een mooi boek voor wie
in zijn geestelijk leven verder
wil komen!
****

Kees en Margriet van der
Kooi, Goed gereedschap is
het halve werk. De urgentie
van theologie in pastoraat
en zielzorg; Uitgeverij Boekencentrum, Utrecht; 174 p.;
ISBN 9789023950448;
prijs: € 16,99.
Een bijzonder boek van een
echtpaar. Margriet van der Kooi
vertelt verhalen van en over
mensen die ze ontmoet heeft
in het ziekenhuis waarin ze als
geestelijk verzorger werkzaam
is. Allerlei aspecten van het
leven in zijn grandeur en vooral
ook in zijn misère komen zo
aan de orde. Kees van der Kooi,
hoogleraar systematische theologie, voorziet de verhalen van
commentaar vanuit zijn eigen
vakgebied. Duidelijk wordt, dat
theologische doordenking in
pastoraat, geestelijke verzorging
en coaching van groot belang
is. Omdat het altijd gaat om het
leven voor Gods aangezicht.
****

Anselm Grün en Tomás
Halík, Geloven op de tast.
Als geloof en ongeloof
elkaar ontmoeten; Uitgeverij
Meinema, Utrecht; 191 p.; ISBN
9789021144931; prijs: € 20,00.
Anselm Grün, monnik in een
benedictijnerabdij en schrijver van spirituele boeken, en
Tomás Halík, priester en hoogleraar filosofie en sociologie, in
gesprek. Het gaat over het militante atheïsme dat geen boodschap aan God heeft, omdat
Hij niet zou bestaan. Maar het
gaat ook over het gevoel van
gelovigen dat God afwezig is
of op afstand staat. Volgens de
auteurs hoort die onrust bij
christelijke spiritualiteit die wars
is van stilstand en fundamentalisme. Een bezinningsboek, dat
bij deze en gene reformatorisch
en/of evangelisch georiënteerde
christen wel eens wat vraagtekens zal oproepen.
***

Koert van Bekkum, Jaap
Dekker, Henk van de Kamp
en Eric Peels (red.), Spelen
met Leviatan. Monsters in
bijbel, theologie, religie en
kunst; Uitgeverij Buijten en
Schipperheijn, Amsterdam;
287 p.; ISBN 9789058819901;
prijs: € 22,50.
Ongrijpbaar kwaad is van oudsher
verbeeld in monsters, ook in de
Bijbel. De bekendste van die figuren is Leviatan, symbool van een
levensbedreigende kracht, zowel
in de natuur als in de geschiedenis. De Bijbel wijst dit en andere
monsters hun plek: God is hen de
baas. Dat is de kern van de boodschap van de vijftien wetenschappers, die in dit boek een gedegen
beeld van Leviatan en zijn kornuiten geven. De bijdragen, voor
fijnproevers, zijn verdeeld in de
rubrieken ‘Oude Testament’,
‘Nieuwe Testament en Judaïca’
en ‘Theologie, religie en kunst’.
****
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Het hele jaar door heerlijk genieten van
uw eigen vakantie plek? Investeer in
de toekomst door de aankoop van een
prachtige chalet aan een veld of op ons
totaal vernieuwde het Bospark.
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Uw eigen plek op

Winkel
Eethuys
Snackbar
Overdekt zwembad
PLAZA en Bruin café
OPENLUCHTTHEATER
Overdekt spelen
Buitenzwembad
Zwem- Visvijver
Recreatieteam
Whirlpools

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad

ons vakantiepak?

3

Ga naar:
www.welkomindekerk.nl

• STACARAVANS • CHALETS • KAMPEREN • BUNGALOWS • FAMILIEHUIZEN
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€ 8,9

Of vul de bon in:

RHEEZERWEG 79 HARDENBERG TEL. 0523-26 13 03 WWW.KLEINEBELTIES.NL

JA,

5!

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

Dhr. | mw. | fam. *
naam:

www.brouwertuk.nl

adres:
postcode:

woonplaats:

e-mail:

tel.nr.

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

mountainbiken
in Sauerland welkom in

Haus Reinhild

Uw hart verlangt
naar Israël
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Kies de reis uit die uw hart raakt
Israël vanuit het hart (10 dagen)
Israël & Jordanië Ontdekkingsreis (10 dagen)
Israël Bemoedigingsreis (9 dagen)
Bemoediging in het Hartland (12 dagen)
Israël Natuurreis (11 dagen)
Profetische reis Israël (11 dagen)
Verdiepingsreis Israël (12 dagen)
Israël in Woord en beweging (10 dagen)

Israël rondom het Meer van Galilea (11 dagen)
Jongerenreis Israël (10 dagen)
Verbindingsreis Israël (11 of 15 dagen)
Loofhuttenfeest & Jeruzalemmars (11 dagen)
Wandelreis Israël (10 dagen)
Natuurreis naar Israël:
De zeven vruchten! (12 dagen)
Experience Israël: een unieke singlereis (13 dagen)

www.israelidoedreizen.nl
T: 0314 - 363280 E: info@israelidoedreizen.nl

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Kijk op

hausreinhild .nl
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