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De botte bijl

In 1948 werd de staat Israël
opgericht nadat de Britten
tot 15 mei 1948 het bestuur
over het gebied hadden
gehad. De jonge staat werd
door de meeste leden van
de net opgerichte Verenigde
Naties erkend. Voor de Britten waren de Turken er eeuwenlang de baas. Een zelfstandige staat was het al een
paar duizend jaar niet meer.

Door ds. T.J. Oldenhuis,
Coevorden

Met groot bombarie heeft Donald
Trump de deal met Iran opgezegd. Al in de verkiezingscampagne heeft hij laten weten dat
deze deal, die door zijn voorganger Obama werd gesloten, zo snel
mogelijk moet worden opgezegd.
Waarvan akte dus. De vraag
werpt zich nu natuurlijk op hoe
betrouwbaar een staat is en wat
dan de handtekening van een president waard is.

door
ds. A . A . van der Spek ,
zwartsluis

Dit jaar wordt
regelmatig aandacht gegeven aan
70 jaar Israël. De Giro d'Italia
reed drie dagen door Israël, er
werd groot feest gevierd. Is er
reden om blij te zijn met deze
staat? In mijn optiek absoluut.
Na WO II
Natuurlijk was er in de hele
wereld grote steun voor Israël na
WO2. Eindelijk een eigen, veilige
plek, een Mokum voor Joden.
Maar al lang voor de oorlog was
Laten we danken voor dit land en bidden om een zegen voor alle inwoners van Israël.
er een conferentie geweest en
een boek verschenen van Theodor Herz, over het Zionistisch
heel sterk. Kijk naar Frankrijk waar Natuurlijk is die terugkeer onmoverlangen naar een eigen staat
door toenemend antisemitisme veel gelijk, want die huizen waren
meestal meer hutjes dan huizen
voor Joden. Een plek waar ze
Joden vertrekken naar Israël. Er is
en bestaan niet meer. Maar los
mochten blijven. Meer dan twintig een plek waar ze heen kunnen.
daarvan heeft Hamas als uitgangseeuwen lang werden Joden van
punt dat de staat Israël vernietigd
tijd tot tijd verdreven. Dan weer
Joden de zee in
moet worden en alle Joden de zee
uit Rome, dan weer uit PortuIs alles goed gegaan bij de stichin moeten worden gedreven. Iran
ting van deze staat? Het antgal, dan weer uit Polen. En dan
steunt dit standpunt en draagt het
woord is helder:
die eigen, Joodse
dagelijks uit. In onze media lijkt
nee. Van het ene
staat. De plek
En ook nu nog is dat verlangen
het alsof alle Palestijnen dit standop het andere
waar hun voorheel sterk. Kijk naar Frankrijk
moment moesten punt huldigen.
ouders geleefd
waar door toenemend
veel Palestijnen
hadden. Waar de
antisemitisme veel Joden
hun huis verlaten. Banen, huizen, scholen
oude graven van
vertrekken naar Israël. Er is een
De werkelijkheid is dat zowel de
En dat feit wordt
de Aartsvaders en
plek waar ze heen kunnen.
twee miljoen Arabische Israëlinu aangegrepen
de fundamenten
ërs als ook veel inwoners van de
door Hamas om de terugkeer
van de tempel en stad van David
Westbank in de praktijd de staat
te eisen naar al die onteigende
nog te vinden zijn. Daar kwam
woningen. Elke dag zijn er demon- al lang geaccepteerd hebben en
het volk weer thuis.
ondertussen hun geld verdienen
straties bij de grens met Gaza.
En ook nu nog is dat verlangen
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aan het toerisme en gewoon naar
de moskee kunnen gaan. Of, zoals
een Palestijnse gids van de Westbank me ooit vertelde: “Gelukkig
is Israël de baas in dit gebied, want
anders had IS de boel hier overgenomen of Hezbollah en kijk wat
er in Syrië gebeurt. Dat zal Israël
nooit toestaan, nu heb ik werk, ik
heb een huis en eten en mijn kinderen gaan naar prima scholen”.
Er valt zeker wat op af te dingen,
want er kan en moet nog veel verbeteren voor de Palestijnen die
niet die kansen krijgen.
Bidden
Laten we danken voor dit land en
bidden om een zegen voor alle
inwoners van Israël.

Imagoschade brengt het in elk
geval. Europa is het volstrekt
oneens met de opzegging van
deze deal. Met de botte bijl hakken doet het gesprek verstommen. Er staat overigens nogal
wat op het spel. Het vermoeden
bestaat dat Iran op geheime
plaatsen toch doorgaat met de
ontwikkeling van kernwapens.
Daarbij komt nog het volgende:
Iran heeft de staat Israël hoog
op de agenda staan. En dan niet
om er vrienden mee te worden.
Israël moet van de kaart worden
geveegd. Met conventioneel militair geweld zal dat een uitermate
moeilijke zaak worden, want Israël is tot de tanden bewapend en
op alle fronten alert. Alleen met
nucleair geweld zal het mogelijk
zijn Israël te vernietigen. Netanyahu heeft onlangs nog gezegd
dat het bewuste akkoord de
totale catastrofe zal betekenen
voor zijn land. Ook Saudi-Arabië,
de aartsvijand van Iran, juicht
de daad van Trump van harte
toe. Is nu de dreiging voor Israël
afgewend? Laten we het hopen.
Hoe dan ook zal er onderhandeld
moeten worden. Eenzijdige opzeggingen van deze verstrekkende
deal kan alleen na een gesprek.
Dat is al moeilijk genoeg. De
botte bijl van Trump kan wel eens
meer kapot maken dan je lief is.

Kia Singers
in Bergentheim

Neem een gast mee
naar Borger

Tentoonstelling
Enschede in verzet

Zomer-ritme
Zondagsblad

Op Eerste Pinksterdag klinkt
er vrolijke muziek van de Kia
Singers. Deze gospelgroep uit
Angola haalt muzikale inspiratie
uit Amerikaanse negrospirituals,
maar de Afrikaanse invloeden zijn
onmiskenbaar! Natuurlijk is er ook
samenzang met deze gospelgroep.
Marja Nijmeijer begeleidt een
aantal liederen op de piano.
Voorganger is ds. Gijsbert Rohaan.

Een dienst die bij uitstek geschikt
is om eens een gast mee te
nemen, dát is de Welkomdienst
in Borger. Het Christelijk
Mannenkoor Assentreedt op
en er wordt natuurlijk ook samen
gezongen. Tijdens de dienst,
geleid door ds. P. de Vries uit
Beilen, gaat het over ‘… dat wij
Gods kinderen zijn’.

Tot en met woensdag 30 mei kan
de tentoonstelling ‘Enschede in
verzet’ nog bezocht worden. Persoonlijke verhalen van bekende
en minder bekende verzetsmensen komen aan bod. De locatie is
extra bijzonder, want tijdens de
Duitse bezetting werd de synagoge
gebruikt door de Sicherheidsdienst
en zaten meerdere verzetsmensen
hier opgesloten.

Zondag 20 mei, Borger, Goede Herder Kerk, 19.00 uur
en vanaf 18.45 uur samenzang

Op zondag, dinsdag, woensdag en donderdag in Enschede,
Synagoge Prinsenstraat, 11.00-17.00 uur, € 4,50

Het Gezamenlijk Zondagsblad
verschijnt van april tot september
niet wekelijks. Graag zouden we
elke week uitkomen, maar daarvoor zijn meer abonnees nodig.
Maak uw kinderen, vrienden of
buren abonnee en laat het GZ
groeien! Gebruik de bon op de
achterpagina of ga naar www.
gezamenlijkzondagsblad.nl Klik op
‘abonnementen’: daar kunt u ook
een geschenkabonnement geven!
Het GZ verschijnt de volgende
maand op 3 en 17 juni.

Zondag 20 mei, 9.30 uur, Bergentheim, Westerkerk,
dr. H.J. Postlaan 9

2

overdenking

zondag 20 mei 2018

Toeristenmagazine
Wal&Water bestellen
Voor de plaatselijke kerken in de
Kop van Overijssel en de regio
Zwolle is de nieuwe editie van
Wal & Water verschenen. Dit
missionaire zomermagazine is
gericht op zomergasten en biedt
naast toeristische informatie ook
stof tot nadenken. Tevens zijn de
adressen en aanvangstijden van
zoveel mogelijk kerken in het blad
opgenomen. Kennismaken? Ga
naar walenwater.nl Daar kunt u
ook exemplaren bestellen om zelf
uit te delen.

1e ‘ZOMER in
Twente’ voor Nathalie
‘ZOMER in Twente’ is het nieuwe
magazine voor toeristen van de
Twentse kerken. Het eerste nummer wordt aangeboden aan cabaretier Nathalie Baartman. Zij wordt
in dit nummer geïnterviewd. Het
blad bevat toeristische en kerkelijke
informatie. Kerken delen dit kleurrijke magazine de hele zomer uit
aan gasten in de regio.
Dinsdag 29 mei 20.00 uur in de Oude Kerk van Borne,
Oude Kerkstraat 2. Toegang gratis. iedereen welkom!

Pioniersdag Zwolle
De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele
vormen van kerkzijn voor mensen
die niets (meer) met de kerk hebben. Weten wat er mogelijk is in
regio Zwolle? Waar liggen kansen
en valkuilen? Bezoek dan deze bijeenkomst voor predikanten, kerkelijk werkers, kerkenraads- en
gemeenteleden en geïnteresseerden. Ook pionier Hans Tissink uit
Zwolle zal zijn verhaal vertellen.
Do. 31 mei, Zwolle, SIO (bij Adventskerk), geïnteresseerden. Aanmelden: k.timmerman@protestantsekerk.nl,
www.lerenpionieren.nl

Expositie fotografe
met Deventer roots
10 juni is de laatste dag van de
foto-expositie ‘Doorgestuurd’ van
fotografe Elisheva Frankfort Smith.
Ze is in 1932 geboren in Nederland. In 1936 verhuisde haar gezin
naar Israël. De tentoonstelling is
een persoonlijke zoektocht naar
haar familiegeschiedenis. Voor het
gezin Frankfort zijn op zondag
22 april struikelstenen gelegd in de
Kleine Overstraat.
Tot en met zondag 10 juni, Deventer, Etty Hillesum Centrum, wo, za, zo, 13.00 - 16.00 uur, toegang: vrije gift

Oud Anglicaans avondgebed in Diepenveen
De Choral Evensong is een prachtig oud avondgebed uit de Anglicaanse Kerk, vergelijkbaar met de
vespers uit de katholieke traditie.
In Diepenveen wordt een Choral
Evensong gehouden met zang van
het New Sion Choir for English
Church Music. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom en tegelijk
gewaarschuwd, want de kerk zit
altijd bijtijds vol. Kom niet te laat!
Zondag 24 juni, Diepenveen, Nieuw Sion, 19.30 u
(deur open 18.30 u), toegang gratis, vrije gift

Ook wij worden gezalfd
Dan zult u worden gegrepen
door de geest van de HEER
en ook in vervoering raken,
en u zult een ander mens
worden. (1 Sam. 10: 6).

door
DS. Dick Wolters,
Vollenhove

Pinksterfeest. De
discipelen worden vol van de
Geest. Ze lijken de controle over
hun leven te verliezen: ze spreken in talen die ze niet kenden, ze
overwinnen hun schroom en zonder angst getuigen ze van Christus. Het worden andere mensen.
En daarmee hoor ik een Oudtestamentisch verhaal resoneren:
het verhaal van de zalving van Saul
tot koning.

niet langer in het teken van zichzelf, zijn familie, zijn bezit. Zijn
leven stond in het teken van God,
zijn volk, zijn land.
Ander mens
En dan wordt duidelijk hoe anders
Israëls koning is. Want als de
gezalfde van de Heer in de buurt
van de Filistijnse wachtpost komt,
grijpt hij niet naar de wapens
om zijn macht te tonen. In plaats
daarvan wordt hij gegrepen door
de Geest. Hij raakt in vervoering
en hij profeteert. De Geest van
God is geen geest van macht,
maar de Geest van de profetie.

Geest die ons grijpt en ons tot
Saul ervaart hoe hij zijn koningandere mensen maakt. Nee, wij
schap gestalte moet geven. Het
kunnen niet over God beschikis niet zoals bij de volkeren, dat
ken. Godsdienstig zijn voor zover
de goden in dienst staan van de
ons dat uitkomt.
koning. Nee, Saul
Gods Geest grijpt
staat in dienst van
Is Pinksteren dan eigenlijk
God. Hij kan God
wel een feest? Als je jezelf
ons, zodat we niet
niet grijpen en
verliezen moet?
langer voor onsvoor zijn karretje
zelf, onze familie,
spannen. God grijpt hem. God
of ons bezit leven. God zet ons
maakt van hem een ander mens,
op het spoor van zijn Koninkrijk.
een koninklijk mens.
Zodat we achter de Verworpene
ons kruis op ons nemen, onszelf
Feest
verloochenen en Hem volgen.
Met Pinksteren vieren we de
uitstorting van de Geest. Ook
Is Pinksteren dan eigenlijk wel
wij worden gezalfd. We ontvaneen feest? Als je jezelf verliezen
gen de Geest van Christus. God
moet? Ja! Want wie zichzelf verliet zich in Hem verwerpen tot
liest, wordt door God gevonden.
op het kruis. En nu schenkt de
Gods Geest grijpt ons en maakt
Verworpene ons zijn Geest. De
van ons koninklijke mensen.

Koning naar Gods hart
Het volk Israël wilde een koning,
‘zoals alle andere volkeren.’ De
profeet Samuël peilt de verstrekkende gevolgen van deze wens:
het volk verwierp God, want
ze wilden Hem niet langer als
Koning. Maar dan het wonder van
genade! God liet zich verwerpen
en gaf het volk een koning. Maar
de koning van Israël moest geen
koning worden zoals alle andere
volkeren er één hebben. Die
koningen eisen belastingen waarmee ze wapens kopen en oorlog
voeren. Zo verdedigen zij zich
tegen hun vijanden. Het is één
grote strijd om de macht. Israëls
koning moest een koning naar
Gods hart worden.
Aan God gewijd
Kort daarna wordt verteld hoe
Saul op zoek ging naar zijn ezels.
Maar in plaats van de ezels vond
hij het koningschap, of beter
gezegd: God vond Hem. Hij zocht
en werd gevonden. Samuël zalfde
hem tot koning van Israël. Door
hem te zalven, wijdde Samuël
hem aan God. Zijn leven stond

Gods Geest grijpt ons en maakt van ons koninklijke mensen

even bomen

Pinksterfeest een bron van verwarring
precies gebeurde. Was het
een taalwonder, waardoor die
leerlingen van Jezus ineens
talen spraken die zij nooit
Pinksteren is in
hadden geleerd? Of was het
veel opzichten
een hoorwonder? Spraken
spraakverwarrend. Het is niet
de discipelen ‘gewoon’ hun
zomaar, dat het verhaal uit
Aramees, terwijl de hoorders
Handelingen twee, over de
hun eigen talen hoorden? Wie
diverse talen die daar klinken,
zal het zeggen? In ieder geval
soms wordt gekoppeld aan de
ging het ‘over
spraakverwarring
Gods grote
bij de torenbouw
Niemand kan zeggen dat Jezus
daden’. Dat sprak
in Babel. Het
Heer is, dan door de heilige
aan en duizenden
is wel de vraag
Geest. Hij is er dus en Hij werkt
kwamen tot
in hoeverre dat
in en aan ons allemaal. De vraag
geloof in Jezus
terecht is, maar
blijft in hoeverre wij Hem de
op die dag.
het kan niet
ruimte geven.
worden ontkend,
dat in Babel de mensen van elkaar Maar nog altijd is het
Pinksterfeest een bron van
vervreemd raakten. In Jeruzalem
verwarring. Beter gezegd: is er
werden velen, duizenden zelfs op
veel verwarring over de heilige
die dag, verbonden. Zowel met
Geest. Heeft iedere gelovige de
de Heer als met elkaar.
volheid van de Geest ontvangen?
Is iedere gelovige dus op God
Bijbelwetenschappers streden
gericht? Op het volgen van Jezus?
ooit over de vraag wat er
Of kan het ook ‘een beetje’ zijn?
op die eerste Pinksterdag nu
door ds. P. boomsma ,
nijverdal

Niemand kan zeggen dat Jezus
Heer is, dan door de heilige
Geest. Hij is er dus en Hij werkt
in en aan ons allemaal. De vraag
blijft in hoeverre wij Hem de
ruimte geven.
De evangeliste Corrie ten Boom
gebruikte eens het voorbeeld van
de huissleutels. Zien we Jezus als
gast in ons leven? Een gast, die de
sleutel van de voordeur krijgt? Of
is Hij de ‘Heer des huizes’ en in
het bezit van alle sleutels. Zegt u
het maar.
Andere vragen zijn er, zoals
over de gaven van de Geest. De
door mij zeker gerespecteerde
Abraham Kuyper, maakte
onderscheid. Volgens hem
werden sommige gaven alleen in
het begin van de Kerk gegeven en
waren ze nu niet meer nodig. De
gave van genezing, het spreken in
talen/tongen bijvoorbeeld. Maar
wie zal bepalen wat God wanneer
nodig vindt en geeft?

Verwarrend. Voor de één is de
Geest een invloed waardoor wij
door kunnen gaan met waar Jezus
mee begon. Voor de ander (de
kerk van alle eeuwen) is de Geest
de derde Persoon van de Drieeenheid. Evenzeer God als de
Vader en de Zoon. Invloed is er
zeker, want Jezus beloofde voor
zijn Hemelvaart dat de leerlingen
kracht zouden ontvangen wanneer
de heilige Geest over hen kwam.
Zij zouden worden ‘gedoopt in de
Geest’. De Geest, die het zegel
was waarmee ze werden gestempeld als horende bij God.
En hoe staat het dan met die
kracht? ‘Dynamis’ in het Grieks.
Denk maar aan dynamiet. Sterk
spul. Kenmerkt ons dat als kerk?
Kenmerkt het mijn geloof? Er valt
wel iets te verbeteren vermoed
ik. Hoe ook, de volheid van de
heilige Geest – God die ‘in ons
woont’ – heeft in ieder geval
te maken met het besef en de
erkenning dat wij vergeving nodig
hebben: Jezus die onze zonde
droeg. Dat is duidelijk.

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 20 mei: HK
Zweeloo 10.00 ds. B. de Groot,
Zweeloo en ds. B. Breunesse. Gez.
dienst v/d Herv. en Geref. kerk.
Organist: Cees Roubos. Collecte: KiA/zending. Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 27 mei: GK Aalden
10.00 ds. B. Breunesse. Organist:
Mans Kuipers. Collecte: diaconie.
Knd. en oppas.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 20 mei: 9.30 ds. S.
Kits. Organist: Nico Meilof. Lied
voor de dienst: NLB 679: 1, 2 en
3. Paaskaars aansteken: Suzanne v/d Hoek. Collecten: 1. Kerk
in Actie- Pinksterzendingsweek.
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer.
Oppas: aanwezig. Knd.: Leonie
Blomsma.
Kerkdienst 27 mei: 9.30 ds. G.
van der Werff. Organist: Johanna
Vos. M.m.v.: zanggroep Resin uit
Hooghalen. Paaskaars aansteken: Joah Trul. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang:
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.:
Jos Brink.
De Koffiehoek is een half
uur voor aanvang van de dienst
geopend.
In memoriam Mori, Karst Snippe, geboren: 22-07-1946, gestorven: 25-04-2018. ‘Niemand valt of
hij valt in Uw handen en niemand
leeft of hij leeft naar U toe.’ Na een
lange tijd geworsteld te hebben
met zijn ziekte is Karst Snippe op
25 april overleden. 30 april hebben
wij hem begraven. Voorafgaand aan
de begrafenis was er een dienst
waarin wij gedankt hebben voor
alles wat hij heeft kunnen geven.
Na het consistoriegebed en binnenkomst in de kerkzaal staken we
7 kaarsen aan. Licht, ontleend aan
de paaskaars. Kleine vlammetjes
als een kwetsbaar teken van verzet
tegen alles wat het leven kleineert
en ons het licht en de adem ontneemt. In de afgelopen maanden
en weken, waarin bleek dat de
verwoestende kanker onomkeerbaar was, werd dat het perspectief. ‘Licht’, een brandend kaarsje
waar wij rondom geschaard waren.
‘Licht’, wat ook symbool staat voor
zijn warmte, voor de zorg, voor de
vriendschap en zijn betrokkenheid.
Wij hebben dit licht ook aangestoken omdat wij leven vanuit een
andere orde dan die van de duisternis. Een andere orde dan die van
de wirwar en wanorde. Vooral ook
omdat wij leven om een licht te zijn
voor elkaar en voor de wereld om
ons heen. Tijdens de dienst hebben
wij gezongen van dat licht en geluisterd naar muziek van Chef special,
Marco Borsato en Stef Bos. Onze
organist, Nico, bespeelde bewogen zijn orgel. Alet, Lisanne en
Sander haalden herinneringen aan
hun vader en opa op. Zij deden dat
met attributen die bij Karst pasten.
Mooie verhalen waarbij en waarin
menigeen Karst kon herkennen.
Wij hebben hem leren kennen als
een man van weinig woorden, die
heel bepalend kon zijn maar die

trouw was aan alles waar hij mee
begon. Iemand die vanuit zijn hart
betrokken was bij alles in zijn leven,
of het nu de droogbloemen op het
Smilderveld waren, of de houtkap in Veenhuizen, een eikenstam
in Krewerd, of het nu de vossen
waren, de patrijzen, de hoogzitter
of de trekker, of het nu ging om
zijn kleinkinderen of zijn kinderen
(Henk niet te vergeten), of ze nu in
Frankrijk waren of ergens in Groningen... en vooral niet te vergeten
het middelpunt van zijn bestaan,
het hart van zijn leven... Gerda. Het
huis van zijn lichaam zal hier niet
meer gezien worden. Zijn ogen zullen ons niet meer aankijken. Zijn
oren zullen ons niet meer horen.
Zijn mond zal niet meer spreken.
Zijn handen zullen ons niet meer
aanraken. Zijn voeten hebben
sporen nagelaten. Zijn kracht en
bezieling sluiten we in ons hart.
Zijn naam sluiten we niet uit, maar
heeft een plaats in ons herinneren
gekregen. Wij wensen Gerda, hun
kinderen en kleinkinderen heel veel
kracht in de toekomende tijd.
De bloemen in de maand april
zijn met een groet gegaan naar: E.
van Zuthem, Witterweg 45; mw. J.
Koops-Snippe, H.P. Sickensstr. 11e;
fam. J. Onderdijk, Magnoliastr. 31;
Géke van Sleen, Rozenstr. 23; fam.
S. Post, Veenhoopsweg 22; Sjoerdje Offereins, Kraaiheide 6; fam. S.
Rispens-Rispens, Hoofdweg 155.
Jarig. 13 mei: mw. J. de Boer-Koeling, Witterzomer 18a, 9405 VH
Assen: 81 jaar.
14 mei: mw. J. Hoogeveen-de
Jonge, Hoofdweg 126a, 9421 PA:
83 jaar.
20 mei: mw. H. Doek-Seigers, Witterweg 21, 9421 PE: 77 jaar.
Jubileum. Dhr. J. Doek en mw.
H. Doek-Seigers, Witterweg 21,
9421 PE, die op 17 mei 55 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
Kerkdiensten 20 mei: GK
10.00 ds. H. Kauffmann-Schaap.
Organist: Jan Kamphuis. Afscheid
en bevestiging ambtsdragers. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: Linda Hulter en fam. Kooiker. Bloemendienst: mw. H. Botma.
Aleida Kramer 10.30 ds. J. Lambers-Niers.
Kerkdiensten 27 mei: GK
10.00 ds. H. Nagelhout. Gez.
dienst. Organist: Jan Kamphuis.
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas:
fam. Hamberg-Ahlers. Bloemendienst: mw. G. Streutker.
De Hoeksteen 19.00 ds. H.
Nagelhout. Organist: Jan Kamphuis.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. DolsmaMaat, Kalteren 6, 7981 LR Diever,
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 20 mei: 10.00 ds.
J. de Kok, Wilsum. Pinkster-evang.dienst in het Openluchttheater
m.m.v. Peter en Engbert uit Friesland. Knd.: groep 1 t/m 5. 19.15
ds. J. Maliepaard, Barneveld.

Kerkdiensten 27 mei: 10.00 ds.
A. van Harten-Tip, Smilde. Kinderkerk: alle groepen. 19.15 ds.
M. Sijtsma-van Oeveren, Kampen.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 20 mei: 9.30 ds. R.
Wentink. Bevestiging en afscheid
ambtsdragers. O.v.d.: mw. G. Smit
en mw. A. Aukes. Diakenen: mw.
C. Leenman en mw. A. Leffers.
Organist: Anne Unij. Oppas:
Rennie Roffel. Beamer: Joran.
Gastdames: mw. R. Heuving en
mw. B. van Hoving. Autodienst:
mw. R Roffel: mw. Huizing; dhr.
J. Bakker: dhr. de Groot en fam.
Potze. Collecten: 1. Pinksteren/
KiA/zending. 2. Spaarcollecte. 3.
Kerk.
Kerkdienst 27 mei: 9.30 dhr. J.
van Vondel. Knd.: ja. O.v.d.: mw.
A. Aukes en mw. R. Roffel. Diakenen: mw. G. Westerdijk en mw. E.
Rendering. Organist: Nelleke v/d
Leest. Oppas: Astrid Loots. Knd.:
Inge. Beamer: Mienie. Gastdame-/heer: dhr. J. Borger en mw.
M. Dokter. Autodienst: dhr. B.
Baptist: mw. Huizing en fam. Potze;
dhr. B. Wiebing: dhr. de Groot.
Collecten: 1. Kerk. 2. Spaarcollecte. 3. AKA.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo,
De Welhaak 34, 7887 HK Erica
Kerkdienst 20 mei: 9.30 ds. H.
Klaassens. Collecten: 1. Pastoraat.
2. Kerk in Actie. Uitgangscollecte:
pastoraat. We nemen afscheid en
verwelkomen ambtsdragers. M.m.v.
een muziekgroep o.l.v. Bert Groenhof. Knd. en oppas.
Kerkdienst 27 mei: 9.30 ds. L.
v/d Veer. Collecten: 1. Pastoraat.
2. Roosevelthuis. Uitgangscollecte:
pastoraat. Knd. en oppas.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 20 mei: 10.00 ds. B.
Breunesse. Openbare Geloofsbelijdenis. Knd.: ja. Kaars aansteken: Bart Euving. O.v.d.: Gerrit
Wolting. Organist: Hendrikus
Vugteveen. Oppas: Astrid Euving
en Anika Pijpstra. Collecten: 1.
Kerk. 2. KiA/zending. Deurcollecte:
Adoptie. Collectanten: Zwinderse kant: Bram Euving; Geeser kant:
Bart Euving. Bloemengroet: mw.
G. Koops. Na de dienst is er koffiedrinken in Pluspunt.
Kerkdienst 27 mei: 10.00 da.
W. Hordijk, Aalden. O.v.d.: Hans
Bonhof. Organist: Irma Zuur.
Oppas: Femmique Klaster en Natisha Jutstra. Collecten: 1. Kerk.
2. Bloemen. 3. Onderhoud. Bloemengroet: fam. J. Kamman. Er is
koffiedrinken na de dienst.
Jarig. 27 mei: mw. T. Vrolijk-de
Vries: 87 jaar. Adres: De Herbergier Dorpsstraat 66 7863 PD Gees.
29 mei: dhr. J. Lanning: 90 jaar.
Adres: Verl. Hoogeveense Vaart
90, 7864 TC Zwinderen. 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 20 mei: 9.30 ds. E.
v/d Meulen. O.v.d.: J. de Wolde.
Organist: M. Hof. Collecten:
1. ZWO. 2. Kerk. Bij de uitgang:
geluidsinstallatie. Welkomstcie.:
fam. R. Rotmensen. Knd.: Janneke.
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Kerkdienst 27 mei: 9.30 dhr. B.
Broers en mw. D. de Jong-Beuker.
‘Sien’-dienst. O.v.d.: mw. M. EllenWessels. Organist: M. Bruinewoud. Collecten: 1. Pastoraat. 2.
Kerk. Bij de uitgang: geluidsinstallatie. Welkomstcie.: fam. G. Velzing. Knd.: Miny.
KLAZIENAVEEN-Noord
Kerkdienst 20 mei: 10.00 mw.
van Wieren, Emmen. Organist:
Gea Fictorie. O.v.d.: Wieneke.
Welkom: Mia.
Kerkdienst 27 mei: 10.00 ds.
Akkerman, Hoogeveen. H.A.
Organist: Wessel Voorn. O.v.d.:
Mia. Welkom: Ali. 19.00 Klazienaveen-Noord-Zingt. Thema: ‘Er
was eens....’ Leiding: Mia de Bruin.
Organist: Gea Fictorie. M.m.v.
kinderkoor ‘The little Pearls’. Welkom: zangdienstcie.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel
0591-553482
Kerkdienst 20 mei: 10.00 ds.
J. van Breevoort. O.v.d.: dhr. A.
Stevens. Organist: dhr. J. Kroon.
Koster: dhr. P. Vermaas. Collecten: zending. Bij de uitgang:
kerk. Oppas: Corenna Mennik en
Corry Baan. Knd.: o.l.v. Harriet
Vermaas. Kaars aansteken: Maik
Groothuis. Bediening beamer:
Ada van Breevoort. Ontvangst:
fam. Hobers. Bloemendienst:
fam. Stevens. Autodienst: E. de
Groot: D. van Noort.
Kerkdienst 27 mei: 10.00 ds. H.
Linde, Hoogeveen. O.v.d.: mw. J.
Feijen-Snippe. Organist: dhr. A.
Stulp. Koster: dhr. H. Vos. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de
uitgang: gebouwen. Oppas: Elisa
en Rosalien Mulder. Knd.: o.l.v.
Alexandra Mensing. Kaars aansteken: Jasmijn Ziengs. Bediening beamer: Peter Vermaas.
Ontvangst: fam. Van Noort.
Bloemendienst: fam. Naber.
Autodienst: H. Oldengarm: H.
Naber.
Emeritaat. I.v.m. het emeritaat
van ds. J. van Breevoort, predikant v/d geref. kerk Nieuw-A’dam/
Veenoord, wordt er op 15 juli in
de Noorderkerk, Vaart NZ 139,
Nieuw-A’dam een afscheidsdienst
voor hem gehouden. Aanvang:
10.00 uur. M.m.v. Anton Stulp, orgel
en Sandra Kloppenburg, trompet.
U bent van harte uitgenodigd om
deze dienst bij te wonen.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 20 mei: 10.00 ds.
E. Wisslink. Bevestiging ambtsdragers. Organist: mw. W. Misker.
Collecten: 1. Diaconie: pinksterzending. 2. Eigen gemeente. Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen. Autodienst: mw. M. Meijer
en mw. J. Jacobs: fam. H. Lensink;
mw. G. Horstman en mw. M. v/d
Veen: fam. E. Bobbink. Lector:
Ginus Oostingh. O.v.d.: Dorina
Veneman. Oppas: Lucia Meijering.
Bloemen: mw. Visser. Koster:
R. Kiers. Koffie: Fre en Gini Kuper.
Ontvangst en nieuwsbrief:
Herman en Jolanda Wesseling.
Pinksterfeest. We kunnen er
mooie woorden aan wijden dat de
gemeente van Jezus Christus een
veelkleurige gemeente is. In de
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praktijk blijkt het lastig te kunnen
zijn om elkaar te verstaan wanneer je (heel) verschillend denkt.
Het verhaal over de torenbouw
van Babel laat zien dat het ook niet
de bedoeling is dat we allemaal
hetzelfde denken. Hoe kunnen we
de veelkleurigheid dan wel zien?
Thema: Een veelkleurige gemeente
- een zegen? Op het Pinksterfeest
horen mensen elkaar in hun eigen
taal praten. We lezen Genesis 11:
1-9 en Handelingen 2: 1-24. M.m.v.
de werkgroep liturgisch bloemschikken.
Collecte pinksterzending. In
het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste
bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook
hun voorgangers hebben weinig
onderwijs gehad. Het Mymensingh
church care program (MCCP) van
de Baptist Church of Mymensingh,
partner van KerkinActie, biedt
hulp in allerlei vormen. Op de zondagsschool krijgen kinderen elke
week bijbelonderwijs en leren ze
tegelijkertijd lezen en schrijven.
Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet
lezen of schrijven en kunnen hun
kinderen niet helpen. De volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs
en alfabetiseringscursussen volgen.
Daarnaast biedt de kerk vrouwen
bijvoorbeeld naailessen aan, zodat
ze vanuit hun eigen huis extra geld
kunnen verdienen om hun gezin te
onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden,
krijgen een klein microkrediet om
een eigen naaimachine te kopen.
Volgende week, met Pinksteren, is
de collecte bestemd voor het zendingswerk van KerkinActie, zoals
het werk van MCCP in Bangladesh.
Geef aan de collecte en steun
wereldwijd kerken om bloeiende
gemeenschappen van hoop te zijn.
Hartelijk dank!
Weeksluiting Oldersheem. 18
mei: 19.00 mw. M. Sterkenburgh.
Kerkdienst 27 mei: 10.00 ds.
E. Wisselink. Organist: mw. W.
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Eigen gemeente. Uitgangscollecte:
onderhoud gebouwen. Autodienst: mw. M. Meijer en mw. J.
Jacobs: fam. L. Brink. Autodienst:
mw. G. Horstman en mw. M. v/d
Veen: dhr. G. Hulsink. Lector:
Henny Holwarda. O.vd..: Derk
Vegter. Oppas: Tim en Ruben
Wesseling. Bloemen: fam. Schuiling. Koster: J. Lanjouw. Koffie:
Ginus en Marry Oostingh. Ontvangst en nieuwsbrief: Mini
Meijer en Jantje Ellen.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 20 mei: De Wijngaard 9.30 ds. T. Oldenhuis, Coevorden. Collecten. 1. Zending/
KiA. 2. Kerk. Knd.: alle groepen.
Autodienst: B. Eisses en P. Hogeveen. Oppas: Anouk Zwiers en
Evelien Vos. Bloemengroet: fam.
J. Scholts.
Kerkdienst 27 mei: De Wijngaard 9.30 ds. Urgert, Elp. Na
de dienst is er gelegenheid om
met elkaar een kop koffie/thee te
drinken in De Rank. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Knd.: alle groepen. Autodienst: J. Scholts en W.
Schippers. Oppas: Janny de Haan
Lees verder op pagina 4
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en Gea Habers. Bloemengroet:
fam. F. Spronk.
Rommelmarkt. 19 mei is er de
jaarlijkse rommelmarkt. Dit keer
weer op het parkeerterrein bij de
kerk. De markt wordt gehouden
van 13.00 tot 15.00 uur. We hopen
op mooi weer en veel bezoekers
zodat de markt een succes wordt.
Tevens zal er in de kerk een expositie te bezichtigen zijn van diverse
bijbels. Dit in het kader van het
spaarproject v/d diaconie voor kinderbijbels in China.
De kopij voor de Zandloper moet
uiterlijk dinsdag 22 mei ingeleverd
worden.
ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers,
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Klazienaveen
Kerkdienst 20 mei: 9.30 ds. Visscher, Dedemsvaart. O.v.d.: mw.
M. Lutje-Stuiver. Collectant: mw.
J. de Jonge-Oost. Organist: dhr.
W. Voorn. Koster: fam. H. Fictorie. Collecten: 1. Evangelisatie. 2.
Zending. Bij de uitgang: onderhoud
kerkgebouw. Autodienst: dhr. H.
Egbers.
Kerkdienst 27 mei: 9.30 ds. T.
Oldenhuis, Coevorden. O.v.d.:
mw. A. Reuver. Collectant: mw.
C. Hölscher-de Roo. Organist:
dhr. J. Kroon. Koster: fam. H. Fictorie. Collecten: diaconie. Bij de
uitgang: onderhoud kerkgebouw.
Autodienst: mw. A. Reuver.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis,
scriba, Watertorenweg 15, 7688
PX Daarle
Kerkdiensten 20 mei: 9.30
ds. B. Heusinkveld. 19.00 ds. B.
Heusinkveld. Gez. dienst. Organisten: dhr. L. van de Schootbrugge en dhr. R. Roelofs. Knd.:
Rianne Kamphuis (1, 2) en Lian
Kamphuis (5, 6). Oppas: Wendy
Stokvis, Rolien Voortman en Enya
Brakert. Collecten: KiA/zending
en zending.
Kerkdienst 21 mei: 9.30 ds. B.
Heusinkveld. Organist: dhr. R.
Roelofs. Oppas: Géranda Kamphuis, Rianne Reefhuis en Renske
Immink. Collecten: jeugd. Bloemen bezorgen: Zwanet Boeschen-Hospers.
Kerkdiensten 27 mei: 9.30 ds.
B. Heusinkveld. 19.00 ds. E. Prins.
Organisten: G. Diepeveen en A.

Kristiaans. Knd.: groepen (1-2) en
(5-6). Oppas: Marieke Immink,
Gerda Valk en Lotte Stokvis. Collecten: kerk en diaconie.

gehaald worden, bel dan tussen
12.00 en 13.00 uur met Tjerkje van
der Meulen, tel. 613643. 6 september is ons reisje gepland.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 20 mei: Van
Dedemkerk 9.30 ds. K. van Staveren. Belijdenisdienst. O.v.d.:
Henny Logtenberg. Organist: Jan
Ferdinand Hooikammer. Koster:
Henk Zomer. De Fontein 19.00
ds. J. Wassenaar, Hellendoorn.
O.v.d.: Fokko Batterink. Organist: Freddy Bruins. Koster: Nico
van Hattem.
Kerkdiensten 27 mei: Van
Dedemkerk 9.30 ds. G. Labooy,
IJsselmuiden. O.v.d.: Gerda Hofman. Organist: Nico Aalberts.
Lector: Janny Menzo. Koster:
Henk Zomer. 16.30 ds. K. van
Staveren. Koster: Henk Zomer.
Kruimeldienst. 19.00 ds. K. van
Staveren. O.v.d.: Marcel/Karin van
Dijk. Organist: Nico Aalberts.
Koster: Henk Zomer. Zangdienst
m.m.v. Gospelkoor Godiva o.l.v.
Trijntje Botter.
Collecten: 20 mei: PKW. Bij de
uitgang: zending; 27 mei: PKW. Bij
de uitgang: diaconie. Kindercollecte
2e kwartaal: onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen in
Cambodja.
Oppas: 20 mei: Ivette Leemhuis
en Sandra Kempenaar; 27 mei:
Irene van Staveren en Windelien
Veerman.
Knd.: 20 en 27 mei: groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke 19 mei: ds.
Ad ten Brinke. Organist: Fred van
Dijk.
Van Dedem Marke 26 mei:
ds. Moolhuizen. Organist: Hans
Niezink.
Zieken. CFH, mw. G. Oelen-Kleis,
De Tjalk 37, Herstelunit 5. k. 5:
mw. Lubbers-Bruins, Moerheimstr.
70.
Aleida Kramer M. v/d Thijnensingel
1, 7741 GB Coevorden: mw. R. Auf
der Haar, Peterswijk 12, afd.: Koppelpaarden.
Isala, Dokter van Heesweg 2 8025
AB Zwolle: Rudger van der Heide,
Peterswijk 2, V 2.3 k. 145.
Activiteiten. 24 mei: 14.00 uur
55+-middag. We sluiten deze periode af met een gezellige middag.
Hebt u een verhaal of anekdote die
u met ons wilt delen, of wilt u een
spel of quiz met ons spelen: laat het
ons dan weten, dan nemen we dit
op in het programma. Wilt u graag

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 20 mei: 9.30 ds.
R. van Hornsveld. O.v.d.: groep C.
Knd.: peuters: Nathalie Hofsteede
en Annemiek Rosman; groep 1 t/m
8. Oppas: zaal 6: Jacobien Vehof,
Jeanien Kleinjan en Wieke Jaspers.
GK 19.00 ds. U. van Slooten,
Ermelo. Gez. dienst. Collecten:
1. Diaconie. 2. Erediensten/AKA.
Deurcollecte: kerk.
Kerkdienst 21 mei: 10.00 ds. R.
Perk, Nijverdal. Boost-Festival bij
‘De Zandstuve’. Boost Gospel Festival. Wil jij je laten inspireren door
Joke Buis of Gert-Jan Segers? Wil
je wel eens horen hoe Jonny & the
Jazzuits gospel uitvoeren? Of luisteren naar Eastville (countrymuziek),
een Oegandees kinderkoor of de
Rechtstaat (hiphop)? Of weten
wat Tot Heil des Volks voor onze
samenleving betekent? Kom dan op
21 mei naar Den Ham! Daar kun je
namelijk de 2e editie van het Boost
Gospel Festival meemaken.
Kerkdiensten 27 mei: 9.30 ds.
G. de Goeijen. Zendingsdienst.
O.v.d.: groep D. Knd.: peuters:
Leonie Dubbink; groep 1 t/m 6.
Oppas: zaal 6: Mariek Jurjens,
Gineke Withaar en Marèll Kuiper.
Koffie drinken na de dienst. Koffie schenken: Johannes en Sientje
Sluijer. Collecten: 1. Zending/
Open Doors (vervolgde christenen). 2. Erediensten/AKA. Deurcollecte: kerk. 19.00 ds. H. de
Haan. Gez. dienst. Collecten: 1.
Open Doors. 2. Kerkrentmeesters.
Deurcollecte: kerkelijke gebouwen.
Overleden. 24-04-2018 Hendrikje
Wemekamp-Koppelman, 11-091929, 88 jaar, Sanatoriumlaan 20
Hellendoorn.
Dankbetuiging. Wat was het fijn
om te ervaren dat zoveel mensen
met ons hebben meegeleefd nadat
ik werd getroffen door ernstige
hartproblemen. God Zij Dank gaat
het goed en mogen we
samen
verder! We zijn heel dankbaar en
voelen ons rijk gezegend. Hartelijk
groet, ook namens Gerda, Rien van
der Veen.
Dankbetuiging. Na het overlijden
van Lena Meinetten-Veldman, onze
moeder, oma en oud-oma, willen
wij iedereen hartelijk bedanken

voor alle reacties. De belangstelling
was overweldigend en hartverwarmend. Het doet ons goed om
te weten dat Lena door zo velen
werd gewaardeerd om wie zij was.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
DIEPENHEIM
Vakanties met aandacht. Wij
organiseren bijna 60 jaar vakantieweken in Nederland voor circa
2.500 vakantiegasten. Hetvakantiebureau.nl is specialist in senioren
vakanties en zorgvakanties. Onze
zorgvakanties voor mensen die in
het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. Zo’n 1.500
vrijwilligers per jaar maken deze
vakanties mogelijk. Onze vakanties
staan bekend om hun goede sfeer,
de ruimte die men als individu krijgt
binnen de groep en het bijzondere
contact tussen gast en vrijwilliger. Zoekt u vrijwilligerswerk met
ouderen? Ga mee met onze vakantieweken.
Prot. Identiteit. Alle Vakanties
met Aandacht hebben een open
prot.-chr. karakter. Een dominee of
pastoraal medewerker verzorgt de
viering en is beschikbaar voor een
gesprek van hart tot hart als u daar
behoefte aan heeft.
Accommodaties. In 2018 zijn
er acht (geheel of deels) aangepaste vakantieaccommodaties waar
vakanties worden georganiseerd.
Alle hotels zijn sfeervol, prachtig
gelegen middenin de natuur en met
een ruim aanbod van bezienswaardigheden en uitstapjes. Nieuw dit
jaar zijn de hotels in De Rijp (N-H)
en Elsloo (FR), beide zeker de
moeite waard!
Programma. Er is volop keuze
in het activiteitenprogramma zoals
een busreis, diverse workshops,
een spelletje spelen of genieten van
een muziekoptreden. U kunt er
ook lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige (rolstoel)
fietstocht of (rolstoel)wandeltocht
door de omgeving maken. Onze
vrijwilligers gaan graag met u mee!
Er is voldoende ruimte voor uw
eigen wensen om bijvoorbeeld zelf
iets te ondernemen of juist even
niets te doen. Het tijdstip voor uw
ontbijt kunt u ook dagelijks zelf
bepalen. Lunch en diner wordt wel
op een vast tijdstip gezamenlijk
genuttigd.
Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de Vakantiegids van 2018
ontvangen? Of heeft u vragen?
Neem dan contact met ons: telefoon (0343) 745890, email: info@

hetvakantiebureau.nl Op www.
hetvakantiebureau.nl kunt u ook de
Vakantiegids inzien en het reserveringsformulier downloaden. Wilt
u als vrijwilliger meewerken? Wij
staan u graag te woord bij vragen
of sturen u graag onze vrijwilligersinformatie toe!
GRAMSBERGEN
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes,
Goordijk 22, 7783 BB Gramsbergen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 20 mei: 9.30 ds.
H. Boersma. O.v.d.: dhr. A. Noorlander. Organist: Harold Gossen.
Knd.: Allina Stevense. Huispaaskaars aansteken: Tiemen Mink.
Kerkdienst 21 mei: 10.00 mw.
Ria Dekker-Averesch. Gramsberger Bosje. O.v.d.: mw. J. BakkerNijeboer. Collecte: evang.-cie.
Overleden. 9 mei is overleden
mw. Hendrikje Kloekhorst-Prenger.
Zij was 103 jaar oud en woonde
Gramsberger State 14.
In Memoriam Jan Hamberg.
Op 25 april is overleden Jan Hamberg op de leeftijd van 85 jaar. Hij
woonde met zijn vrouw Hennie
in Het Weerdje 33. Jan Hamberg
is geboren en getogen te OudLutten. Hij ging na de lagere school
al snel aan het werk bij een tweetal
loonbedrijven en later op de vuilnisbelt in Collendoorn. Hij zou dit
jaar 62 jaar getrouwd zijn geweest
met Hennie Bosscher. Zij kregen
4 kinderen, 7 kleinkinderen en 7
achterkleinkinderen waar hij erg
trots op was. Jan Hamberg was een
levensgenieter, die vanuit de ups en
downs in zijn leven, zijn leven positief heeft beleefd en graag wilde dat
iedereen om hem heen kon genieten van het leven.
Overleden. 29 april is, op de
leeftijd van 73 jaar, overleden mw.
Arendina Jantina Reinders-Croezen. Dina woonde samen met haar
man Jan Harm aan de Goudenregenstr. 26 in Gramsbergen. In het
gezin zijn drie dochters geboren, in
de jaren kwam er een schoonzoon
bij en zijn er 5 kleinzonen geboren
die bij opa en oma aan de Goudenregenstraat altijd op een warm
onthaal konden rekenen. Dina was
een hartelijke en gezellige vrouw
met een warm hart voor haar
gezin, familie en buurt en ook voor
de voetbal. Groot was dan ook de
schrik afgelopen donderdagavond
toen zij thuis plotseling een herseninfarct kreeg. De ernst daarvan
was al snel duidelijk en bleek dat ze
Lees verder op pagina 7

Advertenties

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

Zoekt u nog een mooie
vakantie plaats om lekker
te onthaasten. De Camping
ligt tussen de Weerribben
en de Wieden vlakbij
Giethoorn. Met een mooi
uitzicht over de natuur
met grazend vee.

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

Mini Camping
de Veenweide, Blokzijl

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

Boek dan nu:
Tel: 0527-291907
of info@veenweide.com
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Schouwen
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LAAT ZIEN WAT UW
KERK DOET! DEEL
DE VIERKANTE
INFOGIDS UIT.

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

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

Een praktisch overzicht van uw
kerkelijke activiteiten in het
komende seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen
aan gemeente-leden, nieuwingekomenen en geïnteresseerden.
Meer informatie: 0546 - 577475
(vraag naar Geke Brinkers).
www.welkomindekerk.nl
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Israël in het belijden van de kerk (1)
Op 4 april nam ds. Saskia van Meggelen, de nieuwe preses van de Protestantse Kerk in Nederland, het eerste exemplaar van het boekje ‘12
artikelen over Israël’ in ontvangst. Ze kreeg het uit handen van dr.
Jurrien Mol, voorzitter van de Stichting Schrift en Belijden van de Confessionele Vereniging.

door Dr. Jan Dirk
Wassena ar ,
Hellendoorn

In het boekje staan
de volgende artikelen:
-	Israël in het Oude Testament
(dr. Wim de Bruin)
-	Israël in het Nieuwe Testament: een hoopvol mysterie
(dr. Michael Mulder)
-	Israël in het belijden van de
kerk (dr. Jan Dirk Wassenaar)
-	Joods-christelijke dialoog:
tweespalt of leergesprek?
(prof.dr. Dineke Houtman)
-	Vervulling in Christus (ds. Wilbert Dekker)
-	Israël: volk met een land (dr.
Henk van der Meulen)
-	Tussen hoop en wanhoop.
Over de staat Israël (ds. Kees
Jan Rodenburg)
-	Jezus als messiasbelijdende
jood (dr. Gert Mink)
-	Christenen voor Israël (ds.
Kees Kant)
-	Landbelofte: inzichten van
Palestijnse theologen (prof.dr.
Benno van den Toren)
-	Israël en de islam (prof.dr.
Bernhard Reitsma)
-	Israël in het licht van het
eschaton (dr. Ronelle Sonnenberg)

-	in de Onveranderde Augsburgse confessie en de catechismus
van Luther, waardoor de kerk
zich verbonden weet met de
lutherse traditie
-	in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van
Genève en de Nederlandse
geloofsbelijdenis met de
Dordtse leerregels, waardoor
de kerk zich verbonden weet
met de gereformeerde traditie

De kerkgeschiedenis kan niet overgedaan worden. In theorie zouden
de belijdenisgeschriften wel aangepast kunnen worden. Dat is evenwel
een onbegaanbare weg. Nog afgezien van de inhoudelijke discussie die
zo’n onderneming zou opleveren: de
algemene mening is dat men historische documenten in de context van
hun tijd moet laten staan.

De Nederlandse situatie
Terug naar de kerkgeschiedenis.
Nederland is meer door het calvinisme dan door het lutheranisme
beïnvloed. Meer dan Luther had Calvijn oog voor de eigen betekenis van
het Oude Testament en van Israël.
Er was in ons land dan ook wat
meer aandacht voor de relatie van
Belijdenisgeschriften en
God met Israël en voor de band van
de Bijbel
de kerk met Israël. De zeventiendeeeuwse stroming van de Nadere
Wie de genoemde belijdenisReformatie legde weliswaar de
geschriften er op naleest, moet
nadruk op de verschillen tussen de
vaststellen dat Israël er niet of naukerk en Israël, maar: met het posiwelijks in voorkomt. Dat is merktieve doel dat de joden zich zouden
waardig, want de Bijbel staat er vol
bekeren tot Jezus
van. Dat geldt niet
Christus. In diezelfalleen voor het
In de loop der jaren werd ‘Kerk
de tijd ontwikkelde
Oude, maar ook
en Israël’ op het kerkelijke erf
Johannes Coccejus
voor het Nieuwe
een begrip. In dat kader werd en
een verbondstheoTestament. Ook in
wordt geprobeerd invulling te
logie, waarin Israël
de kerkgeschiedegeven aan de opdracht tot het
een specifieke
nis is Israël vaak
gesprek over en met Israël.
plaats kreeg. In de
veronachtzaamd,
negentiende eeuw zette de beweverguisd zelfs, met alle dramatische
ging van het Reveil, met iemand als
gevolgen van dien. In dit verband
de jood Isaäc Da Costa, Israël weer
moet in ieder geval de naam van
Luther genoemd worden. Wel dient op de kaart. Men pleitte voor het
daar de kanttekening bij geplaatst te getuigende gesprek met de synagoge
en voor erkenning van de blijvende
worden dat hem in de beoordeling
dan wel veroordeling door anderen plaats van Israël in de eindtijd.
niet altijd recht gedaan is.

Een nieuwe bezinning
Uiteraard hebben de Holocaust
en de stichting van de staat Israël
in 1948 de bezinning op de betekenis van Israël sterk bevorderd,
maar eigenlijk was die al eerder
begonnen, met de dissertatie van
de theoloog K.H. Miskotte in
1932. In de naoorlogse jaren hebben naast Miskotte theologen als
A.A. van Ruler en H. Berkhof bijgedragen aan de doordenking van
de verhouding tussen de kerk en
Israël. In de loop der jaren werd
‘Kerk en Israël’ op het kerkelijke
erf een begrip. In dat kader werd
en wordt geprobeerd invulling
te geven aan de opdracht tot het
gesprek niet alleen over, maar ook
met Israël. Wat dat laatste – het
gesprek met Israël – betreft: in
1951 koos de Nederlandse Hervormde Kerk daar voor, in onderscheiding van de voordien gangbare benadering van ‘jodenzending’.

5

column

Hemeltjelief!
Door DS. Foekje Dijk ,
dalfsen

Dit welhaast schattige woordje, hemeltjelief, is een uitdrukking die een
enkele keer nog wel eens ouderwets ontsnapt aan de lippen. Met
name is het een uitroep van verbazing over iets indrukwekkends of
een onverwachte gebeurtenis.
Met nét het hemelvaart weekend achter de rug en staande op
de drempel van de deur voor de
pinksterdagen komt zo’n woord
zomaar voorbij.
Hemeltjelief, wat een dagen!
Evenals het vieren van hemelvaart
is voor veel mensen het pinksterfeest een bijzonder abstract
gebeuren. Ondanks het zeer concrete dauwtrappen op de vroege
donderdag van hemelvaart, en de
vele popevenementen op 1e en 2e
pinksterdag blijven beide (christelijke) hoogtijdagen een beetje
schimmig verhuld. Verhalen over
een mens die er het ene moment
nog is, en dan, plotseling, in een
oogwenk achter een wolk verdwijnt … Anderhalve week later
horen we dan vertellen over een
stel diep treurende lieden, die
(nota bene overvallen door een
windvlaag binnenshuis!) plotseling
razend enthousiast worden, waarbij de vlammen bijna uit de oren
komen. Dat niet alleen, ze beginnen ook nog eens in een taal te
spreken die niemand voor mogelijk
had gehouden.
Wat er destijds precies is gebeurd?
Geen idee. Er gebeurde in de
ervaring van de toenmalige volgelingen van Jezus van Nazareth iets
indrukwekkends, waarvoor superlatieven tekort schoten. In de huidige tijd is het onvoorstelbaar dat
er niet meteen een filmpje op YouTube is gezet, of een scherpe foto
werd rond getwitterd. Deze middelen waren nog niet ter beschikking, dus destijds moest men het
écht hebben van beeldende verhalen die het onvoorstelbare in
woorden moest vangen.

Alle artikelen zijn voorzien van
twee gespreksvragen. Dat maakt
het boekje geschikt voor gebruik
in groepen.
Bij wijze van voorbeeld neem ik
hier mijn eigen artikel over: ‘Israël
in het belijden van de kerk’.
De kerkorde
In artikel I lid 4 van de kerkorde
van de Protestantse Kerk in
Nederland staat dat het belijden
van de kerk in gemeenschap met
de belijdenis van het voorgeslacht
geschiedt. Die belijdenis is verwoord
-	in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van
Nicea en de geloofsbelijdenis
van Athanasius, waardoor de
kerk zich verbonden weet met
de algemene christelijke Kerk
In de negentiende eeuw zette de beweging
van het Reveil, met iemand als de jood
Isaäc Da Costa, Israël weer op de kaart.

Pinksterdienst in de openlucht!

Prof. Selderhuis in Jozefkerk

Op zondagochtend 20 mei wordt
in het openluchttheater te Diever (Hezenes 3) de pinksterdienst
gehouden. Bij slecht weer wijken
we uit naar de Kruiskerk. Ds. J.
De Kok uit Wilsum zal voorgaan.
Muzikale begeleiding door het
zangduo Peter en Engbert, ook
wel bekend als de Friese ‘Simon en
Garfunkel’. In deze dienst worden
tevens twee kinderen gedoopt.

Op zondag 27 mei zal in de Jozefkerk te Assen (zie ook agenda)
weer een Welkomdienst worden
gehouden. Voorganger zal zijn
prof. Herman J. Selderhuis uit Hasselt. Het thema van de dienst is:
‘Jezus brengt crisis’. Het wordt een
bijzondere dienst. Dat heeft veel,
zo niet alles te maken met de bijzondere gaven die de voorganger
heeft bij de verkondiging van het

Het belooft een prachtige kerkdienst te worden, zeker als het
weer een beetje mee wil werken.
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Na afloop van bent u welkom om
na te praten onder het genot van
een kopje koffie, thee of limonade.
Zo. 20 mei, openluchtdienst te Diever, Hezenes 3.
Aanvang: 10.00 uur. Toegang gratis.

Woord. Hij boeit van het begin tot
het eind. Hij preekt op een voor
jong en oud begrijpelijke wijze.
De samenzang wordt begeleid
door Gerwin van der Plaats uit
Kampen.

Zo. 27 mei, Jozefkerk Assen.
Aanvang: 19.00 uur; samenzang 18.45 uur.

Soms is het nog maar de vraag of
we wel precies móeten weten wat
er toen, op die bijzondere dagen,
gebeurde. Sommige dingen mogen
verhuld worden en in de woorden
geweven blijven die in de toenmalige wereld geen uitleg behoefden.
Het is taal die we nu niet meer
kunnen begrijpen, teveel voorbije
eeuwen hebben die beeldtaal
doen vervagen.
In ieder geval is zoveel wel zeker,
dat ergens in de tijd hemel en
aarde elkaar raakten, mensen
weer leerden om elkaar te verstaan en begrijpen. Altijd wanneer hemel en aarde elkaar raken,
gebeurt er iets bijzonders. Zozeer,
dat YouTube het niet kan verdragen, en het aantal tekens van twitter het nooit kunnen bevatten.
Hemeltjelief! Laten we proberen
om die boodschap die het verhaal
herbergt, namelijk écht luisteren
naar elkaar en elkaar te zien staan,
proberen door de te geven, deze
feestloze zomer die voor ons ligt.
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Koninklijk bezoek

RTV-tips
Zaterdag 26 mei
NTR | NPO2 | 21.20
Andere Tijden
Oorlog om de supermarkt. Nu
Jumbo in snel tempo de één na
de andere supermarkt overneemt
en Albert Heijn naar de kroon
steekt, gaat Andere Tijden terug
naar 2001: droom en werkelijkheid in de strijd om de supermarkt.
Zondag 27 mei
EO | NPO2 | 9.55
De Kapel
In deze tijd van supersterren
overdenkt ds.Mirjam Kollestaart
de woorden van Paulus ‘Onderzoek jezelf en zie of de genade
van God de liefde van Jezus
Christus en de kracht van zijn
Geest door jou heen zichtbaar
worden’.
Maandag 28 mei
EO | NPO2 | 15.15
Het Familediner
Willem heeft ruzie met zijn zoon
Steve. Ooit waren ze close. Nu
hebben ze al 10 jaar geen contact
meer. En ten einde raad wordt de
hulp van Het Familiediner ingeroepen.
Dinsdag 29 mei
KRO-NCRV | NPO3 | 21.00
Reünie
In het nieuwe programma
Reünie worden jongeren die tien
jaar geleden samen in groep 8
zaten weer bij elkaar gebracht.
Woensdag 30 mei
NTR | NPO3 | 21.05
Niet gezond meer
In deze uitzending ontmoet
Jet van Nieuwkerk patiënten
die lijden of geleden hebben aan
‘orthorexin’. Dit is een ziekelijke
fixatie op gezond eten.
Donderdag 31 mei
NTR | NPO2 | 16.10
De Ijzeren Eeuw
Arme Grond, Rijke man. Willem
Albert Scholten begint in 1850
in Foxhol in Groningen met een
fabriekje voor aardappelmeel, in
een gebied dat is gedoemd tot
armoede. Hij was een visionair,
die alles kreeg waar hij zijn zinnen
op zette. Zijn imperium groeit in
50 jaar uit tot naar 25 fabrieken.
Vrijdag 1 juni
NTR | NPO2 | 16.10
De IJzeren Eeuw
Vouwen voorwaarts. De vrouwenbeweging vindt haar wortels
in de 19e eeuw die alles behalve
vrouwvriendelijk was. De strijd
begint niet op de barricades
maar in de huiskamers en wordt
gevoerd door keurige, vaak ongetrouwde dames uit de hogere
kringen.

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

en ik zei tegen Maxima, hier
bellen we eens even aan. Hier
zijn we vast welkom bij die
oude dominee.”
Het werd een gezellige boel.
Een hele gewone kerel die
koning. Hij vroeg me zelfs of ik
eens kwam preken in Den Haag.
Nou zoiets sla je natuurlijk niet
af. Ik zal in mijn rooster kijken
wanneer ik nog een gaatje heb.
Daar hoorde ik de bel, tot
“Wil de Majesteit een kopje
twee keer toe zelfs. Ik rijs
koffie”, vroeg mijn vrouw?
op uit de stoel, loop naar de
Willem schudde zijn hoofd,
gang, wellicht is de postbode
en zei: “Hou toch op met dat
er met een pakje. Mijn vrouw
ge-majesteit, ik ben Willem
zal wel wat besteld hebben.
en mijn schatje mag je gewoon
Maar nee, twee mensen op de
Maxi noemen,
stoep en je raadt
doe maar
het nooit, het
Daar hoorde ik de bel, tot twee
gewoon dan doe
koninklijke paar.
keer toe zelfs. Ik rijs op uit de
je gek genoeg.”
Niet te geloven
stoel, loop naar de gang. Twee
Het werd een
zeg, de koning
mensen op de stoep en je raadt
oergezellige
zelf, samen met
het nooit, het koninklijke paar.
boel, meer zeg ik
koningin Maxima.
Niet te geloven zeg…
niet. Uiteindelijk
Wat prachtig,
wat een eer. “Ja” zegt de koning, moet je rekening houden met
om eerlijk te wezen, “wil ik er
koninklijke geheimenissen. Toen
gewoon eens even uit, zonder
stopte de koets bij de halte
die stomme beveiliging en alles
in de morgen en alle dromen
wat je moet, hier zwaaien en
waren weg. Alleen de vlag hing
daar zwaaien. Soms ben ik het
nog buiten met de oranjewimpel
helemaal beu. Ik zag hier de vlag eraan. Toch nog wat, maar mooi
uithangen met de oranje wimpel was het wel!

Koningsdag ligt al weer achter ons. Voor mijn vrouw was het weer een
dag der dagen, want zij is op en top een royaliste. Ik sta wat dat betreft
een beetje in de schaduw. De hele dag zat ze aan de buis gekluisterd en
ze wist mij precies te vertellen hoe de uitdossingen van de majesteitelijke hoogwaardigheidsbekleders waren. Ik had geen gelegenheid om
dat schoons te aanschouwen. Ik was uitstedig, in opdracht van de kerk
was ik enige dagen aan de andere kant van de landspaal inclusief deze
hoogtijdag. Zaken gaan nu eenmaal voor vermaken

toen ook al zonder stropdas, een
oranjebittertje kon drinken. Het
was supergezellig, herinner ik mij.
Van dat koninklijke avontuur heb
ik u via dit blad verslag gedaan.
Zoiets beleef je meestal maar één
keer in je leven denk je dan.
door DS. T.J. Oldenhuis, Coevorden

Bij mijn thuiskomst kreeg ik alle
bijzonderheden te horen. “Je
hebt was gemist” zei ze, “het was
prachtig. Daar kun je hooguit
van dromen.” Nou moet ik zeggen dat ik inderdaad eens over
de koninginnedag gedroomd heb,
toen nog 30 april. Het is al jaren
geleden maar het staat mij nog helder voor de geest. Ik weet nog dat
ik zomaar het paleis in Den Haag
binnen kon stappen en gezellig met
koningin Beatrix en prins Claus,

Het was tegen een uur of acht op
de bewuste koningsdag dat ik na
een hele lange rit weer thuis kon
parkeren, waar mijn eigen koninginnetje op mij wachtte. Na alle
wederwaardigheden te hebben
uitgewisseld, was ik blij dat ik zo
tegen tienen het hoofd in het kussen kon drukken in de koets zonder wielen. Deze koetsreis zou
acht uur gaan duren tot aan de
halte in het morgenlicht. Het zou
een avontuurlijke reis gaan worden in het land waar de dromen
hun eigen gang gaan.

Preken met Pinksteren
Pinksterpreken hebben vaak
iets tobberigs. Geen wonder overigens, want het is
geen kleinigheid wat ons in
Handelingen 2 wordt voorgeschoteld.

door
Da an van
der Wa als,
Gr amsbergen

Een prachtig maar ook confronterend verhaal. De apostelen die uit
hun dak gaan, we doen het ze niet
na. En op het succes dat ze ermee
boeken, kunnen we jaloers zijn.
Duizenden sluiten zich aan. Voeg
daaraan toe dat de eerste christenen ‘in de gunst stonden van het
gehele volk’. Kom daar eens om
in deze tijd, waarin van die gunst
niet veel te merken valt en kerk en
geloof worden teruggedrongen tot
achter de voordeur.
Vreemde geschiedenis
Het zou mij niet verbazen als
menige predikant worstelt met die
Pinksterpreek. Wat moet je toch
aan met Pinksteren? Het feest is
zowel onbekend als onbemind.
Heel wat preken zullen beginnen
met de constatering dat blijkens
onderzoek de meeste Nederlanders geen idee hebben wat er met
Pinksteren wordt gevierd. Dat
is nog minder dan met Kerst en
Pasen het geval is. En wat ‘onbemind’ betreft: veel predikanten
zullen in de Pinksterdienst verzuchten dat het zo’n vreemde
geschiedenis is, tongen als van
vuur, de geweldige wind, het spreken in vele talen, dat het eigenlijk maar vaag en zweverig is, zo
ongrijpbaar, wat moet je ermee als
nuchtere Nederlander…

Voor velen, ook vele gelovigen,
is het nogal een ver van mijn bed
show. We weten ons natuurlijk
ook geen raad met die massale
toeloop. We maken als kerk een
tijd mee van krimp en achteruitgang, en we zijn blij als er her en
der ‘pioniersplekken’ ontstaan,
maar dat betreft in het algemeen
kleine groepen. Het enige wat
we misschien overhouden van
het Pinksterverhaal is dat verteld
wordt over de gemeenschap der
heiligen. Zij hadden alles gemeenschappelijk… Ja, dat lijkt ons wel
wat. Maar na alle voorafgaande
tobberijen is de overgang naar
die fantastische eerste christengemeente ietwat gekunsteld. Een
tour de force.
Belangrijkste feest
En geloofwaardig is het ook niet.
De christelijke gemeenschap
waarvan Handelingen 2 verhaalt
is ondenkbaar zonder de vervulling met de Heilige Geest aan het
begin van dat hoofdstuk. Ze zijn
niet los verkrijgbaar. Je kunt niet
die eerste gemeente omhelzen
en tegelijk de Geest die over de
apostelen vaardig werd vaag en
zweverig vinden.
Zelf zat ik nogal op die toer
toen ik eens een predikant
over Pinksteren interviewde.
Ze reageerde verontwaardigd.
‘Vaag?’Zweverig? Ongrijpbaar?
Helemaaal niet! Pinksteren is
juist heel erg concreet. De Geest
is bij ons! Heel het leven is daar
vol van! Voor mij is Pinksteren
het belangrijkste feest.’
Talenwonder
Je kunt erover twisten welk feest
het belangrijkste is. Voor veel
christenen is dat Pasen, maar
ook voor Kerst valt veel te zeg-

Daan
misverstand vatbaar. Ze willen dat
‘alle neuzen dezelfde kant uit wijzen’. Iedereen moet de taal spreken van de leiders.

gen, want we vieren dan dat God
in Jezus naar ons toe komt. Het
Eenheid in verscheidenheid
is, denk ik, niet zo vruchtbaar
Hoe anders gaat het toe met
om ons in de rangorde te verPinksteren! De Geest werkt niet
diepen. Maar dat de Geest met
van boven maar van onderen.
Pinksteren tot in elke vezel door- Parthen, Meden enzovoort horen
dringt, vind ik wel een belangrijk
‘ieder in hun eigen taal de grote
gezichtspunt.
daden Gods verkondigen’. Dat wil
Ik zou een Pinksterpreek wilzeggen: ieders eigenheid wordt
len horen waarin het talenwongerespecteerd. Eenheid in verder dat destijds
scheidenheid is
plaatsvond van
het motto. Al die
Verteld wordt over de
het stof wordt
groepen mogen
gemeenschap der heiligen. Zij
ontdaan. Het lijkt
er zijn, ieder met
hadden alles gemeenschappelijk…
me de kern van de
hun eigen taal en
Ja, dat lijkt ons wel wat.
zaak. Handelingen
idioom, maar ze
2 is de tegenpool van Genesis 11,
sluiten zich daar niet in op, want
het verhaal van de torenbouw van ze communiceren wel met elkaar
Babel en van de spraakverwarring over hoe het toch kan dat allen
die erop volgde. Aan prof. Maartegelijkertijd met deze boodschap
ten den Dulk dank ik het inzicht
worden bereikt.
dat de torenbouwers alles van
bovenaf willen regelen. Ze willen
Hier, beste dominee, stop ik. Het
een sterke samenleving die vanuit is het gedachtenspinsel van een
het machtscentrum wordt geleid,
eenvoudig kerkganger, die praat
en uiteraard willen ze één taal,
naar hij verstand heeft. Borduur
door allen gesproken, voor geen
er eens op voort.

Pinksteren! Ieders eigenheid wordt gerespecteerd. Maar ze communiceren er wel met elkaar
over hoe het toch kan dat allen tegelijkertijd met deze boodschap worden bereikt.

berichten uit de gemeente
Vervolg van pagina 4

dit infarct niet meer te boven zou
komen. Zaterdagmorgen verslechterde haar toestand en kwam ze
te overlijden in het bijzijn van haar
man en kinderen. Gods onmisbare
liefdevolle troost en bemoediging
voor allen die haar moeten missen.
Zieken. Opgenomen in ziekenhuis
Almelo: dhr. J. Matel, De Oostermaat 44. (Zilvermeeuw 1, 7609
PP).
Thuisgekomen uit het ziekenhuis
Hardenberg: mw. H. Mink-Meier,
Het Weerdje 25 en dhr. G. Torenbeek.
In het CFH is tijdelijk opgenomen:
mw. Diny de Ruiter, De Anerdijk
12.
Mw. T. Centen-Huisjes gaat van het
CFH naar ’t Welgelegen, k. 122.
Verhuisd. I.v.m. mijn gezondheid
verblijf ik tijdelijk in ‘t Welgelegen. Adres: Voorstr. 2a, 7783 AM
Gramsbergen, k. 111, tel.: 0524537833. Vriendelijke groet, Diena
Keuken-Hamhuis.
Fietsen bewoners AZC. In de
afgelopen maanden hebben we
weer zo’n 40 fietsen ontvangen van
inwoners uit de gemeente Hardenberg. Alle mensen die ons een fiets
hebben geschonken willen we hiervoor hartelijk bedanken. Al deze
fietsen zijn professioneel nagekeken en opgeknapt zodat ze tegen
de gemiddelde kostprijs van € 30
aangeboden kunnen worden aan de
bewoners van het AZC.
25 april konden we hen een fiets
laten uitzoeken. De bewoners zijn
hier enorm blij mee omdat hun
mobiliteit wordt vergroot! We
zoeken daarom weer nieuwe fietsen voor dit doel: heb jij nog een
fiets in de schuur staan die nog heel
goed een 2e ronde mee kan en wil
je deze fiets afstaan voor dit doel
neem dan contact met ons op via
de email: secretariaatwerkgroepazc@gmail.com Er wordt dan een
afspraak met je gemaakt om de
fiets te komen ophalen. Het fietsenproject is samen met het Buddy
Project Hardenberg een onderdeel
van de activiteiten van de werkgroep Diaconaal Platform.
Ommer Bachdag. 26 mei is het
zover. Dan bruist het centrum van
Ommen en is de geest van Bach
voelbaar doordat vele musici zijn
muziek ten gehore zullen brengen.
Sterker nog: Bach zelf is aanwezig! ’s Middags en ’s avonds zijn er
tal van activiteiten allemaal in het
teken van deze unieke componist.
Jong en oud kunnen deelnemen
aan muzikale en creatieve workshops, lezingen bijwonen, luisteren
naar orgelconcerten en genieten
van verschillende kooruitvoeringen. Het carillon speelt, De Firma
verzorgt theater, Bigband Vechtdal
College treedt op en ook de middenstand draagt een steentje bij.
Collegium Musicum Salland en het
Sallands Bachkoor sluiten deze
mooie dag af met een gezamenlijk
concert in de Geref. Kerk. Van
harte welkom! De toegang is gratis.
Zingen en bidden met Open
Doors. 1 juni is de avond waarop
in heel Nederland en daarbuiten
vervolgde christenen centraal
staan. Vervolgde christenen hebben te maken met discriminatie,
bedreiging en geweld, vanwege hun
christelijk geloof. In de Hessenwegkerk, Hessenweg 47, Heemse, zal
er van 19.30-20.30 uur een speciale
samenzang zijn voor jong en oud,
onder begeleiding van Ellert Bos.
Tijdens de samenzang zal er een

collecte zijn voor Open Doors.
Daarnaast is er de mogelijkheid
om een gift te geven ter bestrijding
van de onkosten. Na de samenzang is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken.
Vanaf 21.00 uur zal een spreker
van Open Doors vertellen over
de Vervolgde Kerk. Om 22.00 uur
begint de Nacht van Gebed tot de
volgende ochtend 6.00 uur. Christenen uit Hardenberg en omgeving
bidden dan voor vervolgde christenen. Voor eten en drinken wordt
gezorgd. De keus is aan u bij welke
onderdelen u die avond en/of nacht
aanwezig wilt zijn. Voor meer info
kunt u bellen met 0529-455516. Zie
ook www.opendoors.nl. Graag tot
ziens op 1 juni!
Jarig D.V. 21 mei: dhr. Z. Sibon,
Oldenhof 4, 7783 CL Gramsbergen: 82 jaar.
30 mei: mw. G. Nijeboer-Kelder,
De Voorde 2, Z 107, 7742 VC Coevorden: 97 jaar.
2 juni: mw. G. Waterink-Hazelaar,
Burg. Bar. v.V.v. Lyndenstr. 17, 7783
BC Gramsbergen: 89 jaar.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-Noord. Zieken. Dhr.
Jan Altena, Gedempte Haven 45,
verblijft op de Delle in het CFH.
Mw. E. van der Veen-Hekman,
Vechtvoorde, is vanuit het ziekenhuis naar een zorgcentrum in Apeldoorn verhuisd.
Centrum-Zuid. Zieken. Mw. Jet
Sportel-Borneman, Bruchterweg,
herstelt thuis van een zware operatie en wacht de uitslagen van het
onderzoek af.
Dhr. H. Kruithof, Salland 45, is in
CFH De Esch K 5. Hij knapt weer
wat op.
Baalderveld. 8 mei overleed
Gerrit Veurink op de leeftijd van
63 jaar. Gerrit was al geruime tijd
ernstig ziek en verbleef lange tijd
in het UMCG, omringd door zijn
vrouw en kinderen. Wij wensen
Aly, en Ingrid met Maarten en Stéphanie met Bert kracht en troost
toe in het vertrouwen dat hun man
en vader bij de Eeuwige geborgen
is. (Adres: Boterbloem 101, 7772
NB).
Dankbetuiging. Bedankt voor uw
belangstelling en meeleven die wij
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder
en oma, Jenny Lamberink-Altena
hebben ondervonden willen wij
u hartelijk danken. Al de kaarten,
bezoekjes en gebeden hebben ons
getroost en gesterkt. Hartelijk
dank, Marinus Lamberink, kinderen
en kleinkinderen, Gele Lis 17, 7772
MN.
Baalder. Zieken. Dhr. G. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is
opnieuw opgenomen in het CFH,
Revalidatieunit 5, kamer 6.
Gospelavond in De Wanne, 23
mei van 19.00 tot 20.00 uur. Een
vrolijke avond met mooie muziek.
De zanggroep Only One Way
treedt op. Iedereen is van harte
welkom, de toegang is gratis.
3 juni is er een inzameling van
levensmiddelen voor de Voedselbank te Hardenberg. U/jij ontvangt
daarvoor op de 20 mei (alleen in
Baalderveld en Marslanden) en 27
mei (alle wijken, behalve Baalder en
Baalderveld) bij de uitgang v/d kerk
een tasje met daarin een opgave
van de artikelen die de Voedselbank graag zou willen ontvangen.
Van harte aanbevolen.

Uitnodiging theatervoorstelling
De OmZieners. De voormalige
armenkolonie de Ommerschans
bestaat 200 jaar. De Historische
Ver. Ommerschans organiseert in
dit kader verschillende festiviteiten.
Een daarvan is de theatervoorstelling De OmZieners, geïnspireerd
op de kwetsbaarheid die armoede
met zich meebrengt op elk levensterrein; arbeidsparticipatie,
gezondheid, scholing, huisvesting
etc. Te zien: 25 mei in Theater de
Voorvegter Badhuisplein 3 Hardenberg. Aanvang 20.00 uur. Toegang:
vrije gift na afloop. Aanmelden via
omzieners@gmail.com (niet verplicht, wel aan te raden.) Van harte
aanbevolen. De Diaconie.
Zingen en bidden met Open
Doors. 1 juni is de avond waarop
in heel Nederland en daarbuiten
vervolgde christenen centraal
staan. Vervolgde christenen hebben te maken met discriminatie,
bedreiging en geweld, vanwege hun
christelijk geloof. In de Hessenwegkerk, Hessenweg 47, Heemse, zal
er van 19.30-20.30 uur een speciale
samenzang zijn voor jong en oud,
o.l.v. Ellert Bos. Tijdens de samenzang zal er een collecte zijn voor
Open Doors. Daarnaast is er de
mogelijkheid om een gift te geven
ter bestrijding van de onkosten.
Na de samenzang is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting
en koffiedrinken. Vanaf 21.00 uur
zal een spreker van Open Doors
vertellen over de Vervolgde Kerk.
Om 22.00 uur begint de Nacht van
Gebed tot de volgende ochtend
6.00 uur. Christenen uit Hardenberg en omgeving bidden dan voor
vervolgde christenen. Voor eten en
drinken wordt gezorgd. De keus
is aan u bij welke onderdelen u die
avond en/of nacht aanwezig wilt
zijn. Voor meer info kunt u bellen
met 0529-455516. Zie ook www.
opendoors.nl
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 20 mei: 9.30 ds. A.
de Vries, Nijverdal. Beerzerveld
19.00 dhr. A. Lowijs, Noordscheschut. Gez. dienst. O.v.d.: dhr. E.
Kelder. Diakenen: A. Visser en I.
Noeverman. Gastheer: J. Hans.
Collecten: diaconie, kerk en
gebouwen.
Kerkdienst 21 mei: 9.30 ds. J.
Lindeboom, Minnertsga. O.v.d.:
mw. A. Hans. Diakenen: B. Mellema en I. Noeverman. Collecten: KIA Zending, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 27 mei: 9.30 ds.
L. van Rikxoort. Beerzerveld
19.00 ds. J. Adriaanse. Gez.
dienst. O.v.d.: mw. R. Menderink.
Diakenen: D. Otten en A. Visser. Gastheer: B. Mellema. Collecten: eigen jeugdwerk, kerk en
gebouwen.
Meeleven. We leven mee met de
familie van dhr. H. Veltink. Hij is
plotseling overleden. We wensen
de familie heel veel sterkte toe.
Als mensen niet kunnen troosten
en niet de juiste woorden weten
te zeggen dan hopen we dat u die
troost bij onze Hemelse Vader
mag ervaren. We zijn heel dankbaar dat de operatie bij mevr. D.
Hanks goed geslaagd is. We wensen u een voorspoedig herstel toe.
Dankbaar en blij zijn we ook met
Dennis en Mirjam Otten-Noe-
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verman. Zij zijn de trotse ouders
geworden van Fedde. Fedde is het
broertje van Owen en Suze. Zo
klein als je bent, zo groot is het
wonder van het leven, niemand
heeft je tot nu toe gekend, alleen
Hij die jou heeft gegeven. We zijn
ook blij dat mw. F. Waterink terug
mocht komen uit het ziekenhuis.
Wij wensen u een voorspoedig
herstel toe.
Tekst. Met het oog op de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers
de volgende tekst: ‘God kiest niet
wie klaar is, maar Hij maakt klaar
wie Hij uitkiest’. (Hudson Taylor).
OMMEN
Contactpersoon: Wim Westerhuis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdiensten 20 mei: Bouwstraat 9.30 ds. E. Egberts, Nijkerk. O.v.d.: dhr. J. Schinkelshoek.
Organist: mw. L. VolkerinkSchuurman. Zondagskind: Bjorn
Dunnewind. Oppas: aanwezig.
19.00 ds. K. Hazeleger. O.v.d.:
dhr. G. Schuttert. Organist: dhr.
Fr. Dijkstra. Collecten: 1. KerkinActie t.b.v. de zending. 2. Kerk. Bij
de uitgang: kerkelijke gebouwen
en zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. E.
van Beesten. Bevestiging ambtsdragers. O.v.d.: mw. R. Hoekmande Lange. Organist: Fr. Dijkstra.
Collecten: 1. KerkinActie t.b.v.
de zending. 2. Kerk. Bij de uitgang:
gebouw ‘Irene’ en zending.
Kerkdiensten 27 mei: Bouwstraat 9.30 ds. J. Schipper, Dalfsen. O.v.d.: dhr. M. Dunnewind.
Organist: dhr. Kl. Schaap. Zondagskind: Wietse van Harten.
Oppas: aanwezig. Collecten: 1.
World Servants. 2. Kerk. Bij de
uitgang: kerkelijke gebouwen en
zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 mw. ds.
M. Lourens, Emmen. O.v.d.: mw.
A. Buiter-Kleinjan. Organist: dhr.
F. Bruins. Collecten: 1. World
Servants. 2. Kerk. Bij de uitgang:
gebouw ‘Irene’ en zending.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdiensten 20 mei: Kloosterkerk Sibculo 9.30 ds. J.
Droogendijk, Vroomshoop. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: aanwezig.
Fredrikskerk Kloosterhaar
9.30 ds. W. v/d Griend. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: aanwezig. Collecten: diaconie, kerk en
onderhoudsfonds.
Kerkdienst 21 mei: Fredrikskerk Kloosterhaar 9.30 ds. A.
v/d Griend. Collecten: diaconie,
kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdiensten 27 mei: Kloosterkerk Sibculo 9.30 ds. A.
Boschma, Drachten. Knd.: groep
1 t/m 8. Oppas: aanwezig. Fredrikskerk Kloosterhaar 9.30
ds. W. v/d Griend. Evang.-dienst.
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas:
aanwezig. Collecten: evang.werk, kerk en onderhoudsfonds.
Zieken. 23 april is mw. Guurtje
Jasper-Klinge, Gemeenteweg 35,
opgenomen geweest in het ziekenhuis van Almelo omdat ze erg verzwakt was. Ze mocht 4 mei weer
naar huis om verder aan te sterken. Laten wij Guurtje en Roelof
gedenken in onze gebeden.
Jarig. 25 mei: mw. G. KnakenNaafs, Kloosterdijk 109a, Sibculo:
73 jaar.
26 mei: dhr. J. Slomp, Laagland 7,
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Vriezenveen: 86 jaar.
4 juni: mw. K. Slomp-Kelder, Laagland 7, Vriezenveen: 86 jaar.
14 juni: mw. J. Korblet-Veldhuis,
Schoolstr. 9, Sibculo: 77 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods
zegen toegewenst in uw komende
levensjaar.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 20 mei: 10.00
ds. P. Vis. Oppas: Esther Lassche
en Jenda Weijs. Organist: Henk
Teunis. Collecten: 1. Zending. 2.
Kerk. Tent Vollenhove 19.00 Raad
van Kerken.
Kerkdienst 21 mei: 9.30 ds. G.
Timmer, Kampen. Oppas: Sanne
en Ruth van Dalen. Collecten: 1.
Zending. 2. Kerk.
Kerkdiensten 27 mei: 10.00
ds. P. Vis. Kinderdienst. Oppas:
Femmalien Drogt en Manon Bosgraaf. Organist: Johan Tijssen.
19.00 ds. D. Wolters, Vollenhove.
Gez. dienst. Organist: Corry van
den Berg. Collecten: 1. Kerk. 2.
Jeugd.
Zieken. We leven mee met br.
en zr. E. en G. de Haan, Heetveld
48, 8326 BK St. Jansklooster. Br.
de Haan die al langere tijd gezondheidsklachten heeft waarvoor hij
onderzoekingen heeft gehad kreeg
helaas geen positieve uitslag. Naar
de mens gesproken is er geen kans
op genezing. Dit maakt het erg
moeilijk voor hem en ook voor
zijn vrouw die al veel zorgen heeft
om haar man. Gelukkig krijgen ze
naast medische hulp ook hulp van
enkele gemeenteleden die hen in
deze zware tijd bijstaan om de
zorg van zr. de Haan wat te verlichten. We wensen de familie de
Haan en allen die bij hen betrokken zijn veel sterkte en bidden om
kracht en Gods onmisbare nabijheid om hen heen.
Sandra van Benthem, Oppen Swolle 10, 8325 PN Vollenhove, moest
in de afgelopen periode een operatie aan haar enkel ondergaan.
Gelukkig is dit goed verlopen al
duurde de ingreep wel langer dan
was voorzien. Hierdoor zal ook
het herstel meer geduld en tijd
vragen. We wensen Sandra van
harte beterschap en veel sterkte
op weg naar herstel. Hopelijk kan
ze binnenkort weer zonder pijn
uit de voeten. Bij alles wensen we
haar Gods liefde en trouwe zorg
toe.
We denken aan allen die hier niet
met naam zijn genoemd maar wel
te maken hebben met ziekte en
zorgen, met verdriet en gemis of
andere problemen die het leven
moeilijk maken. We wensen hen
Gods onmisbare hulp en bijstand
toe en bidden om kracht en moed
voor de dagen die komen. Gods
liefde is groot en Hij weet van de
zorgen die er zijn. Ga met Hem en
Hij zal met u gaan.
Maar laten we niet vergeten dat er
ook mooie dingen zijn in het leven
van ons mensen. Een jubileum,
een verjaardag, een geboorte of
een positieve uitslag na medische
onderzoeken laten zien dat God
ons veel goeds doet toekomen.
Laten we Hem daarvoor de dank
brengen die Hem toekomt. Zo
mogen we met en voor elkaar lichtdragers zijn van Gods rijke liefde in
de wereld om ons heen.
Hartelijke groeten en opnieuw
goede en gezegende weken toegewenst.
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Wij lezen vandaag
Zon 20 mei
Genesis 11:1-9

Zon 27 mei
Romeinen 12:9-21

Ma 21 mei
Ma 28 mei
Spreuken 31:10-31 Romeinen 13:1-7
Di 22 mei
Jozua 23:1-16

Di 29 mei
Romeinen 13:8-14

Woe 23 mei
Jozua 24:1-13

Woe 30 mei
Psalm 11

Do 24 mei
Jozua 24:14-28

Do 31 mei
Marcus 2:1-12

Vrij 25 mei
Jozua 24:29-33

Vrij 1 juni
Marcus 2:13-22

Za 26 mei
Za 2 juni
Romeinen 12:1-8 Marcus 2:23–3:6

Even doordenken
Politieke verandering heeft dan
pas kans van slagen als mensen
ook zelf willen veranderen.
Bas de Gaay Fortman
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1e Pinksterdag
Aalden HK Zweeloo 10.00 ds.
B. de Groot
Alteveer GK 10.00 n.b.
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d
Peppel JK 9.30 ds. R. Koopmans
19.00 dr. H. Selderhuis De
Slingeborgh 10.30 da. N.
Veldman OK 10.00
ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. R. Veldman
Borger GH 10.00
Bovensmilde WK 9.30
ds. S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Kauffmann
Diever GK 10.00 ds. J. de Kok
19.00 ds. J. Maliepaard
Drijber GK 10.00
ds. H. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 mw. J. van Beveren
Elim GK 10.00 n.b.
Emmen GrK 10.00 ds.
Rappoldt Ichthus 10.00 da. de
Valk Kapel 10.00 ds. Wijnsma
Opgang 10.00 ds. Fischer SH
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds. R. Wentink
Gasselternijveen 9.30
ds. F. de Boer
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 9.30 da. J.
Middeljans
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. L.
Kramer 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel
9.30 da. A. Donker
Hoogeveen GH 9.30 ds. E. van
’t Slot GrK 9.30 ds. J. Snaterse
17.00 ds. C. van Ginkel HK 9.30
ds. C. ’t Lam OK 9.30 ds. G.
Ros VH 9.30 ds. W. Loosman
Bethesda 10.30 da. G. Wiersma
Weidesteyn 10.30 mw. T.
Hoogesteger
Klazienaveen KK 9.30
da. E. v/d Meulen
Nieuw-A’dam NK 10.00
ds. J. van Breevoort
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J.
Goossen 19.00 ds. J. Mulderij
Nieuweroord RH 9.45
ds. W. Bakker IK 19.00
ds. H. van Maanen
Nieuw-Weerdinge RW 9.30
ds. van Elten
Nijeveen 10.00
mw. C. Oostehuis
Pesse KPK 10.00
ds. P. van Veen
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden JK 9.30 ds. W. Meijles
Op de Helte 10.00 ds. A. Elbert
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. J. Oldenhuis
Sleen OK 10.00 dr. J. Borst
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. J. de Boer

15.00 ds. D. v/d Streek
Valthermond HS 10.00
ds. H. Thon
Vries DK 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00
ds. J. van Kempen SK 10.00
ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00
ds. R. ten Have Lentis 10.00 div.
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds.
Visscher
Maandag 21 mei 2018
2e Pinksterdag
Elim GK 10.00 dhr. A. Knoef
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. L. Kramer
Hoogeveen HK 9.30
ds. J. Snaterse
Nieuw-Balinge 10.00
ds. N. Noorlander
Nieuweroord IK 9.30
dhr. A. Lowijs
Zondag 27 mei 2018
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00
ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 mw. B. v/d
Kolk De Bron 10.00 da. E.
Struikmans JK 10.00 ds. G.
Gardenier De Slingeborgh
10.30 ds. L. v/d Peppel OK
10.00 da. W. van Noord
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
19.00 ds. R. Veldman. Vespers
Borger GH 10.00 ds. J. van
Slooten. H.A.
Bovensmilde WK 9.30
ds. G. v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout HS 19.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. A. van
Harten 19.00 ds. M. Sijtsma
Drijber GK 10.00 ds. Smit
Dwingeloo 10.00
ds. E. van Gulik
Een 9.30 da. Y. Slik
Elim GK 10.00 ds. J. Woltinge
Emmen GrK 11.00 ds. ter Beek
Ichthus 10.00 dhr. Wentink
Kapel 10.00 ds. Wijnsma
Opgang 10.00 ds. Kajim SH
10.00 dhr. Hoekstra
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 mw. A. Aukes
Gasselternijveen 10.00
da. G. Borger
Gees 10.00 ds. W. Hordijk
Gieten BK 9.30 ds. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 en
19.00 ds. J. Kramer
Hoogersmilde De Schakel
9.30 mw. B. Olijve
Klazienaveen KK 9.30
Philadelphiadienst
Kloosterveen
De Ontmoeting 10.00
ds. H. Harmsen
Nieuw-A’dam NK 10.00
ds. H. Linde
Nieuw-Balinge 10.00 ds. P.
Vermeer 19.00 ds. H. Born
Nieuweroord RH 10.00
ds. W. Bakker IK 19.00 ds. P.
Wiekeraad
Nieuw-Weerdinge 9.30
ds. van Elten
Nijeveen 10.00
ds. P. van Heiningen
Pesse KPK 10.00
ds. R. Veldman
Rolde 10.00 mw. P. de Kruijff
Roden CK 9.30 ds. W. Meijles.
H.A. 19.00 vespers JK 9.30
ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH

9.30 ds. P. de Vries
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. Urgert
Sleen DK 10.00 dr. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 dr. T. van
Spanje 15.00 dr. M. Visser
Valthe BK 10.00 ds. J. Mellema
Vries DK 9.30 da. L. Burggraafff
Westerbork VH 10.00
ds. J. van Kempen SK 10.00
ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. A.
Broekman HG 9.30 jeugddienst
Zwartemeer GK 9.30 ds. T.
Oldenhuis

Flevoland
Zondag 20 mei 2018
1e Pinksterdag
Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00
mw. L. Winters
Marknesse 9.30
ds. M. Westermann
Nagele 9.30 ds. van Rheenen
Urk BK 10.00 ds. E. de Groot
17.00 ds. G. van Zanden PK
10.00 ds. T. Veenstra 17.00 ds. E.
de Groot De Poort 10.00 ds. G.
van Zanden 17.00 ds. C. Keleman
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot
Maandag 21 mei 2018
2e Pinksterdag
Urk De Schelp 10.00
ds. G. van Zanden
Zondag 27 mei 2018
Ens GK 9.30 dhr. A. Palland
Kraggenburg 10.00 dhr. R.
Pasterkamp
Marknesse 9.30 n.b.
Nagele 9.30 ds. Oberink
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra
17.00 ds. G. van Zanden
PK 10.00 ds. G. van Zanden
17.00 ds. E. de Groot De Poort
10.00 ds. E. de Groot 17.00
ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

Overijssel
Zondag 20 mei 2018
1e Pinksterdag
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz. H.A De Ontmoeting
10.00 ds. C. Elsinga 19.00 ds. H.
Jansen GrK 10.00 ds. P. Endedijk.
H.A. PK 10.00 ds. M. Montagne
Noach 10.00 ds. D. van Bart
Eugeria 10.30 da. J. Vedders
ZGT 10.30 dhr. H. Remmers
Beerzerveld 9.45 ds. J.
Adriaanse 19.00 dhr. A. Lowijs
Belt-Schutsloot 9.30 n.b.
Bergentheim WK 9.30
ds. G. Rohaan
Berkum HH 9.30
ds. L. Bruggraaff
Blankenham 9.30
ds. R. v/d Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. D. Lagerweij
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Dijkhuis 10.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 10.00
da. R. van Doorn
Daarle 9.30 en 19.00
ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
19.00 ds. E. Prins
Dalfsen GrK 9.30 ds. H.
Schipper Oudleusen 9.30

ds. T. Keuning
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K.
van Staveren De Fontein 19.00
ds. J. Wassenaar
De Krim PK 9.30 ds. M. Visser
Delden OB 10.00 n.b.
Den Ham GK 9.30 ds. R. van
Hornsveld 19.00 ds. U. van
Slooten DK 10.00 ds. G. de
Goeijen
Enter 9.30 ds. F. Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 ds.
W. Hulsman 19.00 ds. A. Beens
HC 9.30 ds. J. Olie
Giethoorn PG 10.00
ds. A. van Waard
Gramsbergen BHK 9.30
ds. Boersma
Hardenberg Baalder 10.00 ds.
W. v/d Wel Baalderveld 10.00
mw. D. Keizer HK 10.00 ds. H.
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. P.
Vroegindeweij Radewijk 10.00
ds. A. de Lange HöK 10.00 ds.
P. Noordmans CFH 10.30 n.b.
Witte Kerk 10.00 ds. L. van
Rikxoort Oostloorn 11.00 mw.
N. Jonkers SK 19.00
ds. P. Noordmans
Hasselt Ichthus 10.00 ds. H.
van Ark
Heino 9.30 Lieke van Hout
Holten DK 9.30 ds. S.
Roozenboom Kandelaar 9.30
ds. J. Wegerif
Kampen OH 9.30 ds. M.
Eigenhuis 19.00 Taizé-viering
Kuinre 11.00 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 ds. Bruin
Lemelerveld BK 9.30
ds. E. Wijnands
Lutten LK 11.00 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30
ds. A. De Vries
Nieuwleusen GrK 10.00
ds. G. Trouwborst 19.15
ds. M. Develing. Zangd. MK
10.00 ds. L. Hoekstra OK 10.00
ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30
ds. P. Boomsma HC 9.30
ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
GK 9.30 ds. H. Linde
Ossenzijl RH 19.00 zangdienst
Rijssen GK 9.30 kand. Y.
Breemers 19.00 ds. P. Dekker
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. J.
Droogendijk FK 9.30
ds. W. v/d Griend
Schuinesloot 9.30
ds. W. Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. M. Vis
Staphorst 9.00
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 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds.
H. Pap 19.00 Raad van Kerken
MK 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30
ds. A. Veerman
Vroomshoop Het Anker
19.00 ds. J. Droogendijk.
Jeugdd. Irene 9.30 ds. F.
Schipper
Wanneperveen 9.30
ds. W. Smit
Westerhaar 9.30
ds. W. de Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45
ds. H. Donken 17.00 ds. T.
Smink Hoge Hexel 9.30 ds.
T. Smink 19.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00
da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Lees verder op pagina 10

uit het leven

N I EU W

Riek Heuver

18 mei
Inspiratiedag ‘De kracht van een
Kerkgebouw’
Noorderkerk Amsterdam
Info: www.thdv.nl/evenementen
18 t/m 21 mei
Opwekking, Pinksterconferentie op evenemententerrein van
Walibi Holland in Biddinghuizen,
www.opwekking.nl

De energieke Riek Heuver (71) houdt niet van stil zitten. En bij de
pakken neerzitten, is er helemaal niet bij. Zelfs niet in de moeilijkste
tijden van haar leven.

Al tien jaar woont Riek met veel
plezier in het Forum, een appartementencomplex in het centrum
van Wierden, waar meer senioren wonen. “Ik woon hier heerlijk! Uitzicht op een schoolplein,
dat is toch fantastisch”.
Gelovig
Riek heeft het nodige meegemaakt in haar leven, maar haar
blijmoedigheid en haar vermogen
om te genieten van kleine dingen,
is ze nooit kwijt geraakt.
Zij werd als jongste van vier zussen geboren in de buurtschap
Notter tussen Wierden en Rijssen. Op haar 18e leerde ze Gerrit kennen. “Zijn openingszin
was: wat heb je een mooie jas
aan”, lacht Riek. “In 1968 zijn we
getrouwd en in Wierden gaan
wonen. We mochten drie kinderen krijgen. Jan, Karin en Hans.
Ik ben gelovig opgegroeid en
zo hebben wij de kinderen ook
opgevoed.”

26 mei
EO-Jongerendag voor jongeren
tussen 12 – 18 jaar, thema WALK
ON WATER!, stadion GelreDome in Arnhem, kaarten € 15,
www.eo.nl/jongerendag

een glimlach aan terugdenken.
“Het waren fantastische weken.
Ik zorgde zelf voor hem, dus we
waren steeds samen. Al die tijd
was het schitterend weer, waar
Gerrit ook erg van kon genieten,
net als ik. En we hebben heel veel
gepraat samen. Ook over het
geloof, ja. Uiteindelijk is mijn man
op 10 september 1994 overleden.”

Alphacursus
Maar de jonge weduwe ging absoluut niet bij de pakken neerzitten. Vlak na het overlijden van
Gerrit nam zij zijn vrijwilligerswerk voor de Gereformeerde
Zendingsbond (GZB) over. “Dat
vond ik fijn. Ik ben graag bezig.
Verder heb ik twintig jaar geleden voor het eerst deelgenomen
aan een Alphacursus in Wierden.
Ik vond dat zo fijn, daar wilde ik
graag mee verder. Als vrijwilliger
heb ik twaalf keer geholpen de
cursus te organiseren. Een van
de hoogtepunten was voor mij
het bezoek aan een klooster in
Denekamp. Dat
was zo bijzonder:
Kanker
Als ik mijn geloof niet had, was
de gesprekken,
Toen Gerrit 48
ik nergens. Ik krijg iedere dag
de rust. Heel
jaar was, sloeg het
kracht om door te gaan. God
fijn!”, vertelt Riek
noodlot toe. “Er
heb ik lief
enthousiast.
werd kanker bij
“Na het overlijden van Gerrit is
hem geconstateerd. De dokter
mijn geloof alleen maar intenzei dat hij het al wel tien jaar bij
ser geworden. Ik heb een vrolijk
zich had gedragen. Hij had inderkarakter. En soms wil ik het wel
daad vaak pijn in zijn rug, maar
van de daken schreeuwen, zo blij
omdat hij bouwvakker was, werd
ben ik! Ik gun het iedereen zo:
die pijn daaraan geweten.” Zo’n
tien weken is Gerrit ziek geweest. Jezus’ liefde. Zelf mag ik vertrouwen hebben, elke dag Zijn kracht
Hoe verdrietig deze periode
voelen.”
ook was, toch kan Riek er met

27 mei
Welkomdienst Jozefkerk, Collardslaan 2a Assen, met prof. Selderhuis en organist Gerwin van der
Plaats uit Kampen, thema ‘Jezus
brengt crisis’, 19.00 uur, samenzang 18.45 uur.
29 mei
Presentatie Zomer in Twente,
recreatiemagazine namens kerken
in Twente voor toeristen, met
cabaretière/columniste Nathalie
Baartman, Oude Kerk van Borne,
Oude Kerkstraat 2, 20.00 uur,
inloop 19.45 uur
Riek Heuver: “Na het overlijden van Gerrit is mijn geloof alleen maar intenser geworden.”

Muziekagenda
Bezoekwerk
Riek is ook actief in de bezoekcommissie van de kerk. Tijdens
haar vele bezoeken praat ze graag
over God. “En natuurlijk ook over
dingen die de mensen zelf graag
aangeven”, lacht Riek. Bij Woonvoorziening De Holtinck voor
mensen met een verstandelijke
beperking is Riek een graag geziene gast. Naast de vele bezoekjes
die ze er aflegt, verzorgt ze ook
een bijbelkring en helpt ze met
het avondmaal op locatie.
Maar zit ze nooit stil dan? Riek:
“Nou, ik kan ook wel rustig een
boek lezen hoor! Maar niet de

hele week haha. Ik moet ook voldoende beweging hebben. Dat is
belangrijk voor me, want ik heb
suiker. Met goede voeding en
voldoende beweging weet ik het
goed te reguleren.”
Maar wat ze ook doet, ze beseft
altijd dat haar geloof haar door
het leven draagt. Heel bewust
leeft ze met God en ze belijdt
openhartig, aan wie het maar
horen wil: “Vertrouw op de
HEER. Als ik mijn geloof niet had,
was ik nergens. Ik krijg iedere dag
kracht om door te gaan. God heb
ik lief!”

Ds. Klaas van der Kamp classispredikant
Overijssel-Flevoland
Op 9 mei jl. is de eerste vergadering van de nieuwe classis
Overijssel-Flevoland in de Protes-

9

Agenda

“Hij zei: wat heb je
een mooie jas aan…”
Door Ellen ten Brinke, Wierden

zondag 20 mei 2018

tantse Kerk in Nederland gehouden. Tijdens die vergadering werd
het breed moderamen gekozen.

Ds. Hans van Solkema (Heino)
is preses, ds. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn) scriba. Ver-

der maken ds. Liekele Hoekstra
(Nieuwleusen), ouderling Evert
de Jong (Kloosterhaar), ouderlingkerkrentmeester Johan Kuiper
(Dedemsvaart) en diaken Jonathan
Stam (Hasselt) er deel van uit. Na
de verkiezing van het breed moderamen verkoos de classicale vergadering ds. Klaas van der Kamp
tot classispredikant. Ds. Van der
Kamp is momenteel algemeen
secretaris van de Raad van Kerken
in Nederland en bijbeluitgever bij
Uitgeversgroep Royal Jongbloed te
Heerenveen. Tot de Protestantse
Kerk in Nederland in Overijssel
en Flevoland behoren ongeveer
200 (wijk)gemeenten met in totaal
ongeveer 200.000 leden. Het is de
bedoeling dat ds. Van der Kamp
op 1 september met zijn werkzaamheden begint.
v.l.n.r.
ds. Klaas van der Kamp, ds. Hans van Solkema,
ds. Jan Dirk Wassenaar.

19 mei:
‘Met Joh. de Heer zingend Pinksteren in’, met Ad Huetink op het
orgel, Willem Hendrik Zwarthal
te Lemelerveld, 20.00 uur, € 10
19 mei
Mini-orgelconcerten op het Apollonius Bosch orgel van 1686,
Grote Kerk te Vollenhove,
10.00 - 14.00 uur. Toegang gratis.
19 mei
Optreden van het Chr. Gem. Koor
“Laudate Vocalis” uit Borger, 14.00
- 17.00 uur. Toegang gratis.
21 mei
BOOST-festival
Diverse muziekpodia en lezingen
Zandstuve, Den Ham
Info: www.boostgospelfestival.nl
22 mei
Mazzeltov Tour 2018
m.m.v. Kampen Boys Choir en
organist Sietze de Vries
i.v.m. 70 jaar Israël
Bovenkerk, Kampen
19.30 uur, entree € 5,20 mei:
Welkomdienst met Christelijk
Mannenkoor Assen, De Goede
Herderkerk, Hoofdstraat 9 te
Borger, 19.00 uur
9 juni:
‘Jong Talent’ met Maarten
Wilmink op het orgel, Willem
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld,
20.00 uur, € 12
30 juni:
‘Zang en spel’ met Gerwin v.d.
Plaats op het orgel en sopraan
Clara de Vries, Willem Hendrik
Zwarthal te Lemelerveld, 20.00
uur, € 14
Informatie voor de (muziek)agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Wilsum 9.30 ds. H. de Kok
14.30 ds. A. Versteeg
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk 19.00 ds. J. Adriaanse
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter
Beek HK 19.00 ds. T. Veenstra
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam
GrK 16.30 Michaëlsvesper JK
9.30 ds. G. de Fijter 19.00 ds. J. v/d
Meijden LK 10.00 ds. M. Jonker.
H.A. OK 10.00 ds. I. Epema
Open Kring 9.30 ds. E. Jonker.
H.A. SiK 10.00 ds. H. Evers StK
9.30 Contactdienst
Maandag 21 mei 2018
2e Pinksterdag
Belt-Schutsloot 9.30
ds. H. ter Beek
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
Delden OB 10.00 RvK
Den Ham Landstuve 10.00
ds. R. Perk DK 10.00 evang.-cie.
Enter 9.30 dhr. H. Berkhoff
Genemuiden GK 9.30 ds.
Versteeg GrK 9.30 dr. S. v/d Berg

HC 9.30 ds. J. Olie
Hasselt Ichthus 9.30
ds. H. van Veldhuizen
Lutten KK 9.30 gemeenteleden
Mariënberg SK 9.30
ds. J. Lindeboom
Nijverdal RB 18.30
ds. W. Kaljouw
Sibculo FK 9.30 n.b.
Vollenhove Kapel 10.00
ds. H. Pap
Wierden DK 9.30 dr. J. Hoek
Hoge Hexel 9.30
ds. H. Donken. Zangd.
Zondag 27 mei 2018
Almelo Bleek 10.00 da. B.
Holtrust De Ontmoeting 10.00
ds. R. Visser 19.00 ds. A. v/d
Griend GrK 10.30 ds. P. Endedijk
PK 10.00 da. G. Bunjes Noach
10.00 ds. D. van Bart. H.A.
Eugeria 10.30 da. J. Vedders
Beerzerveld 10.00 drs. J. Eertink
19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 n.b.
Bergentheim OK 9.30
da. G. Rohaan
Berkum HH 9.30
ds. A. Bronswijk

Advertenties
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Blankenham 10.00
mw. J. Lalkens
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J. Sent
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00
mw. E. Kolthof
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
19.00 ds. E. Prins
Daarlerveen 9.30 en 17.00
ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.30
ds. H. Schipper Oudleusen 9.30
ds. G. Zijl
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. G.
Labooy 19.00 ds. K. van Staveren.
Zangd. 16.30 ds. K. van Staveren.
Kruimeld.
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. v/d Meer
Den Ham GK 9.30 ds. G. de
Goeijen HK 19.00 ds. H. de Haan
DK 10.00 ds. H. Klaassen
Diepenheim 10.00 ds. J. v/d Wal
Enschede OK 10.00 n.b. 16.30
Taizé-viering Lonneker 10.00
dr. M. de Vries Usselo 10.00 ds.
J. Bouwmeester BK 10.00 ds. M.
Zijlstra ZP 10.30 ds. R. de Vries
HZ 10.00 ds. R. de Vries
JK 10.00 da. G. Bunjes
Enter 9.30 ds. F. de Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. de
Bruijn 19.00 ds. Postma. Sing-in
GrK 9.30 ds. J. Olie 19.00 ds. C.
Hoek HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00
ds. C. Pronk
Gramsbergen BHK 9.30 ds. J.
Kruiter. H.A. 19.00
ds. W. v/d Wel. H.A.
Hardenberg Baalder 10.00
ds. W. v/d Wel HK 10.00 ds.
P. Langbroek De Matrix 9.30
ds. H. Wachtmeester Radewijk
10.00 ds. P. Noordmans SK
10.00 ds. A. de Lange 19.00
ds. L. van Rikxoort CFH 10.30
n.b. Witte Kerk 10.00 dhr. G.
Heinen Oostloorn 11.00
ds. G. Holverda. H.A.
Hasselt Ichthus 10.00
ds. W. Voogd
Heino 9.30 dhr. H. Solkema
Holten DK 9.30 ds. H. Paas
Kandelaar 9.30 ds. A. Veerman
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager.
H.A. 19.00 ds. B. Gijsbertsen
Kamperveen 9.30 dhr. Glas
Lemelerveld BK 9.30
ds. C. Benard. H.A.
Lutten LK 9.30 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30
ds. L. van Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. L.
Hoekstra 19.15 ds. M. Develing
MK 10.00 ds. K. van Staveren OK
9.30 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d Weg
18.30 ds. E. Laseur HC 9.30
ds. A. Veerman
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans

GK 9.30 ds. G. v/d Dool
Rijssen GK 9.30 ds. P. Boomsma
19.00 ds. S. Ris
Rouveen 11.00 ds. R. van
Hornsveld. Voorber. H.A.
Sibculo KK 9.30 ds. A. Boschma
FK 9.30 ds. W. v/d Griend
Schuinesloot 11.00 ds. W. Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
M. Vis 19.00 ds. D. Wolters
Staphorst 9.00 ds. R. van
Hornsveld. Voorber. H.A.
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 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds.
W. ten Voorde MK 10.00 ds. J.
Dekker 15.00 ds. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. A.
Veerman 15.00 kerk-op-schoot
Vroomshoop Het Anker 9.30
en 19.00 ds. J. Antonides Irene
9.30 ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 9.30
ds. W. Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. R. Kranen
Wierden DK 9.00 ds. H. v/d

www.donatus.nl

Interessante lezing?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Andel (herv.), ds. A.B. van
Campen te Poederoijen en
Loevestein (herv.)
als classispredikant,
verbonden aan de classicale
vergadering Veluwe (beroepen
door diezelfde classis), ds. W.G.
van Iperen te Barneveld
te Beetsterzwaag-Olterterp,
ds. A.B. Elbert te RodenRoderwolde
te Den Haag (Laak-Moerwijk),
ds. J.G. van Iersel-Veenhof te
Wateringen
te Ermelo (herv., Nieuwe Kerk
Zuid, Leuvenum en Staverden),
ds. J. van Rumpt te Nunspeet
(herv., wijk Kapel Hulshorst)
te Haastrecht (geref., deeltijd
50%), ds. C.M. Baggerman-van
Popering wonend te Krimpen
aan den IJssel (tot vorig jaar
verbonden aan Wemeldinge/
Kattendijke)
te Staphorst (herv. gem. De
Rank), prop. T.W.D. Prins-van
den Bosch te Daarle
Aangenomen
naar Katwijk aan den Rijn
(herv. wijk 2, Onmoetingskerk),
ds. E.J. de Groot te Urk (geref.)
naar Hollandscheveld (herv.,
Rehoboth), prop. M.G.M. Mudde
te Nijkerk
HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Poederoijen-Loevestein

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

Donatus verzekert vertrouwd

Pol 10.45 en 17.00 ds. T. Smink
Hoge Hexel 9.30 ds. H. Donken
19.00 dr. W. Moehn
Wijhe NK 10.00 ds. A. Bierma
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. R. Visisnga
14.30 ds. R. Perk
Windesheim 9.30 ds. J. van
Wijk 19.00 ds. W. Dekker
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. R. Roukema
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter
Beek 19.00 ds. D. Lagerweij
Zwolle AK 9.30 dhr. D.
Steenbergen GrK 16.30
Michaëlsviering JK 9.30 ds. H.
Lubbers 19.00 ds. J. van Bart LK
10.00 ds. M. Jonker OK 10.00
s. J. Tissink 14.00 perki-dienst
Open Kring 9.30 ds. M. Dijk
SiK 9.30 ds. R.van Putten StK
9.30 ds. R. Houtman

de site
van uw kerk
geschikt voor
smartphone?

Bedankt
voor Sint-Maartensdijk,
ds. R. van de Kamp te Putten
CHR. GEREF. KERKEN
Aangenomen
naar Apeldoorn-Oost, ds. A.
Brons wonend te Renswoude
(voorheen Israëlconsulent)
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Randburg (Zuid-Afrika),
ds. J.M.D. de Heer te MiddelburgCentrum
Aangenomen
naar Alblasserdam,
ds. C. Sonnevelt te Krabbendijke
naar Kampen, ds. D.W. Tuinier
te Waarde
Bedankt
voor Middelburg-Zuid,
ds. G.W.S. Mulder te Zoetermeer
voor Hilversum, ds. A.T.
Huijser te Sliedrecht
voor Terwolde-De Vecht,
ds. A. Schot te Nunspeet
voor Werkendam, ds. G. van
Manen te Elspeet
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Bedankt
voor IJsselmuiden,
ds. J. Roos te Barneveld

wandelen
in Sauerland

welkom in
Haus Reinhild

Uw
advertentie
hier?
Neem contact op
met het Gezamenlijk
Zondagsblad via
geke@topic-cc.nl
Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Kijk op

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

i.c.m. Kerkwijk en
omstreken, ds. L.W.C. Ruijgrok
te Poortvliet

hausreinhild .nl

of bel 0546 - 577475.
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Blokzijl

prot. gem .

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

Zondag 20 mei. Pinksteren. De
kerk is open om 8.30u en om 8.45u
is er ‘ontbijt in de kerk’. Blokzijl
Grote Kerk, 10.00 uur. ds. D.J.
Lagerweij. Organist dhr. St. van
Dokkum. Collecte: 1e Kerk in
Actie –Zending, 2e eigen kerk, 3e
pastoraat.
Komende zondag is het pinksteren
en komen we samen in de grote
kerk, waar zal voorgaan onze oudpredikant ds Dirk Jan Lagerweij
uit Zwolle. En organist zal zijn dan
Stephan van Dokkum. Laten we
vertrouwen op een gezegende
dienst! Ook dan is er na afloop
koffiedrinken en ontmoeting. Een
ieder is van harte welkom! Dit
welkom is eveneens alle zondagen
die volgen!
Zondag 27 mei. Jeugddienst om
10.00u ds J.C.Sent (Emmeloord).
Grote Kerk Blokzijl. Organist:
Corry van den Berg. Collecte: 1e
Diaconie, 2e eigen kerk, 3e onderhoudsfonds Pastorie.
Pastoraat. Nog steeds blijven
de namen ons bij, van allen, die
eerder ook regelmatig genoemd
werden. Er is blijvend zorg en
onzekerheid bij velen. Laten we
hen noemen in onze gedachten en
gebeden! Ook hierin kunnen we
gemeente van Christus zijn, toch!
Er is ook een heugelijke mededeling, namelijk dat Henk en Marina
Bakker, scheepsdiep 8 Blokzijl,
op 7 mei jongstleden 25 jaar
getrouwd waren. Hartelijk gefeliciteerd hiermee! Henk van Dalen
‘God kan je helpen, die de hemel en
de aarde gemaakt heeft. Hij laat je
niet los. Er blijft een weg, waarop
je verder kan gaan. God is niet een
mens, die in slaap valt. Je raakt bij
Hem niet uit het oog.’ uit het ‘ouderlingenblad’
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 20 mei is het
pinksteren met een dienst om
10.00uur in de Grote Kerk. Donderdag 24 mei is er om 20.00uur
gemeenteavond in de Grote Kerk.
Zondag 27 mei jeugddienst om
10.00uur in de Grote Kerk.
Bezoekdienstkalender. Jarig
op 18 mei dhr A de Jonge, 75 jaar,
Barend Loosweg 51, Blokzijl; op 19
mei dhr R.Hoolsema, 78 jaar, G.
Luchesenstr 6, Scheerwolde en op
20 mei mw J.W.A.Dansik-Postma,
75 jaar, Wetering west 23, Wetering op 24 mei mw V.Smedes-Winters, 82 jaar, Pr. Willem Alexanderstr 7, eveneens op 24 mei mw
A de Jonge-Huisman, 76 jaar , Pr
Willem Alexanderstr 6. Beiden te
Blokzijl.
U, allen van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst.
Voor de bezoekdienst is er en gift
ontvangen van €10.00. Heel hartelijk dank hiervoor. Namens de
bezoekdienst Marie Dijkman-van
der Sluis.
Nogmaals vermeld: Jarig op 11
mei mw C.M.C.M Nouwen- van

de Ven, 75 jaar, Veldhuisweg 6 te
Blokzijl. Van harte gefeliciteerd
en een hele fijne dag gewenst.
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
1ste Pinksterdag, zondag 20 mei
gaat onze eigen predikant ds. A.C.J.
van Waard - Pieterse voor. De
organist is de heer S. Huismans en
de ouderling van dienst is mevrouw
M. Kruider. De uitgangs-collecte is
bestemd voor de Pinksterzending.
Op zondag 27 mei gaat ds. D.
J. Lagerweij uit Zwolle voor. De
ouderling van dienst is mevrouw M.
Petter en de organist is mevrouw
C. Roth. De uitgangscollecte is
voor de eigen gemeente. Tijdens
de dienst zal er oppas aanwezig zijn
voor de kleintjes. Kerkvervoer:
Hans Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zondag
6 mei: Kerk € 60,20 en Diaconie €
54,45. De uitgangscollecte bedroeg
€ 74.- en zal ten goede komen aan
het onderhoud van het Protestants
Centrum. De bloemengroet ging
naar de heer H. Prinsen.
Op Hemelvaartsdag donderdag
10 mei: Kerk € 38,85 en Diaconie
€ 33.-. De uitgangscollecte bedroeg
€ 37,30 en was bestemd voor het
Pastoraat.
Op zondag 13 mei: Kerk € 59,50 en
Diaconie € 47,20. De uitgangscollecte was € 56,35 en was bestemd
voor de catechese. De bloemengroet ging naar de fam. H. Smit.
Pinksterzending. Aankomende
zondag 20 Mei is de uitgangscollecte bestemd voor de Pinksterzending. Het thema voor deze collecte
is: (Bijbel)onderwijs op platteland
Bangladesh.
In het Islamitische Bangladesh
behoren christenen tot de armste
bevolkingsgroepen, slechts 0,5%
van de bevolking is christen. De
Taizebroeders in Bangladesh kregen
een aantal jaar geleden het verzoek
van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het
zorgen voor de vele kleine, nieuwe
kerken op het platteland. De kerken bestaan uit eerste generatie
gelovigen die heel arm, ongeletterd
en achtergesteld waren. Met het
Mymensingh church care program
ondersteunt de Baptist Church
of Mymensingh, partner van Kerk
in Actie hen op allerlei manieren:
leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen
en Bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor
kinderen. Daarnaast biedt de kerk
vrouwen bijvoorbeeld naailessen
aan, zodat zij vanuit hun eigen huis
extra geld kunnen verdienen om

hun gezin te onderhouden. Aan
gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te
volgen zoals groente verbouwen
of een koe te verzorgen. Daarmee
kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven
de armoedegrens. Meer informatie:
www.kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh. Helpt u mee om deze
collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank.
Een groet van Marjolein Petter,
Wel en Wee. De heer H. Vink,
Hazelaar 19 is weer thuis na een
verblijf in Zonnekamp. Hoe goed
is het om aandacht te geven aan
gemeenteleden die thuis ziek zijn,
voor onderzoek naar het ziekenhuis moeten of een traject van
behandelingen in gaan. De schoolexamens zijn afgelopen maandag
begonnen. Voor de jongeren in
onze gemeente wordt het weer
een spannende tijd. Wij wensen
allen veel sterkte toe en voor een
ieder een goede week.
Leven uit de Bron
Soms ga je als door een woestijn:
niets dan heet zand en door alle voorraden heen;
dorstig verlangen naar oases van nieuwe kracht.
Er is een opmerkelijke uitspraak van
Jezus:
‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en
drinken!
Rivieren van levend water zullen
stromen
uit het hart van wie in mij gelooft.’
(Johannes 7:37)
Het wordt tijd dat we terugkeren naar
deze Bron.
Water, dat is: kracht, leven, geest.
Jezus heeft zich laten volstromen door
Gods Geest.
Nu doet hij die Geest in ons ontspringen.
Niet twee stromen, maar één doorgaande beweging:
naar binnen en weer naar buiten.
De eigen dorst wordt gelest
en je wordt tot een bron voor je
omgeving:
er gaat iets van je uit!
Als een boom aan het water
die zijn levenssappen opzuigt en rijk
draagt,
zo is de mens die zich voedt met Gods
woorden
en de vrucht van de Geest voortbrengt.
Bezieling is:
de Bron terugvinden en zo een bron
van leven wórden.
Wout van Laar

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
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Afgelopen zondag 13 mei gingen
de bloemen ter bemoediging naar
Mevr.C.Mulder, Vijverpark 25.
A.s. zondag 20 mei, Eerste
Pinksterdag, is er in beide dorpen dienst. In Blankenham begint
de dienst om 9.30 uur, in Kuinre
begint de dienst om 11.00 uur. Op
Hemelvaartsdag belooft Jezus zijn
vrienden, dat zij kracht van boven
zullen ontvangen, als God de Heilige Geest aan hen zal geven. Op
Pinkstermorgen zijn veel mensen
getuige van de gave van de Heilige
Geest: de kracht die de vrienden
ontvangen is merkbaar als een
vuur dat verwarmt, als een lopend
vuurtje dat rond gaat onder mensen.
Op zondag 27 mei is er een
gezamenlijke dienst om 10.00 uur
in Blankenham. Voorganger is dan
Mevr.J.Lalkens uit Emmeloord.
Zondag 3 juni zijn er diensten
in beide dorpen. We vieren deze
zondag het Heilig Avondmaal. De
vroege dienst van 9.30 is in Kuinre,
de late dienst van 11.00 uur vindt
plaats in Blankenham.
Bericht van overlijden. We
ontvingen het tragische bericht,
dat de 19-jarige Phillip Jan Boek
uit onze gemeente bij een tragisch
ongeval tijdens zijn werk op 25
april jl. is omgekomen. De uitvaart
heeft plaats gevonden op dinsdag 1
mei jl. vanuit de protestantse kerk
te Kuinre. We bidden zijn familie
en vrienden Gods troost en nabijheid toe. In een volgende editie
van het Gezamenlijk Zondagsblad
zal een In Memoriam verschijnen.
De gezamenlijke kerkenraad
vergadert op donderdag 17 mei
om 19.30 uur in de kerk in Blankenham.
Examentijd. Allen die bezig zijn
met hun schoolexamens, heel veel
succes gewenst!
Vooraankondiging. Op zondagavond 17 juni is er een muziek- en
samenzangavond in de protestantse kerk Kuinre, met oecumenisch
koor ‘Jubilee’ o.l.v. Henk Boeve
en muziekvereniging ‘Excelsior
Kalenberg Hogeweg’ o.l.v. Dhr.Flicijn uit Drachten. Organist is Dhr.
Th.Hoen. Marleen Bos zal enkele
liederen. De avond begint om
19.30 uur in de protestantse kerk
te Kuinre. Komt u ook?
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
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Zondag 20 mei, 1e Pinksterdag.
Deze zondag is er om 9.30 uur
een centrale dienst in Oldemarkt.
In deze dienst zullen Nadine Minnema, Jelmer Trox en Marije Pen
Openbare Geloofsbelijdenis afleggen. Marije zal ook de Heilige
Doop ontvangen. Tijdens deze
dienst is er geen kindernevendienst. Collectes: 1e Compassion,
2e College van Kerkrentmeesters,
uitgang: Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Antje de Boer
en Femke Pen. Beamer: Caitlyn
Tietema.
Zondag 27 mei. Deze zondagochtend is het zendingszondag
en is er een dienst om 9.30 uur
in Oldemarkt. Voorganger is ds.
Jans. Tijdens deze dienst zal ook
dhr. Frans de Lange van Globalrize spreken. Wanneer u thuis
een spaardoosje heeft, kan dat
tijdens/na deze dienst geleegd
worden. Tijdens de dienst is er
kindernevendienst en tienerdienst.
Collectes: 1e ZWO, 2e College
van Kerkrentmeesters, uitgang:
Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Ina v/d Weerd en familie
Jans. Beamer: Jelmer Trox
Ophaallijst. Voor vervoer naar
de kerk graag uiterlijk drie dagen
van tevoren bellen als u van deze
dienst gebruik wilt maken. 20 mei:
Fam. Wicherson 0561 – 452336;
27 mei: Wilfred Koers 0561 –
452206.
Pastoraat. Mevr. Jonkers, de
Hornlanden 45 heeft in de afgelopen weken twee keer in het
ziekenhuis gelegen vanwege
hartritmestoornissen. Mevr. A.
Jongschaap-Vaartjes, de Maten 6
Oldemarkt, is ongelukkig met haar
fiets gevallen en daardoor heeft ze
een breuk in haar bovenarm. Sinds
4 mei jl. verblijft ze daarom in de
Menning te Wilhelminaoord. Dhr.
Th. Hoen, Oudeweg 5 Ossenzijl
heeft door een ontsteking last van
evenwichtsstoornissen.
Mevrouw T. Veenstra-van Eijck,
Kruisstraat 80 Oldemarkt, heeft
een aantal dagen in het ziekenhuis
gelegen.
Laten we deze gemeenteleden in
onze gebeden gedenken.
Bedankt! Jaap en Marry Muis willen een ieder bedanken voor de
felicitaties kaarten en bloemen en
attenties in welke vorm dan ook.
“Wij zijn diep onder de indruk.
Allen hartelijk dank voor deze ons
zo bijzondere dag van ons zestigjarig jubileum”.
Collecte opbrengsten. De
collecteopbrengsten van zondag
29 april waren als volgt: Paasloo: Diaconie € 89,30; College
van Kerkrentmeesters: € 78,50;
Instandhouding gebouwen: €
96,15.
De opbrengst van de regenboogdienst in Oldemarkt was € 35,75.
De collecteopbrengsten van zondag 6 mei waren als volgt: Oldemarkt: ‘Lichtpunt € 109,82; College van Kerkrentmeesters:
€ 60,90; Eredienst en Kerkmuziek:
€ 72,Collecte en inleveren spaardoosjes tijdens zendingszondag. De collectes tijdens de dienst
op Zendingszondag (27 mei)) zijn
tijdens de rondgang voor GlobalRize (zending via internet) en bij
de uitgang voor de onkosten van
de dienst. Ook is er deze zondag weer de gelegenheid om de
spaardoosjes voor Compassion
in te leveren. Mocht u een nieuw
Lees verder op pagina 12
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spaarpotje willen ontvangen dan
kunt u dit melden bij een van de
leden van de zendingscommissie.
Helaas zijn de kartonnen doosjes
niet meer verkrijgbaar, maar daar
komt iets anders voor in de plaats.
Namens de zendingscommissie,
Ina van der Weerd, Nicolette
Boogaard en Marcel Prins.
Opbrengst collecte oecumenische dienst t.b.v. Zr. Lies op
de Weegh. Wat kreeg ik weer
een goed gevoel toen ik de vorige
week de afschriften kreeg van
de Rabobank. Geweldig wat een
mooi bedrag van € 563.95. En dat
kan ook al heel vlug ja zelfs deze
maand nog naar Burundi gaan. De
19de mei komen 2 zusters naar
hier voor enkele dagen en die
kunnen dat zo mooi meenemen.
Dat geven dan ook geen onnodige
onkosten. Wat zullen de zusters
weer blij zijn voor de vele kinderen die ze kunnen helpen met de
nodige materialen om toch naar
school te kunnen gaan. Het is
gewoon triest dat vooral de kath.
kinderen de dupe moeten zijn van
het onderwijs. Op deze manier
zullen er ook nog mensen afhaken
omdat eenieder wel graag ziet dat
hun kinderen naar school kunnen gaan. Natuurlijk zijn ook alle
kinderen niet geholpen. Wij zijn
erg blij en dankbaar dat ook de
Inlandse zusters ons werk met de
wezen, schoolkinderen en gehandicapten verder doordragen. Wij van
onze kant blijven hen steunen in die
mate dat mogelijk is. Namens onze
zusters, de armen, schoolkinderen
en gehandicapten willen u allen
danken voor de geweldige inzet die
u iedere keer weer opnieuw toont
door uw inspanning. Voor u allen
en uw familie’ s wil ik u danken en
wij gedenken u in onze dagelijkse
gebeden voor zoveel hulp en goedheid. Met lieve en vriendelijke groeten, wens ik u allen nog een mooie
Hemelvaartsdag toe en een devoot
Pinksterfeest. Dat de H. Geest ons
allen wijsheid, kracht en eenheid
mag schenken. Lies
Bloemen. De bloemen van zondag 29 april zijn gebracht bij dhr. J.
Oord aan de Weidekamp te Oldemarkt. De bloemen van zondag
6 mei gingen naar dhr. Th. Hoen,
Oudeweg te Ossenzijl.
Giften. Via de collecte van 29 april
ontvingen we een gift van € 5,voor het bloemenfonds. Dhr. Buijert ontving € 10,- voor het bloemenfonds. Mevr. Kramer ontving €
20,- voor het gebouw in Paasloo en
€ 10,- voor de kerk. Hartelijk dank
hiervoor.
Examenkandidaten succes
gewenst! Na dit weekend beginnen de examens op de middelbare
scholen. Vanuit onze gemeenten doen de volgende jongeren
examen: Aron Bouwer, Femke
Schoonhoven, Caitlyn Tietema,
Isa Muis, Saffira Muis, Rosalie Jans,
Lisa de Boer, Mark Lenstra, Sietse
Hagen, Manon Poelsema, Bram
Poelsema, Pieter Poelsema, AnneMarije de Boer en Bente Duetz.
De volgende jongelui(jonge dames)
gaan voor MBO- of HBO examen:
Jiska Duetz, Margriet en Jacoba de
Boer. Heel erg veel succes allemaal!
Nieuws voor het GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Maatjes project van start!
We zijn samen gekomen met de
mensen die zich hiervoor hebben
opgegeven, jammer dat niet iedereen er was! Na het welkom door
Mary, las ze nog een stukje uit de
Bijbel nl Jacobus 2:14-26. Daarna
ging Sonja voor in gebed en legde
uit wat de bedoeling is van het
maatjes project. Het was fijn om
met elkaar ideeën uit te wisselen!
Een uitgebreider verslag staat in
de volgende kerkklanken. Hartelijke groet namens, Sonja Karssen,
Mary Kousbroek, Grietje Visser
Einde kopij vanuit Oldemarkt
voor Gezamenlijk Zondagsblad. Vanaf de maand juni wordt
er door onze gemeente geen
kopij meer aangeleverd voor het
Gezamenlijk Zondagsblad. Via
Kerkklanken zijn onze gemeenteleden hiervan reeds op de hoogte
gesteld. De voornaamste reden
voor dit besluit is dat het grootste deel van het nieuws uit onze
gemeente dat in het GZB verschijnt, gelijk is aan de nieuwsbrief
die wekelijks in onze kerk wordt
uitgedeeld. Daarnaast is er nog
ons een eigen kerkblad (Kerkklanken) dat meerdere keren per
jaar verschijnt, de website en een
digitale nieuwsbrief. Er zijn enkele
berichten die alleen in het GZB
verschijnen. Deze willen we in
onze eigen media opnemen, zodat
alle gemeenteleden deze berichten
kunnen lezen, ook degenen die
geen abonnement hebben op het
Gezamenlijk Zondagsblad. Uiteraard is een ieder vrij om zijn/haar
abonnement voort te zetten om
zo op de hoogte te blijven van het
nieuws uit de buurtgemeenten.
Agenda. Woensdag 23 mei:
Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur. Woensdag 30 mei:
Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur. Woensdag 30 mei:
GGG Oldemarkt (locatie nog niet
bekend) Aanvang 20.00 uur.
Na de Hemelvaart
Nu de Heer ten hemel is opgevaren,
mogen we vol vertrouwen verder
gaan.
De Geest zal ons helpen rechtop te
blijven staan,
niet naar onze zorgen te blijven staren.
Ja de Heer is plaats aan het bereiden,
voor wie gelovig en vol vertrouwen
zijn hart en leven aan Hem durft te
wijden,
in alle omstandigheden op Hem wil
bouwen.
Dan mag je eens en voor altijd
bij Jezus zijn.
Verlost van pijn,
juichen en stralen, tot in alle eeuwigheid!
(Henrieke Duijst)
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 20 mei. Aanvang: 09.30
uur. Voorganger: ds. E. van Veen

Interessante lezing?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
en Evelien Reewijk. m.m.v.: Katholiek en Protestants Kerkkoor.
Ophaaldienst: dhr. H. Linthorst.
We komen deze zondag samen
in de feesttent aan de Beek. Er
is dus geen dienst in onze eigen
kerk. Pinksteren, vieren we de
Geestkracht van God in mensen,
zoals beschreven in Handelingen 2.
Pinksteren vormt op de vijftigste
dag (pentekoste, vijftig, Grieks),
de afsluiting van het Paasfeest. Dat
wat in Jeruzalem ervaren werd,
licht sterker dan alle donker, leven,
sterker zelfs dan de dood, hoop
tegen all cynisme in, het krijgt
handen en voeten in het leven van
mensen, die erop uit trekken om
in woord en daad te vertellen van
wat hun zo heeft geraakt.
Zondag 27 mei. Aanvang:
10.00 uur. Voorganger: mevr. L.
Winters-Jonas (Kraggenburg).
Organist: Margreet van Dorsten.
Ophaaldienst: dhr. J.D. Zeefat.
Eindcollecte: Kosten Pastoraat.
Je hebt iemand nodig, stil en oprecht,
die als het er op aankomt, voor je
bidt en voor je vecht….
Heel veel mensen kunnen het
kleine gedichtje, dat Toon Hermans ooit schreef, zonder nadenken aanvullen. Het bekende versje
over vriendschap. De volgende
dienst van Samen! een dienst voor
jong en oud gaat over vriendschap.
We kijken samen naar een filmpje van de twee dikke vrienden
Ernie en Bert, we luisteren naar
het vriendschapsverhaal van David
en Jonathan, we denken na over
het lied ‘Welk een vriend is onze
Jezus’ en beseffen dat God als een
vriend voor ons wil zijn. Kortom
een dienst waarin we Vieren, Beleven en Ontmoeten. Een dienst
voor jonge kinderen, volwassenen
en ouderen, een dienst voor ons
allemaal Samen! Kom jij/u ook?
En… vrienden welkom! Na afloop
van de dienst drinken we samen
koffie of thee.
Vrijwilligersavond. De kerkenraad wil alle vrijwilligers, samen
met hun eventuele partner, van
harte uitnodigen voor de Vrijwilligersavond op zaterdagavond 26
mei vanaf 19.00 uur in de kerk.
“We waarderen de inzet van u als
vrijwilliger zeer. Het maakt niet uit
wat u doet of gedaan heeft, hoe
gering ook. Als Kerkenraad willen
we iets terugdoen voor de vele
vrijwilligers binnen onze gemeente. Dit willen we graag tonen
door tijdens deze avond vrijwilligers als u en jou te bedanken en
te voorzien van een hapje en een
drankje.” Wat u kunt verwachten?
Ja, dat willen we niet verklappen.
Kom vooral en laat u verrassen!
Om te weten op hoeveel mensen
er gerekend kan worden, aan u
het verzoek zich uiterlijk vrijdag 18
mei voor de Vrijwilligersavond aan
te melden. Dit kunt u doen door
een mail te sturen naar: scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com,
onder vermelding van aanmelding
voor de avond én of uw eventuele partner ook meekomt. Mocht
een mail sturen echt niet tot de
mogelijkheden behoren, dan kunt
u bellen met de scriba, bereikbaar
via 06-30224338. Wilt u gebruik
maken van onze ophaaldienst,
wilt u dat dan melden bij Gerard
Dolstra? Telefoon 589164; E-mail

gh.dolstra@home.nl. Mogen we u
zaterdag 26 mei 2018 bedanken?
Bloemen. Met een hartelijke
groet en een bemoediging zijn de
bloemen uit de dienst van zondag
6 mei bezorgd bij mevr. H. Schippers-Luchtmeijer, Oldemartktseweg 140d, en op zondag 13 mei bij
mevr. Y. Vaartjes-Elzinga, Oldemarktseweg 119j.
Giften. Mevr. R. Boer ontving 2
x € 10,- voor het bloemenfonds,
heer K. Klarenberg € 10,- vor de
kerk en mevr. R. van den Hoofdakker ontving € 5,- voor de kerk
en € 5,- voor de diaconie. Hartelijk bedankt voor deze giften.
Overlijden. Op 8 mei is overleden op de leeftijd van 88 jaar Jan
Lieuwe Bijl. Samen met vrouw
Aukje woonde hij aan Hummelingen 8. De afscheidsdienst is gehouden op maandag 14 mei vanuit
onze kerk, waarna de crematie
in besloten kring heeft plaatsgevonden. Wij wensen zijn vrouw,
kinderen en (klein) kinderen veel
sterkte en Gods zegen toe.
Op zaterdag 12 mei is overleden
op de leeftijd van 82 mevr. Aaltje Winters- Eker overleden, zij
woonde aan de Bergsteinlaan 30
op Tuk. De uitvaart is zaterdag 19
mei om 15.00 in crematorium De
Reestborgh in Meppel. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte en Gods nabijheid toe
in dit verlies.
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. 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: veel kracht
toegewenst. Dat u zich gedragen
mag weten door God en de mensen om u heen!
Pinksteren is een feest, geleid door
Gods Heilige Geest.
Vandaar dit gedicht, op Pinksteren
gericht.
Met Pinksteren mogen we herdenken, dat God ons zijn Heilige Geest
wou schenken.
Een stukje Jezus op aarde dat heeft
echt heel veel meerwaarde.
De Geest geeft ons gave, gave om
mee verder te gaan.
Gave om over te dragen, gave om
naast elkaar te staan.
Door de gave van de Geest te verstaan, nemen we de liefde van Jezus
aan.
Hij is het door wie wij bij de Vader
komen, zijn liefde zal dan in ons
leven stromen.
En dan is Pinksteren voorbij, hebben
we beide dagen weer gehad.
Blijft u dan bidden, dat zijn Geest
mag werken in u en in mij
Met een hartelijke groet,
ds. Eric van Veen

Openluchtsamenkomst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad: ds. D.
Wolters, Steiger 27, 8325 HB
Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.
nl
Predikant Vollenhove-Ambt: ds.
H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326
AD Sint Jansklooster tel. 0527239504 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

20 mei 2018 om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. H.J.H. Pap en ds. D.
Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. J. V. Bredewout
en het lied voor de dienst is Lied
670. Collectes: Pinkster Zendings
collecte, instandhouding van de
eredienst, Geluidsinstallaties. De
autodienst wordt verzorgd door
Fam. E.de Olde, telefoon 246814.
Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente
gepast door: Irma Bakker en Femmie Hogendorf.
20 mei 2018 om 19:00 uur in
de tuin Nieuw Clarenberg, in
deze dienst hoopt Raad van Kerken en Pastor vd Sman voor te
gaan. De autodienst wordt verzorgd door Fam. E.de Olde, telefoon 246814.
21 mei 2018 om 10:00 uur in
de Kapel, in deze dienst hoopt
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De
organist is dhr. J. P. van Eerde en
het lied voor de dienst is Lied 670.
Collectes: Pinkster Zendings collecte, instandhouding van de eredienst, Geluidsinstallaties.
27 mei 2018 om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds.W.H.B,ten Voorde uit
Nunspeet voor te gaan. De organist is dhr. J. V. Bredewout en het
lied voor de dienst is Lied 1006.
Collectes: St. Woord en Daad,
instandhouding van de eredienst,
Onderhoudsfonds. De autodienst wordt verzorgd door Fam.
J.Mondria, telefoon 246791. Er
wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente
gepast door: Jasmijn Kuiken en
Else ten Hoeve. Er is een tienernevendienst voor de kinderen van
groep 7,8 en de brugklas.
27 mei 2018 om 19:00 uur
in de Johanneskerk, in deze
gezamenlijke dienst hoopt ds. D.
Wolters voor te gaan. De autodienst wordt verzorgd door Fam.
J.Mondria, telefoon 246791.
Lees verder op pagina 13
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Agenda. 29 mei 2018 om 19:45
uur, Vergadering kerkenraad, Tilvoorde. 4 juni 2018 om 19:00
uur, Verkoop collectebonnen van
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
Bij de dienst van eerste Pinksterdag. In deze dienst zullen de
volgende ambtsdragers worden
bevestigd: Dicky Buimer-Weijs,
Steiger 9 als diaken, Jolanda BronRoest, Kerkstraat 56, als ouderling, Frits van Benthem, Leeuwte
9, als ouderling-kerkrentmeester,
Jolanda Lassche-Mondria, Bonkenhaveweg 18, als ouderlingkerkrentmeester en Herman Wijermars, Jan van Diestraat 78, als
ouderling-scriba.
De volgende ambtsdragers zullen
worden herbevestigd: de ouderlingen Hiske van Driel, Gé KnobbeLok, Janneke Knobbe-Naberman,
Jan de Olde, Willy de Olde-Ruiter;
de diakenen Jaap Heetebrij, Margreet Lassche-Klaver, Roelof Lassche, Luuk Naberman; de ouderling-kerkrentmeesters: Jaap de
Olde en Bert Winter.
Van de volgende ambtsdragers
nemen we afscheid: De ouderlingen Rob van der Kamp, Antje
Mondria-Benedictus, Gerti Winter-de Oude, Tina van Dijk, Cor
Heetebrij, Cees Aart Verwaaij; de
diakenen Rita van Gurp-Winter,
Klaas de Jonge, Jansje Lassche-van
Buiten en de ouderling-kerkrentmeesters Mieke Bos-Wever en
Wim Groothuis.
Tijdens deze dienst zullen we
naast het Pinksterevangelie uit
Handelingen 2 ook verder lezen
uit de eerste brief van Petrus. We
richten ons op hoofdstuk 2: 11-17.
Petrus roept ons op: ‘Leid te midden van de ongelovigen een goed
leven, door uw goede daden tot
inzicht komen en God eer bewijzen.’ Welk getuigenis geven we af
in deze wereld?
Giften. De Diaconie ontving €
5.00 voor het bloemenfonds via
Ria Bruintjes, via Arianne Lassche € 10.00 en via ds. Wolters €
20.00. Het College van Kerkrentmeesters ontving voor de kerk €
375.00 via bankrekening NL75RABO0301801886 en € 10.00 via
Willy de Olde. De Diaconie ontving voor zorgmaatje via Geke
Bron € 10.00. Hartelijk dank voor
deze giften.
Bloemengroet. De bloemen
uit de diensten van 6 mei zijn als
teken van medeleven en als groet
van de gemeente gegaan naar Mw.
Briët - Oldenhof, het Vosken 6,
Dhr. en Mw. Driezen - Mondria,
G. Schenckstraat 68, Dhr. van de
Cingel, Kervel 212, Dhr. van de
Berg, Reesstraat 11 en naar Mw.
Lassche- Winter Heetveld 33a.
De bloemen uit de diensten van 13
mei zijn gegaan naar Mw. Dekker Heite, Zeekampen 22, Hr. Wever,
Mr. Kroezestraat 21, Hr. v. Dijk,
Mr. Kroezestraat 18, Mw. Brouwer - Jongman, Bisschopstraat
59, Mw. Winters - ten Braak, Bisschopstraat 70, Mw. Dokter - Hellendoorn, Landpoortsteeg 13, Mw.
Bron - Lassche, de Wal 15, Mw.
Post- Dikken Marjolein 359, Dhr
Groenewoud Laurier 143, Dhr.
Bakker Kadoelen 22 en naar Dhr.
en Mw. Vis-Visscher Leeuwte 82a.
Openstelling Grote- of Sint
Nicolaas-Kerk te Vollenhove
op Havendag. Tijdens de havendagen op zaterdag 19 mei a.s. is de
Grote Kerk, gebouwd in de 15de
eeuw, open voor belangstellenden,

iedereen is van harte welkom.
Van 10.00 uur tot 17.00 uur zijn er
vrijwilligers aanwezig, die u graag
rondleiden en u iets vertellen over
deze mooie kerk. Van 10.00 tot
14.00 uur zijn er miniconcerten op
het prachtige monumentale orgel,
gebouwd in 1686 door Apollonius
Bosch, door diverse organisten.
Van 10.00 tot 12.00 uur speelt
Corry van den Berg en van 12.00
tot 14.00 uur Jan Pieter van Eerde
(m.m.v. koperblazers). Van 14.00
tot 17.00 uur zal het Chr. Gem.
koor Laudate Vocalis uit Borger
o.l.v. Ronny Weijs optredens verzorgen. Er zal o.m. muziek van J.
S. Bach, Henny Vrienten, Gordon Young, R.S. Thatcher, James
Moore, Jacob de Haan en Th.
Dubois worden gezongen.
Laudate Vocalis telt ruim 40 leden.
Het koor beoefent met haar leden
de kunst van het zingen. Het heeft
inmiddels een behoorlijke staat van
dienst op het gebied van concerten
met werken van bekende componisten, zoals Vivaldi, Mendelssohn Bartholdy, Haydn en Rutter.
Wij nodigen u van harte uit om te
komen luisteren, loopt u gerust
binnen! De hele dag is de toegang
vrij.
Oecumenische dienst op 1e
Pinksterdag. Op 1e Pinksterdag
wordt u van harte uitgenodigd
door de Raad van Kerken voor een
Oecumenische openluchtdienstdienst gehouden in de tuin van
Nieuw Clarenberg aan de bosrand.
Het wordt een dienst met veel
samenzang en een korte meditatie van Pastor van der Sman met
als thema “De Geest waait”. Het
begint om 19.00 uur. Bij slecht weer
wordt deze dienst binnen gehouden. Na afloop is er koffie en thee
en kunt u nog even napraten.
Gemeentedag 10 juni. Heeft
u zich al opgegeven voor de
Gemeentedag op 10 juni? Het kan
nog steeds. Doet u dit dan wel
voor 20 mei?
Kinderboekjes. De vakantieperiode komt eraan. Hopelijk komen
er straks veel kinderen mee naar
de kerk. Achter in de Grote Kerk
en ook in de Kapel staan mandjes
met Christelijke kinderboekjes.
Voor kinderen die de dienst nog
niet echt kunnen volgen misschien
leuk zo’n boekje in te kijken. Laten
we ook onze gasten daarop wijzen.

Vollenhove

stad

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

Pastoraat. Mw. Jongman, G.
Schenkstraat 59, verblijft nog
steeds in het ziekenhuis. Ook Jantina Westhuis, ‘t Engelse Bos 18,
verblijft momenteel in het ziekenhuis. Dhr. Wever, M. Kroezestraat
21 is thuis na een ziekenhuisopname. We bidden hen kracht en
gezondheid toe.
Pinksteren - Willem de Mérode
Wij smeken: met Uw Geestes gloed
verteer ons als een offerande.
O, dit is onze diepste schande:
dat wij zo koud zijn van gemoed.
Als een versiersel op ons hoofd
willen we Uw stille vlam wel dulden,
o God, vergeef ons onze schulden,
dit: dat ons hart is uitgedoofd.

Neem weg, het voze pronkend
woord,
dat U niet kent, ons niet behoort,
geleend geluk, geborgde schande,
en hoor de oprechte rauwe kreet,
die scheuren in Uw hemel reet:
verteer ons als een offerande.
Met een hartelijke groet, Dick
Wolters

	Vollenhove

ambt

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

Overleden Peter Bruintjes.
Op 20 april 2018 is Peter Bruintjes
overleden. (Molenstraat 50, Sint
Jansklooster). Uitgerekend op die
dag waren Peter en Henny 40 jarig
getrouwd. Tijdens de afscheidsdienst hebben Henny en de kinderen gedichten uitgesproken en
herinneringen met ons gedeeld.
Hieruit nemen we het een en
ander over. ‘In de kinderenjaren
was papa Peter een man van weinig woorden, iemand die meer van
daden hield. Zakelijk en oprecht.
Iemand met een eigen mening.
Die het niet snel eens was met
een ander. Bij dit alles kwam de
droge humor van Peter vaak naar
boven. Op 28 december 1952 is
Peter Bruintjes geboren aan de
Poepershoek te St. Jansklooster
op Ambt Vollenhove. Hij was de
derde op rij, uit een gezin met 8
kinderen. Peter ging naar school
op het Heetveld. Vervolgens naar
de MULO in Vollenhove, waarbij
hij regelmatig de tas in een hoek
gooide en niet veel deed.
Peter was 17 jaar toen hij de bank
in Vollenhove ging werken, hij
werkte er maar liefst 44 jaar. In
1972 leerde hij Henny Koops kennen, een meisje uit Koekange. Op
20 april 1978 traden Henny en
Peter in het huwelijk. Er werden
drie kinderen geboren: Jolanda,
Arjen en Ilse. Later toen Jolanda
gehuwd was met schoonzoon
Edwin kwamen de kleinkinderen
Tjessie en Ferran. Peter genoot
van de dagjes weg met de kleinkinderen en het jaarlijkse familieweekend. Ook tijdens de ziekte
werden de evenementen als het
even kon voortgezet. Twee jaar
geleden begon voor Peter een
strijd tegen agressieve vorm van
de ziekte van Kahler. Peter onderging de behandelingen van bestraling, chemo, stamceltransplantatie
en alle daarbij komende bijwerkingen, steeds weer opnieuw. Een
strijd tot het laatst toe.
Met respect en bewondering denken we eraan.’ Tijdens de dienst
hebben we onder meer geluisterd
naar de woorden uit Psalm 23:
De Heer is mijn herder en woorden van bemoediging die Peter
en Henny de laatste keer in het
ziekenhuis hebben gehoord. ‘Wij
hebben ons burgerrecht in de
hemel- wij zijn mensen onderweg,
we hebben hier geen blijvende
stad…we hebben ons burgerrecht
in de hemel en van daar verwachten wij onze redder, de HEER
Jezus Christus. Met de kracht
waarmee Hij in staat is alles aan
zich te onderwerpen- Hij is niet

een zwakkeling, Hij knapt nooit en
te nimmer af, voor Hem is opgeven geen optie- met die kracht,
opstandingskracht zal Hij ons
armzalig lichaam gelijk maken aan
zijn verheerlijkt lichaam. (Filippenzen 3:20vv) We wensen Henny,
de kinderen en kleinkinderen van
Peter de kracht van de Trooster,
de Heilige Geest.
‘Mein Kampf’. Als wij mensen
vergeten na te denken zijn we
heel snel te beïnvloeden. Adolf
Hitler wist hier al van. In Mein
Kampf betoogt hij: ‘Met uitgekookte leugens, die onafgebroken
herhaald worden, is het mogelijk
om mensen te laten geloven dat
de hemel de hel is - en de hel de
hemel- Hoe groter de leugen, hoe
meer bereidheid er is om deze te
geloven...’
Ten slotte, ontvangt allen een
vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Leeuwte waar de
ooievaars een jonkie verzorgen
en waar vanmiddag een enorme
vliegende deur, een zeearend zich
liet zien.
Mvg, 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 20 mei – 1e Pinksterdag. Belt-Schutsloot 09.30
uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. trompettisten. Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger:
ds. W. Smit, Smilde. In beide diensten wordt gecollecteerd voor de
Pinksterzending.
Dienst 21 mei – 2e Pinksterdag. Belt-Schutsloot 09.30 uur.
Voorganger: ds. H.O. ter Beek,
Zwartsluis – m.m.v. chr. gem. zangver. Looft den Heere.
Diensten 27 mei. Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger: ds.
T. Veenstra, Kampen. Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger:
ds. W.J. Menkveld – koffie na de
dienst. In beide diensten is er een
extra collecte voor kerk en onderhoud.
Diensten 3 juni. Belt-Schutsloot
09.30 uur. Voorganger: ds. W.H.B.
ten Voorde, Nunspeet. Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In. Wanneperveen 09.30 uur: Voorganger:
dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot –
Jeugddienst.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen. 20/5 – fam. W. van der
Heide, Weth. Vosstraat 53, en
fam. A. Wink, Veneweg 20. 27/5 –
fam. E. Westerman, Veneweg 203,
en fam. G. Dam, Veneweg 187.
03/6 – jeugddienstcommissie.
Bloemen. De bloemen uit de
dienst te BS van zondag 6 mei gingen met hartelijke groeten naar
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de heer R. Schoenmaker omdat
hij in het ziekenhuis heeft gelegen
en met hartelijke felicitaties naar
Marina Wagenaar i.v.m. met de
geboorte van haar dochter Marlynn. De bloemen in Wanneperveen gingen ter bemoediging naar
mw. Kleine, Weth. Vosstraat 25,
en naar mw. Knol, Bovenboerseweg 29. De bloemen van zondag
13 mei gingen met hartelijke felicitaties naar Albert en Monique
Stam, Noorderweg 27a, in verband met de geboorte van een
dochter en naar de heer C.P. den
Herder, Burg. Pastoorstraat 70,
hij is jarig geweest.
Verantwoording. De diaconie
collecte van 6 mei jl. voor het
missionair werk in BS bedroeg
€ 113,90 en in W’veen
€ 66,52. De diaconie collecte uit
de gezamenlijke dienst van 13 mei
jl. was € 138,30.
Ledenmutatie. Wanneperveen:
- Dhr. J. van der Linde (Weth. Vosstraat 3) is verhuisd naar Weth.
Vosstraat 38, 7946 AX Wanneperveen.
Paaskaars 2017. Mochten er
gemeenteleden zijn die belangstelling hebben bij de paaskaars van
2017, dan kunt u dit aangeven bij
een van de leden van de diaconie.
Wanneer meerdere mensen ons
benaderen, zullen we de kaarsen
gaan verloten. Met vriendelijke
groet namens de diaconie, Ineke
Slot
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.
Jarigen juni. Onderstaande
dames en heren hopen D.V. volgende maand hun verjaardag te vieren:
02-06 dhr. L. de Goede, Belterweg
38, 8066 PX, 83 jaar.
02-06 mw. H. Lok-Stam, Kerklaan
6, 8066 PJ, 81 jaar.
05-06 mw. T. Hendriks-Huisjes,
Burg. Pastoorstraat 80, 7946 BB,
85 jaar.
15-06 dhr. G.F. Ruiter, Vaste Belterweg 7, 8066 PT, 84 jaar.
23-06 mw. S. Halfmouw-Stam,
Noorderweg 59, 8066 PW, 83 jaar.
25-06 dhr. S. Lok, De Steenakkers
6, 8066 PV, 84 jaar.
30-06 dhr. J. Beute, Burg. Pastoorstraat 32, 7946 BA, 86 jaar.
Allemaal van harte gefeliciteerd
en een gezellige dag gewenst. Met
een vriendelijke groet namens de
kerkenraad,
Roelie Lok.
Scheppingscongres – zaterdag 9 juni 2018 – Zuiderhof
te Zwolle. De evolutietheorie
wordt tegenwoordig bijna als vanzelf geaccepteerd als verklaring
voor het ontstaan van het leven.
Door druk uit de samenleving is
terughoudendheid ontstaan in het
onderwijs over schepping, zondeval en zondvloed. Mede hierdoor
wint de evolutietheorie steeds
meer terrein. Om deze redenen
Lees verder op pagina 14
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wordt op zaterdag 9 juni 2018 in
de Zuiderhof te Zwolle het Scheppingscongres georganiseerd. Allerlei vakgebieden zullen aan de orde
komen maar de focus ligt op de
interpretatie van aardlagen, fossielen, DNA en de verschillende
levensvormen vanuit een Bijbels
kader, waarbij de evolutietheorie
stevig aan de tand wordt gevoeld.
Iedereen die hierin is geïnteresseerd is welkom. Aanmelden kan
via www.Scheppingscongres.com.
Op de website is tevens het programma te vinden en informatie
over de sprekers. Studenten ontvangen een speciale korting en
krijgen bovendien een gratis studieboek. Contactpersoon:
Gerald Knoll info@scheppingscongres.com Tel: +316 53 73 62 65
Vanuit de Pastorie. De meivakantie voor de scholieren zit
erop. Einde examenkandidaten
zijn aan de examens begonnen.
Een spannende tijd. Äls je er goed
voor staat, maar zeker als je er
iets minder goed voor staat. Vanaf
deze plek wens ik jullie sterkte
en wijsheid voor de laatste voorbereidingen en voor het maken
van de toetsen. Bidden voor je
examen is geen excuus om niet
te leren, maar is zeker wel goed
om te doen. God stelt belang in je
leven en wat je wilt gaan doen en
dus ook in je examen. Zeker als je
Hem ook betrekt bij de keuzes die
je hierin maakt.
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 20 mei 1e Pinksterdag
9.30 uur. In deze dienst hoopt
onze eigen predikant ds. Gerrit van den Dool voor te gaan.
Ouderling van dienst is Henry Bos.
Organist is Ake Menno van der

Vinne. De uitgangscollecte is voor
de Pinksterzendingscollecte. De
ontvangst is door Feikje Kloosterman en de bloemen worden
bezorgd door Rosalie van Rouwendaal. De zorg voor de kinderen is
in handen van Neeltsje en Charita.
De ophaaldienst wordt verzorgd
door Adrie Winters (0521-588515)
en de opname van de dienst wordt
rondgebracht door David Raggers.
Het lied voor de dienst is lied 695:
1,2,3,4,5
Zondag 27 mei Zendingszondag 9.30 uur. In deze dienst hoopt
ds. Peter Pit uit Drachten voor te
gaan. Ouderling van dienst is Feikje
Kloosterman. Organist is Ake
Menno van der Vinne. De uitgangscollecte is voor de zendingsprojecten van onze gemeente in India. De
ontvangst is door Henry Bos en
de bloemen worden bezorgd door
Ypie Klarenberg. De zorg voor de
kinderen is in handen van Cathi. De
ophaaldienst wordt verzorgd door
David Raggers (0521-589515) en de
opname van de dienst wordt rondgebracht door Ypie Klarenberg.
Het lied voor de dienst is lied 695:
1,2,3,4,5
Bij de diensten. De dienst op 1e
Pinksterdag is voorbereid door de
bijzondere dienstencommissie en
de lezingen zijn uit Genesis 11, de
bouw van de toren van Babel en de
Babylonische spraakverwarring en
uit Handelingen 2, het Pinksterevangelie. Het beloofd een feestelijke dienst te worden waarin nieuwe
en bestaande ambtsdragers worden (her)bevestigd in hun ambt.
Op 27 mei gaat de ons wel bekende ds. Peter Pit uit Drachten voor.
Hij is zoon van zendeling Dr. Jan
Pit en zal in zijn overdenking vast
terugkomen op de zendingsverhalen uit Laos. De deurcollecte
is bestemd voor de zendingsprojecten in India. Onze gemeente
steunt twee projecten, namelijk de
ECI-kerk in Hospet, een kerk die
groeit in aantal leden, waar Gods
Geest grote dingen doet. Maar ook
een kerk die het financieel moeilijk heeft. Zij moeten rondkomen
van de bijdrage van de leden van
de kerk. Veel mensen veel in India
rondom de armoedegrens, dit
betekent dat er niet veel geld overblijft om aan de kerk te geven. Het
tweede project is het kindertehuis
in Gadag. In dit huis wonen ruim
60 kinderen en worden ze in liefde
en zorg omringt. Een deel van de
kinderen heeft een lichamelijke
beperking door polio infectie en
een deel is (half)wees doordat

(één van) de ouders aan aids zijn
overleden. In de Regenboog kunt
u een uitgebreid verslag lezen van
het boeken dat Henrike en ik aan
beide projecten brachten. In de
volgende Regenboog zal ik foto’s
plaatsen van de nieuwe speeltoestellen die onlangs dankzij u giften zijn
geplaatst.
Collecten. 6 mei Diaconie: € 26,20
Kerkrentmeesters: € 38,60 de
deurcollecte voor het onderhoudsfonds bedroeg € 40,70. 10
mei Hemelvaart Diaconie € 20,15
Kerkrentmeesters € 27,05 en de
deurcollecte voor het orgelfonds
bedroeg € 34,20. 13 mei Diaconie
€ 31,35, Kerkrentmeesters € 29,43
en de deurcollecte voor het plaatselijk kerkenwerk bedroeg € 55,40.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn op
6 mei als groet en bemoediging
bezorgd bij de familie Ter Meer aan
de Kon. Wilhelminalaan. Op 13
mei zijn ze gegaan naar mw. Menger aan de Oldemeinenbos.
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: Nu IS verdreven is, keren
christenen in het noorden van
Irak terug naar hun oude dorpen
en steden. Lokale kerken doen er
alles aan om hun woonplaatsen
weer op te bouwen. En dat is niet
altijd makkelijk. Soms zijn christenen, omdat ze een ander geloof
en achtergrond hebben dan moslims, nog steeds mikpunt van spot.
Voorgangers vragen dan ook gebed
voor de christenen in de steden en
andere omliggende plaatsen.
Kopij Regenboog. De reactie
van de Regenboog ontvangt uw
kopij voor de nieuwe uitgave graag
voor 1 juni aanstaande.
Kopij GZ. Dit zondagsblad bevat
de gegevens voor 2 weken. Ook
het volgende zondagsblad is voor
twee weken. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 27 mei
12.00 uur bij de scriba. Het kan
natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl
De examens zijn nog in volle
gang. Vele jongeren blokken en zitten gebogen in de studieboeken.
We wensen hen veel succes. Nel
Benschop schreef een gedicht over
examen.
Gij zat achter de tafel, Heer, ik zat er
bevend voor;
Ik moest bekennen; ik had veel har-

der kunnen werken,
Gij zoudt het na het eerste antwoord
zeker merken,
Ik vreesde voor het resultaat- ik
kwam er Vast niet door!
En naast U aan de tafel schreef Uw
Zoon het protocol;
ik moest op zoveel vragen het antwoord schuldig blijven,
En groter werd mijn angst, terwijl Hij
zat te schrijven,
Want er stond haast geen enkele
plus- van minnen stond het vol!
En toen ik wachtte op de uitslag wist
ik;- het is niet goedMaar Jezus riep mij binnen- ik voelde
de adem stokken;
Ik was geslaagd! Niet door mijn eigen
harde blokken;
Hij maakte van de minnen kruisjes
met Zijn rode bloed.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderling
scriba
Van de predikant. Mijn vrouw
Henriette en ik mochten weer
veilig terugkeren uit Zuid-Afrika
waar we op familiebezoek waren.
Ook hebben we door het bijzondere land Namibië gereisd. Inmiddels hebben we samen alweer de
gevallenen uit de jaren 1940-1945
herdacht, Hemelvaart gevierd, en
afgelopen zondag stilgestaan bij
Jezus’ belofte dat Hij ons niet als
weeskinderen zou achterlaten.
De Helper die Hij belooft is de
Geest die ons tot getuige maakt.
‘OOK jullie zullen getuigen’, zegt
Jezus in zijn afscheidswoorden. In
dat woordje ‘ook’ ligt een rijke
belofte: het begint bij de Geest en
wij doen mee. Intussen is de tijd
duidelijk gekomen dat we weer
moeten leren om niet alleen met
daden die spreken, maar ook met
woorden die iets zéggen, stem te
geven aan ons geloof. We hebben
als gemeente een goed verhaal. De
samenleving heeft daar recht op.
En in ieder geval, om dichterbij te
beginnen: onze eigen kinderen en
kleinkinderen.
Het is verheugend dat we in de
Pinksterdienst een nieuwe diaken, Rinske Schiere-Deen, mogen
bevestigen als diaken en dat Adrie
Winters als kerkrentmeester, Ad
Baars als diaken en Martinus Berger en Henry Bos als ouderling,
hun werk in ons midden willen
voortzetten.
Zomaar opgedoken. Nog niet zo
lang geleden gaf een nicht van me
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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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Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
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Sanitair

Zo zat men samen, uur na uur,
en durfde nauwelijks te praten,
toen plots de zaal, waarin ze zaten,
vervuld werd als met wind en vuur!
Het was Gods geest, die daalde neer,
en deed in hen een vuur ontbranden
waardoor ze tot in verre landen
getuigen werden van de Heer!
Een hartelijke Pinkstergroet aan u,
aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

Renovatie

Vredenburg Installatietechniek
Dolderweg 29 | 8331 LL Steenwijk

Raad

Van

Het Hand
verschille
op het ke
zijn. Het
spoor bij

Roosevelthuis. Jaarlijks organiseert een enthousiaste groep
vrijwilligers een vakantieweek
Door : Kl a as
voor mensen, die dagelijks thuis algemeen se
verzorgd worden of door lichame- van Kerken
lijke beperkingen verpleging nodig
zijn. Zo’n vakantieweek betekent: De Raad va
samen op vakantie zijn! De vrijwil- grote kerke
ligers geven een deskundige en
elkaar same
liefdevolle verzorging. De meest viering van h
denkbare hulpmiddelen zijn aanwe- um, meer d
zig. Het is een week om samen met ontwikkeld.
elkaar te praten, te lachen en te
zich eind jar
genieten in een prachtige bosrijke zeventig leid
omgeving op de Utrechtse Heu- Ze beriepen
velrug in het F.D. Roosevelthuis te om eenheid
Doorn. De week voor alleenstaan- sen (Johann
den staat gepland van 8-15 sepeen welden
tember. U kunt zich aanmelden bij om praktisc
de diaconie. Voor meer informatie om de Raad
kunt u contact opnemen met een Seculiere m
een idee bij
Lees verder op pagina 15hen niet vra
tussen ‘orth
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Huisautomatisering

Verwarming & Koeling

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

in de Randstad mij een enveloppe Vervolg van pagina 1
die zij bij haar moeder had gevonden. Daarop was te lezen: ‘Aktie ouderling o
t.b.v. de restauratie van het orgel nie. De diac
in de Ned. Herv. Kerk te Willems- Pinksterze
oord.’ Die aktie werd blijkbaar
Versterk d
ook elders in ons land onderBanglades
steund! Ik vermoed dat deze werd Bangladesh b
geïnitieerd of op zijn minst mede tot de armst
gedragen door ds. H.J. Trommel, Met het Mym
die van 1965-1970 onze predikant program on
was. Want in de enveloppe vond ikChurch of M
briefkaarten met daarop gedichten van Kerk in
van zijn hand over de feesten van manieren: le
het kerkelijk jaar. Vijf voor de prijs voor voorga
van een rijksdaalder. Daarbij ook cursussen en
het gedicht ‘Pinksteren’, dat ik tot volwassenen
besluit hier graag wil doorgeven. leiding voor
biedt de ker
beeld naailes
PINKSTEREN
vanuit hun e
kunnen verd
Zij zaten op het pinksterfeest
onderhoude
als Jezus’ jongeren tezamen.
worden mic
De deuren en zelfs óók de ramen
hield men op slot uit angst en vrees! om traininge
groente verb
verzorgen. D
Zij waren als de dood zo bang
gezinsinkom
gedurende de pinksterdagen
leven leiden
zich openlijk op straat te wagen
grens. Geef
temidden van het feestgedrang.

Beveiliging

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

Zonnepanelen

0521 - 588224
www.vredenburgsteenwijk.nl

Armoede
De noodzaa
dat ook plaa
te doen, is t
nomen. De
drie belangr
traliseerd. D
werkgelegen
wet) en de
zijn van Den
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Kerken die
len hebben,
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als mensen
papiermolen
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ouderling of iemand van de diaconie. De diaconie
Pinksterzendingscollecte:
Versterk de kleine kerken in
Bangladesh. In het islamitische
Bangladesh behoren christenen
tot de armste bevolkingsgroepen.
Met het Mymensingh church care
program ondersteunt de Baptist
Church of Mymensingh, partner
van Kerk in Actie hen op allerlei
manieren: leiderschapstrainingen
voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor
volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast
biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze
vanuit hun eigen huis extra geld
kunnen verdienen om hun gezin te
onderhouden. Aan gemeenteleden
worden microkredieten verstrekt
om trainingen te volgen zoals
groente verbouwen of een koe te
verzorgen. Daarmee kunnen ze het
gezinsinkomen verhogen en een
leven leiden boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de

zendingscollecte van Kerk in Actie.
Helpt u mee om deze collecte tot
een succes te maken? Hartelijk
dank! De diaconie
Solidariteitskas 2018. Gemeenten helpen elkaar. Dat is het uitgangspunt voor het werk van de
Commissie Steunverlening die de
Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie
krijgt aanvragen van gemeenten die
voor noodzakelijk grote uitgaven
staan die ze zelf even niet kunnen
financieren. Ook kunnen er andere
redenen zijn die er toe leiden dat
gemeenten tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de
taak de aanvragen te beoordelen
en kijkt daarbij vooral naar de
perspectieven voor een vitaal
gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun
van een gemeenteadviseur om
weer tot fris, gerevitaliseerd beleid
te komen. En dat alles onder het
motto: Voor gemeenten – dóór
gemeenten.
De Solidariteitskas wordt gevuld

door een vaste jaarlijkse bijdrage
vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn
altijd tijdelijk, maar bedoeld om
duurzaam op weg te helpen. Elkaar
de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met
elkaar.
Behalve voor de steun aan individuele gemeenten, worden de
middelen van de Solidariteitskas
ook ingezet om werkzaamheden
te bekostigen die de kerk als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid
van gemeenten beschouwt.
Zo kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het dovenpastoraat. Die
vorm van pastoraat vergt speciale
aandacht, kennis en kunde die te
intensief en te kostbaar is om door
een plaatselijke gemeente geboden te worden. Daarom wordt
dit gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de
investering in lokale gemeenten.
Binnenkort komen we weer bij U
langs. Als gemeente van Willemsoord-Peperga/Blesdijke vragen
wij een bijdrage van €10. Voor elk

belijdend lid wordt €5 afgedragen
aan de Solidariteitskas. Het bedrag
dat overblijft is bestemd voor onze
eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de
opbouw en het voortbestaan van
de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse
Kerk.
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op
met de kerkenraad, of kijk op de
website www.protestantsekerk.nl/
subsidie. Alvast hartelijk dank voor
uw bijdrage.
De Kerkrentmeesters
OPROEP. Kerk en Samenleving is
op zoek naar mensen (graag in het
bezit van een rijbewijs) die ons willen helpen om op zondagmorgen
een kerkdienst op te nemen in de
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gemeente Weststellingwerf. Deze
dienst wordt op zondagavond om
19.00 uur uitgezonden op Radio
Centraal. Je komt 6 tot 8 keer per
jaar in actie. Sommige kerken leveren zelf hun kerkdiensten aan maar
er zijn ook kerken die deze technische mogelijkheden niet tot hun
beschikking hebben. Wij zouden
het erg jammer vinden als dit werk
zou moeten stoppen. Het wordt
nu gedaan door een te kleine ploeg
mensen. Wij hebben de mogelijkheid om de uitzendingen te verzorgen via Radio Centraal en laten we
proberen als kerken in Weststellingwerf dit te blijven voortzetten. Verder zijn er natuurlijk ook
altijd mensen welkom voor de
presentatie en de techniek. Voor
inlichtingen kun je terecht bij Klaas
Pesman – 0561 617496.

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.

Raad van Kerken vijftig jaar

Van optie naar bittere noodzaak
Het Handboek Christelijk Nederland vermeldt meer dan zeshonderd
verschillende kerkgenootschappen. Zelfs mensen die goed thuis zijn
op het kerkelijk erf zullen er richtingen in aantreffen die nieuw voor ze
zijn. Het laat zich raden dat mensen zonder confessionele affiniteit het
spoor bijster raken bij zoveel kerkelijke stromingen.

Door : Kl a as van der K amp,
algemeen secretaris van de R a ad
van Kerken in Nederl and

tie, overleggen met de wethouder
van sociale zaken. Steeds meer
kerken en diaconieën weten die
weg te vinden. Het aantal diaconale platforms groeit. Ze maken
met de wethouder de vertaalslag
naar de gemeente van de diaconale barometer die landelijk wordt
opgesteld en die uitwijst dat bijna
alle diaconieën directe steunaanvragen behandelen. Onder
zzp’ers is het percentage mensen
dat onder de armoedegrens leeft
onverantwoord hoog.

De Raad van Kerken, waarin de
grote kerkelijke tradities met
elkaar samenwerken, heeft bij de
viering van het vijftigjarig jubileum, meer dan ooit bestaansrecht
ontwikkeld. De pioniers lieten
zich eind jaren zestig, begin jaren
zeventig leiden door idealisme.
Ze beriepen zich op de Heer, die
om eenheid bidt onder de mensen (Johannes 17). Anno 2018 kan
Samenwerking
een weldenkend kerkganger ook
om praktische redenen niet meer Armoede, welvaart en werk; het
zijn enkele thema’s waarin kerken
om de Raad van Kerken heen.
Seculiere mensen hebben nog wel samenwerken. Je merkt terugkijkend op vijftig jaar Raad van Kereen idee bij ‘kerk’, maar je moet
ken dat kerken elkaar op die socihen niet vragen naar het verschil
ale thema’s goed weten te vinden.
tussen ‘orthodox’, ‘vrijgemaakt’
Zo zijn er meer thema’s die beter
of ‘nieuw apostolisch’. Alleen als
samen behandeld kunnen worden
kerken hun krachten bundelen
dan door kerken afzonderlijk.
kunnen ze met redelijk fatsoen
Wat dacht u van
aankloppen bij
de ontmoeting
seculiere overArmoede, welvaart en werk
met moslims en
heden en instelzijn enkele thema’s waarin
mensen met een
lingen.
kerken samenwerken. Je merkt
andere religie?
terugkijkend op vijftig jaar Raad
Landelijk blijkt
Armoede
van Kerken, dat kerken elkaar op
iedere keer weer
De noodzaak om
die sociale thema’s goed weten
hoe belangrijk de
dat ook plaatselijk
te vinden.
samenwerking van
te doen, is toegenomen. De overheid heeft in 2015 religies is; niet alleen met moslims, maar ook met joden. Het
drie belangrijke wetten gedecengaat dan om het bestrijden van
traliseerd. De zorg (WMO), de
onbegrip over ritueel slachten en
werkgelegenheid (Participatieover agressie die wordt gepleegd
wet) en de jeugdzorg (Jeugdwet)
tegenover godshuizen. Het gaat
zijn van Den Haag verschoven
ook om het inzichtelijk maken
naar het lokale loket. Het raakt
van de religie bij anderen, zonder
aan kernthema’s van de diaconie.
dat je in karikaturen vervalt. Je
Kerken die daarop invloed wilkan daar lokaal een bijdrage aan
len hebben, en niet pas met de
leveren door mee te doen met
armoede te maken willen krijgen
een iftar-maaltijd of een pesachals mensen zijn verzand in de
maaltijd.
papiermolens van de bureaucra-

In de Raad van Kerken
werken de grote kerkelijke tradities met elkaar
samen. Anno 2018 heeft
zij meer bestaansrecht dan
ooit. Alleen als kerken hun
krachten bundelen kunnen ze met redelijk fatsoen
aankloppen bij seculiere
overheden en instellingen.

Missionair
Het was de Raad van Kerken die
in 2017 een gezamenlijke missionaire campagne opzette waaraan
inmiddels 22 kerkgenootschappen deelnemen. De kerken introduceerden de Kerkproeverij in
september, een zondag (of zaterdag) waarop gewone gemeenteleden iemand uit de buurt, van
de familie of uit de vriendenkring
meenemen naar de kerk. Ze helpen daardoor de drempel naar
de kerk ietsje lager te maken.
Eigenlijk absurd dat het tot 2017
duurde, voordat kerken deze
missionaire taak oppakten.
Groene kerk
De Raad van Kerken in Nederland let goed op de internationale ontwikkelingen. Het gaat dan
zowel om maatschappelijke als
kerkelijke vragen. Beide raken de
plaatselijke kerken. De samenlevingsvragen zijn het meest aanwijsbaar. Een beter milieu heeft
baat bij goede internationale
afspraken. Het vindt zijn spiegelbeeld in het groene gehalte van
de plaatselijke kerk. En de vragen
van vrede en veiligheid hebben te
maken met de pressie die kerken
lokaal en nationaal uitoefenen op
de overheid om zich aan te sluiten bij de coalitie van ICAN, die
de plaatsing van kernwapens wil
tegengaan en met lede ogen ziet
dat de Nederlandse autoriteiten
daarin geen stappen ondernemen.
Herkenning
De kerkelijke vragen zijn niet
minder belangrijk. Er zijn in de
achterliggende jaren negen kerken geweest die een verklaring
hebben getekend waarin ze een
doop, bediend in een andere
denominatie dan de eigen kerk,
legitiem vinden. Het impliceert
dat de rooms-katholieke man
die met een protestantse vrouw
trouwt en zich wil aansluiten bij

haar kerk, geen herdoop hoeft
te ondergaan. En andersom. De
kerken hebben vastgesteld, dat
ze naar elkaar zijn toegegroeid
in de opvattingen over het heilig
avondmaal. In de jaren tachtig
verwoordden de Lima-rapporten
een vijftal visies op het avondmaal; het avondmaal wil dankzegging zijn aan God de Vader,
wil verwijzen naar de gedachtenis van Christus, impliceert de

aanroeping van de Heilige Geest,
wijst op de gemeenschap van de
gelovigen en laat uitzien naar het
grote bruiloftsmaal. De Raad van
Kerken peilde de gevoelens in
de verschillende kerken en kon
vaststellen dat de herkenning op
deze punten in alle kerken leeft.
Mensen op het grondvlak hebben
meer eenheid in hun ziel dan je
op basis van het aantal kerkdeuren zou vermoeden.

Op 21 mei viert de Raad van Kerken in Nederland het vijftig
jarig jubileum in de St.Joriskerk in Amersfoort. Het thema van
de viering is ‘De Geest waait’. De Raad van Kerken kwam in
1968 tot stand. Inmiddels zijn er achttien kerken en kerkelijke
organisaties aangesloten bij de Raad. Zij vertegenwoordigen
zo’n zes miljoen christenen. Op verzoek van de redactie schreef
Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van
Kerken in Nederland, bijgaand artikel.
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Tijdens deze jaarlijks terugkerende
weken worden er diverse activiteiten
georganiseerd, zoals optredens,
fiets- en wandeltochten, campinggolf
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Snackbar
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Whirlpools

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad

3

Ga naar:
www.welkomindekerk.nl

• STACARAVANS • CHALETS • KAMPEREN • BUNGALOWS • FAMILIEHUIZEN

MAA
NDE
N
PROB
EREN
VOO
R MA
AR

€ 8,9

Of vul de bon in:
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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:

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
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In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad,
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Topic Crea|
Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
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Topic Creatieve Communicatie
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mountainbiken
in Sauerland welkom in

Haus Reinhild

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

