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Een groeiende kerk

Coevorden

Het zijn inderdaad
feiten, maar toch moeten we
onze krachten niet verspillen met
geklaag of zelfbeklag. Daar wordt
geen mens beter van.
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Door Ds. R . van der Hucht, Kuinre

DS. T.J. Oldenhuis,

ee?
Nog geen a bonn

Inspiratiedag
kerkgebouwen

Keppeltjesmars

door

Verlangen naar houvast
Op vele pioniersplekken in ons
land wordt duidelijk dat er hon-

Zondag 6 mei 2018

Commentaar

Een groeiende kerk? Dat
opschrift past nauwelijks
in onze tijd, zult u denken.
Immers overal geklaag en
gesteun over de kerk. Hier
moeten gemeenten fuseren
vanwege de nood der tijden. Daar kan een gemeente
alleen nog maar een dominee beroepen voor zestig
procent…

Tekenen van hoop
Op de afgelopen synodevergadering van de Protestantse
Kerk werd verslag gedaan over
het reilen en zeilen van enkele
pioniersplekken. Zoals u wellicht weet, gaat het op een pioniersplek heel anders dan in de
gevestigde kerk. Het is zendingsarbeid in ons eigen land, waar
mensen over de kerk niets meer
weten, of de band met de kerk
zijn kwijtgeraakt. En ja, wat is
dan die zendingsarbeid? In elk
geval niet de Bijbel onder de neus
drukken, maar mensen uitnodigen
samen koffie te drinken of samen
te eten, mensen laten merken dat
ze er mogen zijn. Jij bent belangrijk en we geven om je. Om ook
met elkaar verhalen te delen en
dan met name het grote verhaal
van de Hoop die een mens mag
hebben. Het verhaal over God,
die jou gezien heeft en die je lief
heeft, wie je ook bent.

F l e vo l a n d

Wat is dan die zendingsarbeid? In elk geval niet de Bijbel onder de neus drukken, maar mensen uitnodigen samen koffie te drinken of samen te eten,
mensen laten merken dat ze er mogen zijn.

Onlangs werd in Duitsland een
Joods uitziende man met een keppeltje aangevallen op straat en
geslagen met een riem. De dader
was een asielzoeker uit Syrië. De
gebeurtenis, gefilmd en op Youtube gezet, riep in heel Duitsland
afschuw op. Het slachtoffer was
niet Joods, maar een Israëlische
Arabier. Bij wijze van experiment
droeg hij een keppeltje.
De Centrale Joodse Raad in
Duitsland riep Joden op om
geen keppeltje meer te dragen
op straat. Leiders van de Joodse
gemeenschap in Berlijn riepen
juist op tot een keppeltjesmars op
25 april. Volgens Weekblad Elsevier hadden bijna honderd groepen deelname aan de mars toegezegd, waaronder het Anne Frank
Centrum, Duitse Rode Kruis en
Duits Instituut voor de Mensenrechten. Ook politici, onder wie
burgemeester van Berlijn Michael
Müller, zouden een keppeltje
dragen. Een belangrijk en breed
gedragen gebaar van verzet;
tegengeluid is zo belangrijk!
Zou zoiets in Nederland ook kunnen gebeuren? Voelen Joden zich
hier onveilig als ze zichtbaar een
godsdienstig symbool dragen?
Inderdaad lijkt het antisemitisme
licht toe te nemen. Te erg voor
woorden. Deze dagen herdenken
we de Tweede Wereldoorlog, de
moord op 11 miljoen Joden, Roma
en Sinti en vele anderen. Landelijk
thema van de 4 mei-herdenking:
Verzet. Destijds kregen de nazi’s
veel verzet. We mogen het nooit
gewoon gaan vinden, dat mensen
apart worden gezet of ongewenst
geklaard, omdat ze bij een bepaald
volk of geloof horen. Het is
belangrijk dat we onze stem laten
horen! Net als zij die meeliepen in
de Berlijnse keppeltjesmars.

toch niet anders? Zo zit onze
ger is naar houvast. Inmiddels zijn
organisatie nu eenmaal in elkaar.
er vele in Nederland. In NieuwEn toch hoor je juist in de pioVennep is een aantal jaren geleniersgemeente dat er door al die
den een pioniersplek gestart.
financiële rompslomp zo weinig
Inmiddels is dat een zelfstandige
tijd overblijft voor de missiogemeente geworden, naast de
naire taak van de
bestaande dorpsgemeente. Een
gemeente, waarIn Nieuw-Vennep is een aantal
opmerkelijk punt.
mee overigens de
jaren geleden een pioniersplek
In feite zou dat
contacten goed
gestart. Inmiddels is dat een
immers boven
zijn.
zelfstandige gemeente geworden.
aan onze prioriteitenlijst moeten staan.
Opmerkelijke verschillen
In de visienota Kerk 2025 gaat
De verschillen met een pioniershet over de basis van het kerk
gemeente worden wel zichtbaar.
zijn. Afslanking van de organisaHet blijkt bijvoorbeeld dat wij
tie en meer concentratie op het
in de kerk veel aandacht bestehart van de zaak. Daar gaat het
den aan de financiën. Financieel
om.
moet het geolied lopen. Dat kan

Nieuwe pioniersplekken
Van pioniersplek naar pioniersgemeente. Dat kan dus. In Nieuw
Vennep is het al zover. Zo mag
het evangelie op eenvoudige wijze
doorgegeven worden. Dat vind ik
een machtig teken van hoop voor
de Kerk.

Orgel demonstraties
Hauptwerk

Concert Elly & Rikkert in Zuidwolde

1e nummer Wal &
Water voor Willeke

Lente/zomer-ritme
Zondagsblad

Kennismaken met de warme klanken en mogelijkheden van Hauptwerk? Dat is software voor een
virtueel pijporgel, aan te sluiten op
orgel of keyboard thuis. Hauptwerk
laat het geluid horen van diverse
orgels. Organisten Ronald Knol en
Geert Meijer verzorgen demo’s,
bezoekers kunnen zelf uitproberen
en Harold Kooij en Ronald Knol
geven een mini-concert.

Elly & Rikkert werken mee aan de
Kids in Actie-concerttour. Opa’s,
oma’s, vaders en moeders kunnen samen met de (klein)kinderen luisteren naar duif Rainbow
en oma Duif. Tijdens het concert
wordt er gecollecteerd voor Kinderen in de Knel, de kinderprojecten van Kerk in Actie. De concerten zijn geschikt voor kinderen
vanaf vier jaar.

Cartoonist Willeke, bekend van
haar humoristische tekeningen in
het Nederlands Dagblad, neemt het
eerste exemplaar van Wal & Water
in ontvangst. In dit zomermagazine
komen toeristische en kerkelijke
informatie samen. Kerken in de
Kop van Overijssel en regio Zwolle
delen het uit aan vakantiegasten.
De uitreiking vindt plaats tijdens
een feestelijke bijeenkomst.

Het GZ 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
gezamenlijkzondagsblad.nl Klik op
‘abonnementen’: daar kunt u ook
een geschenkabonnement geven!

Zaterdag 5 mei, vanaf 10.00 uur en om 16.30 uur miniconcert, Remonstrantse Kerk Hoogeveen, toegang gratis.

Zaterdag 12 mei, 14.30 uur, Hervormde kerk, Hoofdstraat 98 in Zuidwolde, € 3

Dinsdag 15 mei, 20.00 uur, De Hoofdhof Kerkweg 26,
Berkum, entree en koffie/thee gratis. Iedereen welkom!

Aan het werk
En nu komt de vraag ook bij onszelf terecht. In hoeverre pionieren
we zelf? Laten we het in de gevestigde kerken aan de zending-of
evangelisatiecommissie over, of zijn
we leesbare brieven van de Heer.
En daar gaat het nu juist om in alle
eenvoud. Werk genoeg aan de
winkel in een hoopvolle toekomst!

Het volgende GZ verschijnt op 20 mei (Pinksternummer)
en daarna op 3 en 17 juni.
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Concert tijdens
Havendagen
Vollenhove
Chr. Gem. koor Laudate Vocalis
uit Borger o.l.v. Ronny Weijs laat
van zich laten horen tijdens “De
Havendagen”. Het koor treedt
enkele keren op, afgewisseld met
orgelmuziek door Ronny Weijs op
het bekende Bosch-Schnitger orgel
uit 1686. De ruim 40 leden van
Laudate Vocalis zingen onder meer
muziek van Bach, Henny Vrienten,
Gordon Young, R.S. Thatcher,
James Moore, Jacob de Haan en
Th. Dubois.
Zat. 19 mei, Grote Kerk Vollenhove, tussen 14.00 -17.00
u, gratis (kerk bezichtigen: 10.00-17.00 u)

Toenadering Missie
Nederland en Raad
van Kerken
De kerkelijke koepelorganisaties
werken al samen aan verschillende projecten, zoals Kerkproeverij en Week van Gebed. Die
samenwerking wordt verder geïntensiveerd en zou in de toekomst
zelfs tot een fusie kunnen leiden.
Missie Nederland overkoepelt 9
kerkgenootschappen, 236 lokale
kerken en 160 christelijke organisaties, met name iit de evangelische hoek. De Raad van Kerken
vertegenwoordigt 18 kerkgenootschappen, met name de traditionele kerkgenootschappen. (ND)

Genieten is kunst en gunst
Ga uw weg, eet uw brood
met blijdschap, drink uw
wijn met een vrolijk hart,
want God schept al behagen
in uw werken… Geniet van
het leven (Prediker 9:7-9,
HSV)

door ds. E . de Vegt,
Hoogeveen

Prediker wordt
vaak beschreven
als pessimist. Wie kent niet de
uitspraak: alles is lucht en leegte.
Maar dat betekent allerminst
dat het leven niets voorstelt. De
betekenis moeten we zoeken in
het Hebreeuwse woord hèbèl:
vluchtig, ongrijpbaar en onbegrijpelijk. Het leven is ongrijpbaar.
Het is als mist die plotseling kan
optrekken.
Niets nieuws
Ook een bekende van Prediker:

het leven! In deze tijd zou Predier is niets nieuws onder de zon.
Prediker heeft het leven geobser- ker misschien wel ergens op een
terras gaan zitten ‘mensen kijken’
veerd en geproefd in al zijn faceten social media in
ten. Hij heeft zichde gaten houden.
zelf tegoed gedaan
Als het leven je de gelegenheid
Hij probeert ons
aan feesten, alcobiedt, geniet er dan ook van!
als het ware wakhol en vrouwen.
Prediker zegt: hoe donker het
ker te schudden:
Hij heeft hard
leven ook is, er is altijd nog iets
Ja, het leven is
gewerkt, veel
om van te genieten.
vaak hard wergespaard en alles
ken. Ja, we hebben veel ballen in
wat hij gedaan en gezien heeft de
de lucht te houden. Maar we zijn
revue laten passeren. Nu komt
soms zo bezig met wat we allehij tot de conclusie dat de mens,
maal nog moeten, dat we vergeelke generatie weer, hard moet
ten te genieten.
werken voor zijn bestaan. En
elke generatie zal sterven. Elke
Gave
generatie kent positieve en negaOm dit te verduidelijken moeten
tieve kanten van het leven. Er is
we teruggaan naar de schepping:
nooit een generatie geweest die
Prediker zegt eigenlijk: het leven
vooruit is gekomen zonder daar
is lucht en leegte geworden (Gen.
hard voor te werken. Dat is wat
4), het leven is zwoegen geworPrediker bedoelt met ‘er is niets
den (Gen. 3). Is alle scheppingsnieuws onder de zon’.
vreugde nu weg? Gelukkig niet!
Er is altijd iets om van te genieIn dit licht lijkt de tekst van deze
ten. Dus vergeet niet te genieten.
week uit de lucht te komen valGenieten is een kunst. Het is
len. Een conclusie: dus geniet van

een gave om te kunnen genieten.
Genieten is een kunst en een
gunst. Als het leven je de gelegenheid biedt, geniet er dan ook van!
Prediker zegt: hoe donker het
leven ook is, er is altijd nog iets
om van te genieten.
Alledaags
Terug naar de tekst. Wat Prediker opsomt, zijn alledaagse
dingen: eten, drinken, mooie kleren, lekker ruiken en genieten
van het leven met de vrouw of
man, van wie je houdt. Hij zegt
natuurlijk nog veel meer. Maar de
kern is: geniet van je jonge jaren
en bedenk dat God je daarop zal
beoordelen.
Heb je genoten toen het kon?
Of heb je die momenten voorbij laten gaan. Levenskunst is je
instellen op de getijden van het
leven. Als je geniet met God,
geniet je dubbel. Geniet van de
momenten die Hij je geeft. Dat is
levenskunst. Als je dat kunt, is je
leven uit de kunst.

Het leven is ongrijpbaar.
Het is als mist die
plotseling kan optrekken

ZOMER in Twente:
er kan nog meer bij
Wat het magazine Wal & Water
is voor de Kop van Overijssel
en Zwolle, is ZOMER in Twente
voor Twente: toeristische en kerkelijke info overzichtelijk bijeengebracht in een kleurrijk magazine. Kerken leveren informatie
en kunnen nummers bestellen om
uit te delen aan vakantiegangers.
Maar liefst 18 gemeenten doen al
mee. Opgeven kan nog t/m maandag 7 mei, voor 13.00 uur.
Gemeenten kunnen contact opnemen via ygerne@
welkomindekerk.nl. Meer info: www.welkomindekerk

GZ zoekt
kerken-bezoekers
Het Gezamenlijk Zondagsblad wil
graag zijn contacten met de plaatselijke kerken versterken. Dat is
hard nodig want in veel kerkelijke
gemeenten is het GZ (bijna) onbekend. Wij zoeken enkele enthousiaste GZ-lezers die in hun regio
de contacten tussen het GZ en
de plaatselijke gemeenten willen
helpen opbouwen. Dat kan door
bezoeken te brengen, maar ook
door gerichte informatie door te
geven. Uiteraard doet u dit vrijwilligerswerk in nauw contact met
het redactiekantoor in Wierden.
Graag geven we u vrijblijvend meer
informatie.
Bel of mail daarvoor met Johan ten
Brinke: johan@topic-cc.nl
tel. 0546 - 577475.
Bijzonder concert?
Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

even bomen

De Gouden Regel
door ds. P. boomsma ,
nijverdal

Terwijl ik dit schrijf,
zie ik buiten de
lente doorbreken. Bloem en blad
lijken tevoorschijn te springen.
Weliswaar samen met zevenblad
en dergelijke ongerechtigheden,
maar de schoonheid en de belofte
van nog meer moois overheersen.
Wat zou dat toch zijn, dat wij
opfleuren zodra de zon warmer
wordt? Ik vermoed toch, dat de
meeste mensen gevoelig zijn voor
wat zich om hen heen voordoet. En
dan gaat het zeker niet alleen om
de temperatuur.
Wanneer je een kamer binnenkomt
waar een gezelschap bijeen is en er
is net een wat vervelende discussie
aan de gang, dan is de entree niet

geweldig. Kom je een kerk binnen
waar niemand je welkom heet of
zelfs groet, dan kan ook de vraag je
bekruipen of men je daar wel graag
ziet komen.
Het mag duidelijk zijn, dat sfeer van
groot belang is. Zou dat dan ook
de reden - beter gezegd één van
de redenen – zijn waarom Jezus zo
regelmatig wijst op het belang van
liefde? Liefde, niet alleen voor mensen die je na staan, maar zelfs voor
vreemdelingen en vijanden?
Het wordt wel de ‘gouden regel’
genoemd. God boven alles liefhebben en je naaste als jezelf.
Beide zijn mijns inziens best lastig.
Hoe heb je God lief? Dankbaarheid, dat wil hopelijk wel. Maar
Jezus geeft aan dat het vooral ook
gaat om luisteren en doen. Veel
van wat we dan horen vanuit de
Bijbel gaat in tegen onze natuur.

niet. De lente breekt weer door.
Veel van wat we weten dat we
De vrijheid (althans bij ons) viezouden moeten doen, al net zo.
ren we samen. Er zijn heel veel
Dit laatste wordt stap voor stap
prachtige momenten en het aanduidelijker in de wereld waarin
wij leven. Ruimte maken voor wie tal mensen dat zich inzet voor het
welzijn van anderen is heel groot.
veiligheid en toekomst zoekt, is
Liefde voor God wordt daar
vaak al een groot probleem. De
zichtbaar waar we de liefde voor
uiterst scheve verdeling in onze
en de betrokkenheid op de naaste
wereld van welvaart, gezondvorm geven. En dat is heel prakheidszorg en voedsel. Wat wij
tisch. Leven met de vraag hoe en
hebben, daar hebben we toch
recht op? Welk recht zou dat dan wat Jezus zou doen, brengt ons al
een heel eind verder. Natuurlijk
zijn? Wij zijn geen eigenaren van
weten we niet precies hoe en wat
wat dan ook, zelfs niet van ons
er dan van ons
eigen leven. Rentwordt gevraagd,
meesters zijn we.
Wat wij hebben, daar hebben
maar het leven
Beheerders. Wat
we toch recht op? Welk recht
met die vraag kan
de Eigenaar van
zou dat dan zijn? Wij zijn geen
heel goed helpen.
ons vraagt is, dat
eigenaren van wat dan ook,
we beheren conzelfs niet van ons eigen leven.
Voor ons doen en
form zijn bedoeRentmeesters zijn we. Beheerders.
laten, voor hoe
ling. En dat maakt
we reageren op
het lastig. Het is immers zo simelkaar, voor hoe we over andepel om wat zijn bedoeling zou zijn ren spreken, voor wat we lezen
te laten samenvallen met onze
en bekijken. Dat levert niet een
eigen wensen en ideeën.
krampachtig bestaan op, maar dat
En toch … Somber ben ik zeker
doet de liefde bloeien.

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 6 mei: GK Aalden
10.00 ds. W. Hordijk. Organist:
Hans de Graaf. Collecten: missionair werk en kerk. Knd. en oppas.
Kerkdienst 10 mei: GK Aalden
10.00 eigen leden. Organist: Erik
Nijzink. Collecte: kerk. Knd. en
oppas.
Kerkdienst 13 mei: GK Aalden
10.00 ds. B. Breunesse, Aalden.
Organist: Erik Nijzink. Collecte:
diaconie. Jeugdkerk, knd. en oppas.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 6 mei: GK 10.00
ds. H. Wachtmeester, Hengelo.
Organist: Harold Gossen. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: fam. Korenhof. Bloemendienst: mw. D. Ballast. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. Deurcollecte: ouderenwerk.
Aleida Kramer 10.30 dhr. J.
Mondria.
Kerkdienst 10 mei: HK 10.00
ds. J. de Haan, Ommen. Gez. dienst.
Oppas: Myrthe van Ruitenburg.
Kerkdienst 13 mei: HK 10.00 ds.
H. Kauffmann-Schaap. Gez. Siendienst. Organist: Ronald IJmker.
M.m.v. gospelkoor Lifeline o.l.v. Jan
Hoving. Thema: ‘Dat beloof ik!’
Oppas: fam. Bouwland-Velzing.
De Schutse 19.00 ds. E. de VriesBaarlink.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. DolsmaMaat, Kalteren 6, 7981 LR Diever,
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 6 mei: 10.00 ds.
E. v/d Veen, Emmerloord. Kinderkerk: alle groepen. 19.15 ds. K.
Snijder, Diever.
Kerkdienst 10 mei: 10.00 ds. B.
Steenwijk, Nijkerk.
Kerkdienst 13 mei: 10.00 dhr.
H. v/d Kamp, IJsselmuiden. Knd.:
alle groepen. 19.15 ds. K. Bijleveld,
Boornbergen.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo,
De Welhaak 34, 7887 HK Erica
Kerkdienst 6 mei: 9.30 ds. H.
Klaassens, Erica. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Missionair werk en kerkgroei. Uitgangscollecte: pastoraat.
Oppas en knd.
Kerkdienst 10 mei: 9.30 ds.
Akkerman. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Diaconie. Uitgangscollecte:
pastoraat.
Kerkdienst 13 mei: 9.30 ds. J.
Schneider. Collecten: 1. Pastoraat.
2. Wezenzondag. Uitgangscollecte:
pastoraat. Oppas en knd.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 6 mei: 10.00 bijz.
dienst verzorgd door de band Signael. Knd.: geen. O.v.d.: Harry
Euving. Oppas: Geertje van Baar
en Malissa Pijpstra. Collecten: 1.
Kerk. 2. Missionair werk en groei.
3. Onderhoud. Bloemengroet:

fam. L. Lunshof. Na de dienst is er
koffiedrinken.
Kerkdienst 10 mei: 10.00 ds. B.
Breunesse. O.v.d.: René Aasman.
Organist: Jan Klok. Collecte:
kerk. Bloemengroet: fam. D.
Louissen.
Kerkdienst 13 mei: 10.00 da. E.
Wisselink. Knd.: ja. Kaars aansteken: Lukas Aasman. O.v.d.:
Simon Henk Luimstra. Organist:
Roelof Kuik. Oppas: Tjitske Luimstra en Femke Euving. Collecten:
1. Kerk. 2. Diaconie. 3. Onderhoud.
Bloemengroet: fam. H. Schuring.
Koffiedrinken na de dienst.
Jarig. 18 mei: mw. H. WoeringWinters: 83 jaar. Adres: Aleida Kramer, M. v/d Thijnensingel 1, 7741
GB Coevorden. 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 6 mei: 9.30 ds. H.
Nobel. O.v.d.: mw. D. de JongBeuker. Organist: mw. G. Fictorie. Collecten: 1. ZWO. 2. Kerk.
Bij de uitgang: geluidsinstallatie.
Welkomstcie.: B. Fictorie. Knd.:
Grietje.
Kerkdienst 10 mei: 10.00 ds.
R. Wentink. Regionale dienst in
Emmer-Compascuum.
Kerkdienst 13 mei: 9.30 dhr.
F. Sprenger. O.v.d.: G. Velzing.
Organist: J. Kroon. Collecten: 1.
Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang:
geluidsinstallatie. Welkomstcie.:
fam W. Dorst. Knd.: Martha.
KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 6 mei: 10.00 mw.
Keim, Emmen. Organist: Wessel
Voorn. O.v.d.: Hendrik. Welkom:
Riet.
Kerkdienst 10 mei: 10.00 ds. R.
Wentink. Gez. dienst in Prot. Kerk
‘Het Anker’ te Emmer-Compascuum. Kerkdienst 13 mei: 10.00
dhr. Frits Koops, Veele. Organist:
Wessel Voorn. O.v.d.: Wieneke.
Welkom: Jantje.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel
0591-553482
Kerkdienst 6 mei: 10.00 ds.
G. Douma, Beilen. O.v.d.: mw.
L. Masselink-Vugteveen. Organist: dhr. H. Vugteveen. Koster:
dhr. Tj. Lunenborg. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang:
gebouwen. Oppas: Jorein Pekelsma
en Ineke Groothuis. Knd.: o.l.v.
Demi Vos. Kaars aansteken: Siri
Seip. Bediening beamer: Peter
Vermaas. Ontvangst: fam. Kuik.
Bloemendienst: mw. M. Setz.
Autodienst: mw. F. Rabbers/A.
Visser.
Kerkdienst 13 mei: 10.00 ds.
J. van der Wilden, Hoogeveen.
O.v.d.: dhr. H. Vos. Organist:
mw. K. Heeling. Koster: dhr. R.
Rabbers. Collecten: 1. Diaconie.
2. Kerk. Bij de uitgang: gebouwen.
Oppas: Theresia Seip en Linda
Pals. Jeugdkerk: o.l.v. Liesan Mas-

selink. Knd.: o.l.v. Minke Mulder.
Kaars aansteken: Corné Pals.
Bediening beamer: Eppo Velzing. Ontvangst: fam. Visser.
Bloemendienst: mw. F. Rabbers.
Autodienst: A. Kuik/ T. Lunenborg.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 6 mei: 10.00 ds.
E. Wisselink. Organist: mw. W.
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Eigen gemeente. Bij de uitgangscollecte: onderhoud gebouwen. Autodienst: mw. Wolters: Adrie van
de Linden; mw. M. Meijer en mw.
J. Jacobs: dhr. C. Flokstra; mw. G.
Horstman en mw. M. v/d Veen: fam.
J. Lanjouw. Lector: Jits Wanders.
O.v.d.: Fre Kuper. Oppas: Lineke
Hilberts. Bloemen: mw. D. Greenwood. Koster: H. Wesseling. Koffie: Rijk en Gea Kiers. Ontvangst
en Nieuwsbrief: Jan en Trijn
Hogeveen.
4 mei. De herdenkingsbijeenkomst
wordt gehouden in de Zuiderkerk
en begint om 19.00 uur. De kerk is
open vanaf 18.30 uur. Naast 3 sprekers is er muzikale medewerking
door een ensemble van harmonie
Euterpe uit Emmen o.l.v. Martijn
Veenstra en het koor ‘Sing for fun’
o.l.v. Jochem Weggemans. Aansluitend aan de bijeenkomst vindt de
stille tocht plaats naar het monument op de hoek Jagerslaan/Dreef.
We nodigen u/jou van harte uit om
samen de mensen te herdenken die
in de Tweede Wereldoorlog hun
leven gegeven hebben voor onze
vrijheid en in de oorlogen daarna.
Kerkdienst 10 mei: 9.00 ds. E.
Wisselink. Organist: mw. W. Misker. Collecten: eigen Gemeente.
Bij de uitgang. Project. Autodienst: mw. M. Meijer en mw. J.
Jacobs: fam. A. Meijering; mw. G.
Horstman en mw. M. v/d Veen: dhr.
J. Sonneveld. Lector: Tom van Sloten. O.v.d.: Aly Winkel. Koster: A.
v/d Linden.
Kerkdienst 13 mei: 10.00 mw.
drs. J. Maatjes. Organist: mw. W.
Misker. Collecten: 1. Diaconie.
2. Eigen Gemeente. Bij de uitgang:
gebouwen. Autodienst: mw. M.
Meijer en mw. J. Jacobs: fam. G.
Schuiling; mw. G. Horstman en mw.
M. v/d Veen: fam. R. Kiers. Lector: Janny Meijerink. O.v.d.: Albert
Meijering. Oppas: Jolanda Wesseling. Bloemen: fam. v/d Toorn.
Koster: F. Kuper. Koffie: Aly
Winkel en Henny Holwarda. Ontvangst en Nieuwsbrief: Gert en
Annie Schuiling.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. SchippersElzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 6 mei: De Wijngaard 9.30 ds. Vrolijk. Collecten:
1. Missionair Werk PKN. 2. Diaconie. Knd.: alle groepen. Autodienst: J. Scholts en H. Oving.
Oppas: Judith Katerberg en Lianne
Kloosterman. Bloemengroet:
fam. P. Hogeveen.
Kerkdienst 10 mei: 9.30 ds. T.
Oldenhuis, Coevorden. Collecten:
1. Kerk. 2. Diaconie. Autodienst:
B. Eisses en W. Schippers. Bloemengroet: fam. H. Oving.
Kerkdienst 13 mei: De Wijngaard 9.30 ds. Hanneke Paas,
Nijverdal. Jeugdkerk in De Rank.
Collecten: 1. Kerk. 2. Landelijk Quotum. Knd.: alle groepen.
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Autodienst: J. Reinink en A. Hajes.
Oppas: Tabitha Eisses en Wouter
Kloosterman. Bloemengroet:
fam. H. Eising.
ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers,
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Klazienaveen
Kerkdienst 6 mei: 9.30 dhr. B.
Broers. O.v.d.: dhr. H. Kramer.
Diaken: mw. R. Kuhl. Organist:
dhr. M. Hof. Koster: fam. J. Batterink. Collecten: 1. Kerk. 2. Missionair werk. Bij de uitgang: onderhoud kerkgebouw. Autodienst:
mw. R. Kuhl.
Kerkdienst 10 mei: 10.00 gez.
dienst in Emmer-Compascuum.
Autodienst: mw. M. Lutje-Stuiver.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis,
scriba, Watertorenweg 15, 7688 PX
Daarle
Kerkdiensten 6 mei: 9.30 ds. J.
Droogendijk, Vroomshoop. 19.00
ds. K. Hazeleger, Ommen. Jongerendienst. Thema: ‘Blijf in Mijn liefde’. Organisten: dhr. A. Kristiaans
en dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.:
Geri Poorterman (1, 2) en Jeanine
Bosch (5, 6). Oppas: Zwanet Boeschen-Hospers, Jacqueline Dubbink
en Jorinde Immink. Collecten:
kerk en diaconie. Bloemen bezorgen: Erna Immink.
Jarig. 1 mei 1937: br. Henk Valk,
Zandkuilenweg 10: 81 jaar.
7 mei 1936: zr. Henny Kamphuisvan Lenthe, Bruineveldweg 2: 82
jaar.
7 mei 1943: br. Wim Boot, Bekkenhaarszijweg 16: 75 jaar.
21 mei 1934: zr. Jenny Valk-Dubbink, Haarweg 4a: 84 jaar.
22 mei 1943: zr. Dirkje Bartels-Veurink, Esweg 21a: 75 jaar.
Juich, mensen die horen bij de Heer.
Zing allemaal voor Hem! Juich voor
de Heer en maak muziek, speel op
de harp en zing een lied. Psalm 33:
1, 2.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 6 mei: Van
Dedemkerk 9.30 ds. P. Lindhout.
O.v.d.: Marcel/Karin van Dijk.
Organist: Nico Aalberts. Lector: Corien Deen. Koster: Henk
Zomer. De Fontein 19.00 ds. G.
Zijl, Lemele. O.v.d.: Alie van Laar.
Organist: Freddy Bruins. Koster:
Willem Zwiers en Evert Holtvoort.
Kerkdienst 10 mei: Van
Dedemkerk 9.30 da. G. Arends,
De Krim. O.v.d.: Jannie Lok. Organist: dhr. J. Plender. Koster: Henk
Zomer.
Kerkdiensten 13 mei: De
Antenne 9.30 afscheidsdienst ds.
G. Huiskamp. O.v.d.: Maaike Hiemstra. Organist: Nico Aalberts.
Lector: Alice Bijker. Gastpersonen: Freek en Margriet Lamberink.
Kosters: Bert en Ina ten Brinke.
De Fontein 19.00 ds. L. van
Rikxoort, Heemse. O.v.d.: Wim
Vrieling. Organist: Freddy Bruins.
Koster: Else de Ronde.
Collecten: 6 mei: PKW; bij de
uitgang: zending; 10 mei: PKW; bij
de uitgang: diaconie; 13 mei: PKW;
bij de uitgang: werkgroep Hongarije. Kindercollecte: onderwijs en
bescherming voor kwetsbare kinderen in Cambodja.
Oppas: 6 mei: Harmke Schoemaker en Wenny Schuurman; 13 mei:
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Nienke Bouwman en Moniek Otter.
Knd.: 6 en 13 mei: groepen 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 5 mei: Team
RKK. Organist: Arjan Hagels.
12 mei: dhr. Jannes Smit. Organist: ds. W. Visscher.
Zieken. CFH Hardenberg: mw. A.
Lubbers-Bruins, Moerheimstr. 70;
mw. G. Oelen, De Tjalk 37, Revalidatie.
Unit Ziekenhuis Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo: dhr. D.
Drogt, Zwiersstr. 45.
Isala Klinieken, Dr. Van Heesweg
2, 8025 AB Zwolle: dhr. G. Auf der
Haar, Peterswijk 12, afd. V2.3, k.
121; mw. G. Woltinge-Gort, De
Magnolia 37.
Aleida Kramer, M. van der Thijnensingel 1, 7741 GB Coevorden: mw.
R. Auf der Haar-Starke, Peterswijk
12, afd. Koppelpaarden.
Activiteiten. 8 mei: 18.45 uur
Zingen van Taizéliederen (De
Antenne).
16 mei: 20.00 uur (De Antenne).
17 mei 20.00 uur Jubal + Kerk &
Israël.
Kennismaking. De kerkenraad heeft de gemeente gehoord
inzake het voorgenomen besluit
ds. Jonathan Zondag te beroepen.
De gemeente heeft haar volledige
instemming gegeven. Ds. Zondag wil
graag kennismaken met de gemeenteleden, taakgroepen en kerkenraad. 17 mei komt ds. Zondag naar
Dedemsvaart. Hoe de kennismaking
eruit gaat zien, moet nog worden
vormgegeven.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham, tel.
0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 6 mei: 9.30 ds. R.
Fernhout. O.v.d.: groep D. Knd.:
peuters: Gerja Hemmink en Henriët Bouwhuis; groepen 1 t/m 8.
Oppas: zaal 6: Inge Bosklopper,
Judi Minkjan en Lian Immink. 16.30
andersdienst. GK 19.00 ds. G. de
Goeijen. Gez. dienst. Collecten:
1. Zending. 2. Erediensten/AKA.
Deurcollecte: kerk. HK 19.00
zangdienst.
Kerkdienst 10 mei: GK 9.30 ds.
H. Klaassen. Gez. dienst. O.v.d.:
groep A. Collecten: 1. Diaconie.
2. Erediensten/AKA. Deurcollecte:
kerk.
Kerkdienst 13 mei: 9.30 ds. H.
de Haan. M.m.v. Combo. O.v.d.:
groep B. Knd.: peuters: Denise
Ruiterkamp; groepen 1 t/m 6.
Oppas: zaal 6: Dorien Dood,
Hanneke Nijzink en Judith Kamphuis. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Gemeenteopbouw. Deurcollecte:
kerk. 19.00 Gospeldienst. M.m.v.
Nathalie Booij. HK 19.00 ds. H.
de Haan. Gez. dienst. Collecten:
1. Diaconie. 2. Kerkrentmeesters.
Deurcollecte: kerkelijke gebouwen.
Zieken. Nadat zuster N. BonteMorano, Bossinkkamp 9a, was
geopereerd in het ziekenhuis te
Almelo aan haar rug, is vervolgens haar man, broeder A. Bonte
ruim anderhalve week opgenomen
geweest in hetzelfde ziekenhuis vanwege een hardnekkige bacterie. Bij
het schrijven van deze kopij is zijn
vrouw opnieuw een aantal dagen
opgenomen in het ZGT te Almelo,
ook vanwege een (andere) bacteriële infectie. Inmiddels zal zij weer
thuis zijn. De Here geve herstel.
Br. H. Jurjens, Wittenbrink 20,
heeft al jaren een spierziekte waardoor hij afhankelijk is van een rolstoel. De ziekte zet langzaam maar
Lees verder op pagina 4
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zeker door, wat betekent dat de
kracht in zijn spieren afneemt. Hiermee te moeten leven is bij tijd en
wijle een zware opgave. De Here
zij met hem, zijn vrouw en gezin en
sterke hem en hen door zijn Geest.
Wij bidden dat al onze zieken en
hun familie toe.
Br. Johan Schoppink, Meersendijk
10, is vorige week vanwege een
maagbloeding opgenomen in het
ziekenhuis te Almelo. Hij zal daar
deze week nog wel verblijven en het
moet met rust nemen weer goed
kunnen komen. We hopen dat de
Here hen dat wil geven en daarom
beterschap, geduld en sterkte toegewenst.
Dankbetuiging. Graag willen wij
iedereen bedanken voor de vele
bezoekjes, telefoontjes en kaarten
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader
en opa Jan ten Brinke. Dit heeft ons
erg goed gedaan. Ook bedankt voor
alle belangstelling na mijn operatie.
Met vriendelijke groeten, Riek ten
Brinke-Voort, kinderen en kleinkinderen.
GRAMSBERGEN
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes,
Goordijk 22, 7783 BB Gramsbergen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 6 mei: BHK 9.30
ds. Hetty Boersma. O.v.d.: dhr. B.
Wilpshaar. Collecten: Missionair
werk. Bij de uitgang: kerkbeheer.
19.00 ds. Hetty Boersma. O.v.d.:
mw. G. Smit-Vinke. Collecten:
kerkbeheer. Bij de uitgang: diaconie.
Organisten: Margriet Nijenhuis
en Harold Gossen. Knd.: Maaike
Veldsink. Huispaaskaars aansteken: Noor Meilink.
Kerkdienst 10 mei: BHK 9.30
mw. R. Dekker-Averesch, Vriezenveen. O.v.d.: mw. J. Bakker. Collecten: evang.-cie. Bij de uitgang:
evang.-cie. Organist: Harold Gossen.
Overleden. 13 april is overleden
Johannes Centen op de leeftijd
van 84 jaar. Hij verbleef al jaren in
verzorgingshuis ‘t Welgelegen in
Gramsbergen. Hij was getrouwd
met Trijntje Huisjes. Zij waren
in januari van dit jaar 55 jaar
getrouwd. Hij is werkzaam geweest
in de houtindustrie, maar zijn
gezondheid ging op vrij jonge leeftijd al achteruit. Zijn vrouw heeft
hem in de lange jaren van zijn ziekte
eerst thuis tot en met verzorgd en
later, toen hij opgenomen moest
worden in ‘t Welgelegen kwam zij

iedere dag bij hem, ook toen hij
de laatste jaren van zijn leven niet
meer aanspreekbaar was, als gevolg
van de tumor in zijn hersenen. Zij
hadden een dochter, Roelie, die
getrouwd is met Gerrit-Jan en 2
kleinkinderen Martijn en Chantal.
Overleden. 15 april is op de leeftijd van 75 jaar, overleden mw.
Willemina Geerligs-Reinders. Ze
woonde met haar man Teunis aan
de Ooster Esch 4 in Gramsbergen. Willy Geerligs was al geruime
tijd ziek en ze is overleden aan de
gevolgen van kanker. In het gezin
is één dochter geboren, Jeannette.
Later kwam daar een schoonzoon
bij, Octaaf en 2 kleinkinderen,
Stephan en Iris. Willy hield van
de mensen om haar heen, van de
natuur en in het bijzonder van haar
groentetuin. Dat was haar lust en
haar leven. Wij wensen haar gezin,
verdere familie en allen die haar zullen missen Gods onmisbare troost
en zegen toe.
Overleden. 18 april is Johanna
Alberdina Olsman-Geertman op
66-jarige leeftijd overleden. Samen
met haar man, Henk Olsman,
woonde zij aan de Anerveenseweg
35, Anerveen. Met haar overlijden
kwam er een einde aan een jarenlange ziekte. Voor Henk, zijn zoon
Gerko en zijn vriendin Judith verandert er veel. We wensen hen veel
sterkte bij het dragen van dit grote
verlies.
Overleden. 25 april is overleden
dhr. Jan Hamberg, Het Weerdje 33,
op de leeftijd van 85 jaar.
Overleden. 25 april is, op de gezegende leeftijd van 98 jaar, overleden
mw. Anna Gerrits-Wilpshaar. Zij
woonde in de Gramsberger State
22 te Gramsbergen. Sinds 23 juli
1978 was zij de weduwe van Jan
Gerrits.
In het gezin zijn 5 kinderen geboren,
3 dochters en 2 zonen. Veel zorgen
en verdriet heeft het gezin Gerrits gehad toen hun zoon en broer
Henk na een ernstig ongeval gehandicapt raakte. Mw. Gerrits heeft
jarenlang voor haar zoon Henk
kunnen zorgen. Tot op hoge leeftijd
was ze zeer ondernemend en nam
ze veel beslissingen zelf. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen
verliezen in haar een sterke en
zorgzame maar bovenal liefdevolle
moeder. Gods liefdevolle troost
en bemoediging voor allen die haar
moeten missen.
Zieken. In het ziekenhuis Hardenberg liggen opgenomen: mw. H.
Mink-Meier, Het Weerdje 25; dhr.
G. Torenbeek, Het Weerdje 13.

In het CFH liggen tijdelijk of voor
revalidatie opgenomen: mw. T. Centen-Huisjes en mw Diny de Ruiter,
De Anerdijk 12.
Bedankt. Heel veel lieve woorden,
kaartjes en bloemen doen ons erg
goed. Ook weten we dat we in de
gebeden genoemd worden, dat is
een grote steun voor ons. Hartelijk
dank daarvoor. Hoe het verder zal
gaan, is in Gods hand. Ds. Ruud en
Marga Biewinga.
Geraniumactie. Ook dit jaar is de
geraniumactie weer een groot succes geworden. Mede door de inzet
van ruim 60 enthousiaste vrijwilligers en natuurlijk het fantastische
weer. Wat geweldig dat er zich
zoveel enthousiaste mensen hebben
opgegeven. De opbrengst komt ten
goede van het jeugdwerk. Er zijn in
totaal 2.155 geraniums verkocht.
Aan alle vrijwilligers heel hartelijk
dank, we hopen volgend jaar weer
op jullie te mogen rekenen!
Herdenkingsbijeenkomst. In
het kader van de herdenking van
de gevallen slachtoffers v/d Tweede
Wereldoorlog wordt 4 mei in de
BHK een plechtige bijeenkomst
gehouden. Aanvang: 19.05 uur.
Crescendo en enkele zangeressen
verlenen hun medewerking. Ook
leerlingen van de basisscholen Prinses Irene en De Akker dragen bij
aan de plechtigheid. Om 19.40 uur
vertrekken de aanwezigen in een
stille tocht naar de begraafplaats
aan de Anerdijk. Daar wordt de
‘Last Post’ geblazen en worden
om 20.00 uur de 2 minuten stilte
in acht genomen, waarna de ceremoniemeester een gedicht leest en
verschillende groepen kransen of
bloemen bij het monument zullen
leggen.
Bedankjes. Heel hartelijk dank
voor de vele felicitaties, in welke
vorm dan ook, voor ons 50-jarig
huwelijk. Het was hartverwarmend.
Groeten, Jan en Hennie Veldsink.
Lieve mensen, hartelijk bedankt
voor de vele kaarten, bloemen en
andere attenties die we van jullie
ontvangen hebben ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijksjubileum.
Hartelijke groeten van Zwaantje en
Tinus Pasjes.
Hartelijk dank voor de kaarten en
telefoontje die ik mocht ontvangen
voor mijn verjaardag. Vriendelijke
groeten, mw. W. Vinke-Ramaker.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Heemser Esch. Zieken. Mw.

Ypie van der Velde, Molenplein 16,
en haar partner dhr. Gerard Kelder, verblijven beiden in Oldenhaghen, Hessel Mulertstr. 22, 7731
CL Ommen. (Ypie k. 108, Gerard
k. 120).
Mw. H. Meier-Schoemaker, Rembrandtstr. 19, verblijft in CFH unit
1, k. 8.
Dhr. H. Koops, Rheezerweg 55, is
tijdelijk opgenomen in CFH (herstel
unit).
Ik was heel verrast dat ik het mooie
bloemstuk kregen namens de kerk.
Hartelijke dank. Bep v/d Kamp.
Heemse West. Zieken. Mw. H.
Warmink-Waterink, Grote Esweg
13, verblijft nu in Dimence, gebouw
Rielerenk, ouderen somatiek, Nico
Bolkesteinlaan 65, 7416 SE Deventer.
In het CFH verblijft dhr. E. Vedelaar,
Jachthuisweg 4.
Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg
5, verblijft in Oost- loorn.
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft in
Aleida Kramer te Coevorden. We
denken ook aan allen die zorgen
hebben binnen hun gezin, familie
of vriendenkring. Vergeten we de
zieken niet in onze aandacht en
gebeden!
Koninklijke onderscheiding.
Henk Nijeboer, Meeuwenstr. 10, is
koninklijk onderscheiden: lid in de
Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding vanwege alle
vrijwilligerswerk dat hij doet, waaronder zijn kosterswerk in de Witte
of Lambertuskerk. We willen hem
en zijn vrouw Lammie van harte
feliciteren met deze koninklijke blijk
van waardering! ‘t Is welverdiend!
En ‘t was mooi om bij de uitreiking
aanwezig geweest te zijn. Uiteraard
ook een felicitatie aan het adres van
de andere gedecoreerden.
Heel veel dank voor de kaarten,
telefoontjes e.d. die ik ontvangen
heb met mijn verjaardag. Roely
Heyink-Meier.
Marslanden. Zieken. We noemen hier niet altijd de namen
van allen die langdurig ziek zijn of
andere zorgen hebben. Vanuit het
pastoraal team hebben wij natuurlijk aandacht voor deze groep mensen. Wij zijn echter niet altijd op
de hoogte van alles wat er speelt.
Daarom doen wij ook een beroep
op u! Wilt u aan de pastoraal coördinator doorgeven als u denkt dat
iemand wel wat extra aandacht kan
gebruiken?
Hartelijk dank, ook namens Dixy
voor de bloemen die we kregen ter
ere van mijn verjaardag. De kamer
ziet er hierdoor al vroeg feestelijk

uit. Jan van Kamer.
Centrum-Noord. In het CFH
verblijven tijdelijk: dhr. G. Pullen
(Kruserbrink) en mw. J. Knol-v/d
Sande (Achterbrink).
Lintjesregen. 26 april kreeg een
aantal leden van onze kerk een
Koninklijke onderscheiding: dhr. G.
Lennips (Kruserbrink) voor onder
meer de 40 jaren dat hij hulpkoster
was in de Höftekerk; dhr. Nijeboer
(Meeuwenstraat) voor o.a. zijn
werk als hulpkoster in de Witte of
Lambertuskerk; mw. G. RamakerZweers (Heideweg) voor o.a. het
inzamelen van kleding t.b.v. Oost
Europa. Van harte gefeliciteerd!
Zieken. Mw. E. van der VeenHekman, Vechtvoorde 9, ligt in het
ziekenhuis k. 138.
Dhr. Jan Altena, Ged. Haven 45,
verblijft op de Delle in het CFH.
Mw. J. de Vries-Jonkeren, Havenweg
106, is weer thuis.
Centrum-Zuid. Zieken. Dhr. H.
Kruithof, Salland 45, is in CFH De
Esch k 5.
Dhr. B. Spijkers, Bruchterbeekweg
18, Brucht, is waarschijnlijk weer
thuis.
Baalder. Overleden. 20 april
overleed in de leeftijd van 82 jaar
Gerhard Lindenhovius. Sinds augustus 1998 was hij weduwnaar van
zijn vrouw Diny. Na jaren aan de
Baalderesch te hebben gewoond,
woonde hij na een beroerte sinds
2009 noodgedwongen in het CFH,
waar hij liefdevol werd verzorgd.
Na een korte ernstige ziekte is hij
overleden. We leven mee met zijn
kinderen Marc en Hanita en hun
gezinnen.
Zieken. Mw. Ankie Visscher, Oosthof 9, krijgt uitslagen, die duidelijkheid moeten geven over welke
behandelingen ze gaat krijgen. Ze
was erg blij met de bloemen uit de
Baalderdienst én al het andere meeleven.
Baalderveld. Overleden. 24 april
is Jenny Lamberink-Altena overleden op de leeftijd van 79 jaar. Wij
leven mee met haar man, Marinus
Lamberink, de kinderen en kleinkinderen. Adres: Gele Lis 17, 7772 MN
Hardenberg.
Overleden. 25 april is Roelof
Enting overleden op de leeftijd van
74 jaar. Wij leven mee zijn vrouw
Willy en (klein)-kinderen, Handelsstr. 36, 7772 TR Hardenberg.
Zieken. Gerrit Veurink (Boterbloem 101) is opgenomen in UMC
Groningen. Albert Godeke (Floralaan 10) is opgenomen in het RZZ,
Lees verder op pagina 7
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Skyline van Deventer

Drie Deventer kerken (Nederlands Gereformeerd, Gereformeerd Vrijgemaakt en Christelijk Gereformeerd) namen hun intrek in de voormalige Rooms-Katholieke kerk Maria Koningin. Op de foto rechts de
nieuwe Koningskerk. In de aanbouw zijn veel vele kleinere ruimte
ondergebracht voor onder andere Bijbelklas en gespreksgroepen.

Drie kerken samen in oude katholieke kerk
Nieuws over kerken gaat vaak over afbrokkelende geloofsgemeenschappen of sluiting van gebouwen. Zo niet in Deventer. Daar opende de
Samenwerkingsgemeente 3GK onlangs haar nieuwe gebouw. Of eigenlijk is het een vernieuwde kerk in een oud kerkgebouw.

door L . Polhuys,
deventer

De Nederlands
Gereformeerden,
Gereformeerd Vrijgemaakten
en Christelijke Gereformeerden
namen hun intrek in de voormalige Rooms-Katholieke kerk Maria
Koningin.
Gebouw
Het gebouw werd ingrijpend
aangepast en op de plek van de
voormalige pastorie en administratie zijn een ontvangsthal en
diverse zalen gekomen. Ds. Evert
Everts is één van de twee predikanten van de gemeente. Hij
is enthousiast. Toch reageert hij
opvallend nuchter over de kerk
aan de rand van de wijk Keizerslanden. “Natuurlijk ben ik erg
blij met ons nieuwe onderkomen en ik denk dat we nu weer
een hele tijd vooruit kunnen en
iets kunnen betekenen voor de
buurt. Maar we moeten het ook
weer niet groter maken dan het
is. Uiteindelijk is het maar een
gebouw.”
Miljoenenoperatie
In 2009 haalden de drie Gereformeerde kerkgenootschappen landelijk het nieuws doordat ze een
samenwerking aangingen, toen
nog een unicum. Inmiddels volgden andere kerken dit voorbeeld.

In afwachting van definitieve huisvesting werd afscheid genomen
van de voormalige locaties. De
Nederlands Gereformeerden
zegden de huur op van de Baptisten Uniekerk, de Vrijgemaakt
Gereformeerden verkochten hun
gebouw aan de rand van de binnenstad en de Christelijke Gereformeerden zetten de voormalige
synagoge met bijgebouwen in het
historische stadscentrum te koop.
Na jarenlange onderhandelingen
is dit gebouw, waarin ook de
Joodse gemeenschap in Deventer
en omstreken zetelt, verkocht
aan een horecaondernemer.
Onduidelijk is nog wat die ermee
gaat doen. Met de opbrengst van
de verkoop werd een belangrijk
deel gefinancierd van de miljoenenoperatie die de kerk nu achter
de rug heeft.
Negen jaar in school
De gemeenten kerkten de afgelopen negen jaar in een school.
“Het is mooi dat we na het
verlaten van onze vertrouwde
gebouwen en jarenlang te hebben
gehuurd, nu een definitieve oplossing hebben. Voor de parochianen
van de voormalige Maria Koninginkerk is het natuurlijk zuur dat
hun kerk dicht moest in verband
met teruglopend kerkbezoek.
Maar ik hoor ook dat ze het fijn
vinden dat hun kerkgebouw een
bestemming heeft gekregen die

past in het Koninkrijk van God.
Voor de opening en de feestweek
daarna hebben we ook voormalige parochianen uitgenodigd.”
Ook voor Ds. Everts is de nieuwe
locatie bijzonder. “Ik sta nu tien
jaar in Deventer, en al die tijd
zonder eigen gebouw.” Voor de
in Schalkhaar woonachtige predikant, die vroeger op het zendingsveld actief is geweest, had de openingsweek nog een persoonlijk
tintje. Zijn dochter trad namelijk
in het huwelijk in de vernieuwde
kerk.

van. Alleen in gesprekken met
mensen realiseer je je soms dat
ze bepaalde dingen zeggen vanuit hun oorspronkelijke achtergrond. Bij de totstandkoming van
de gemeente in 2009 is afgesproken dat we plaatselijk de eenheid
bewaren. Een voorbeeld. Op landelijk niveau denken de Nederlands Gereformeerden anders
over de vrouw in het ambt dan
de andere twee kerken. De
Nederlands Gereformeerden
conformeren zich plaatselijk aan
de standpunten die de samenwerkingspartners hebben over dit
onderwerp.”

Kruiswegstatie
Kerk in de buurt
Een aantal rooms-katholieke
De elfhonderd leden tellende
elementen in het gebouw zijn
gemeente beschikt nu over een
bewaard gebleven, andere verkerk met een grote hal met veel
dwenen of op de achtergrond
glas. Everts: “We kijken zó de
nog aanwezig. De naam werd
buurt in en mensen uit de buurt
veranderd van Maria Koningin
kunnen zien wat
in Koningskerk.
we doen. Ze kunDe kruiswegDe Samenwerkingsgemeente
nen zo binnenlostatie krijgt een
3GK is een jonge gemeente.
pen. We willen
nieuwe plek en
De helft van de leden is
dan ook uitdrukzal duidelijker
jonger dan 25 jaar.
kelijk het contact
zichtbaar worden.
met de buurt gaan bevorderen en
Een grote afbeelding van Maria in
een plek voor de buurt worden.
bladgoud werd behouden maar
aan het oog onttrokken door een De komende tijd zullen we dit
voornemen concreet maken. De
drie verdiepingen hoge aanbouw.
belangstelling vanuit de buurt is
Het mozaïek aan de buitenkant
er in elk geval wel.”
van de kerk met een afbeelding
van Maria bleef bewaard.
Jong
De Samenwerkingsgemeente
Eén gemeente
3GK is een jonge gemeente. De
De samenwerkingsgemeente
helft van de leden is jonger dan
functioneert volgens dominee
25 jaar. “Een voorrecht. Maar
Everts inmiddels compleet als
één gemeente. “Natuurlijk heb je ook iets om zuinig op te zijn. Net
als in elke kerk is het altijd weer
bloedgroepen, maar daar merk
spannend om te zien of jongeren
je in de praktijk weinig meer

als ze gaan studeren, het geloof
behouden of een andere weg
bewandelen. We hebben veel
activiteiten voor de jongeren. De
jongsten kunnen terecht in de
Bijbelklas. Een gemiddelde bijeenkomst telt al gauw zo’n tachtig of
negentig kinderen. Daarna kan
de jeugd in verschillende leeftijdscategorieën terecht in de
zogenaamde Followgroepen. Na
de basiscatechese voor tien- en
elfjarigen zijn er groepen voor
twaalf tot zestien jaar en vanaf
zestien jaar kennen we Follow
Next. Het zijn hechte groepen
waarin jongeren elkaar leren kennen. In de nieuwe aanbouw zijn
diverse ruimtes gemaakt voor de
jeugd.” De 3GK denkt na over de
aanstelling van een jongerenwerker naast Ds. Everts en Ds. Wim
van Wijk.
In de nieuwe situatie wordt ook
veel aandacht besteed aan het
kringwerk. “We willen meer
werk maken van de kringen die
per wijk kunnen functioneren.
We hebben een grote gemeente
waarin mensen elkaar lang niet
altijd kennen. De kringen vormen
kleine hechte groepen waarin
mensen vertrouwd zijn met
elkaar en dingen delen. In onze
visie worden kringen getrokken door gemeenteleden die
hun werk doen naast de wijkouderlingen. Het is voor een predikant van zo’n grote gemeente
ondoenlijk om zich met elke kring
bezig te houden. Je kunt dingen
aangeven maar voor de rest moet
je toch een beetje op afstand blijven.”

gezi(e)n

zondag 6 mei 2018

RTV-tips
Zaterdag 5 mei
KRO-NCRV | NPO2 | 16.10
Zwarte Limburgers
In het jaar 1944-1945 worden in
Limburg een zeventigtal kinderen
geboren uit Afro-Amerikaanse
bevrijders. Documentairemaker Hans Heijnen portretteert 5
afstammelingen van deze soldaten.
Zondag 6 mei
KRO-NCRV | NPO1 | 21.00
De Reünie
Het zijn doorzetters, de MAVOleerlingen uit Helmond. De uitzending staat in het teken van de
Nazareth MAVO uit Helmond.
Maandag 7 mei
KRO-NCRV | NPO1 | 21.15
Spoorloos
Jeroen wordt geboren in Costa
Rica en groeit, als middelste van
3 geadopteerde jongens op in een
liefdevol gezin, in een klein dorp
in het oosten van het land. De
ontmoeting met zijn biologische
moeder moet antwoord geven
hoe Costaricaans hij eigenlijk is.
Dinsdag 8 mei
KRO-NCRV | NPO2 | 16.10
Met hart en ziel
In deze aflevering gaan we op een
gewone zondagmorgen naar De
Lier, waar iets ongewoons gebeurt.
In plaats van een gewone kerkdienst gaan jong en oud op een creatieve manier met het thema ‘Feest
van de Koning aan de slag’.
Woensdag 9 mei
EO | NPO2 | 23.25
After Inez
‘After Inez’ is het verhaal van
Denize en Filip die klaar zijn
voor de geboorte van hun eerste
kindje. Het wiegje, de kleertjes
en de wandelwagen zijn met zorg
uitgekozen en staan klaar voor
gebruik. Echter uit het niets slaat
het noodlot toe.
Donderdag 10 mei
EO | NPO | 10.30
De Kapel
Afscheid nemen is vaak heel
moeilijk en verdrietig. Ds. Orlando Bottenbley leest een bijbelgedeelte voor waarbij Jezus met
zijn vrienden samen is en met hen
spreekt over zijn afscheid.
Donderdag 10 mei
NTR | NPO2 | 16.55
Na de Bevrijding
Alle moet anders. De Duitse
bezetter is verdreven, maar wie
neemt het roer over in het gehavende Nederland van 1945! De
regering in Londen, het Militair
Gezag, de mensen uit het verzet?
Zaterdag 12 mei
AVROTROS | NPO1 | 20.25
Songfestival
Vanuit de Altice Arena in Portugal
verzorgen Jan Smit en Cornald
Maas het commentaar voor de
Nederlandse kijker.
Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl

Interessante lezing?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Linke soep
door Willemke
Wieringa , Wierden

Laatst op een zondag gebeurde het
zomaar. We vierden twee verjaardagen en de geboorte van
een baby. Dik feest. Met veel kinderen, veel zonnigheid, veel vrolijkheid. Maar helaas… ook een
soepzootje.

retrosoep. Met gehaktballetjes,
veel verse kruiden en soepgroenten. En bouillon die ouderwets
lang getrokken is van een stuk
of wat schenkels. Niet moeilijk,
maar veel werk. Gelukkig had ik
daar de hele zaterdag voor.
Die dag doe ik alles tegelijk, werken achter mijn computer, een

oogje houden op twee kleinzonen, opruimen en heen en weer
rennen, ach u kent dat wel. En
tussendoor de soep. Na een paar
uur geurt het hele huis. Kinderen
en kleinkinderen die langskomen
kijken verlekkerd naar de pan.
“Mogen wij soep oma?” bedelen
de jongetjes ’s avonds, moe van
spel en buitenlucht. Natuurlijk
mag dat, er is genoeg. Na afloop
van de maaltijd check ik de pan
toch nog maar even. Oeps. Zou
het wel genoeg zijn? Weet je wat,
er is nog gehakt en soepgroente

Mijn kinderen hebben mijn groentesoep geadopteerd. Niemand
maakt die lekkerder dan ik. Zeggen ze. Tja. De nasi goreng van
mijn moeder en haar rijst met
smoor waren ook ongeëvenaard
de lekkerste ter wereld. Stiekem
vind ik dat nog. Het is de geur van
thuis.
Loesje zegt dat zo: ‘Als ik ziek
ben, krijg ik van m’n moeder de
zorgtoeslag in kopjes soep.’ En
Godfried Bomans wist het in zijn
tijd ook al: ‘Met soep zijn zorgen
draaglijker dan zonder.’ Loesje en
Godfried hebben groot gelijk. Dat
warme, dat pittige, dat vloeibare
en gemakkelijke van soep eten,
heeft iets. Er zit liefde in. Je knapt
er van op.

over, ik ga weer aan de slag. Vannacht kan de smaak lekker doortrekken.
De volgende morgen na kerktijd
gaan we nog even thuis langs om
de pan op te halen voor we ons
in het feestgedruis storten. Ik
licht het deksel op. Nee… nee…
Die geur. Die laag drab. Dit kan
toch niet. Mijn heerlijke soep. Ik
proef… Zuur. Wat een soepzooi.
Hoe kan dit? Heb ik mijn handen
wel gewassen? Lag het gehakt te
lang buiten de koelkast? Scheen
de zon te fel op mijn aanrecht?
Was het iets in de broeierige
atmosfeer? Hoe dan ook, mijn
soep is bedorven.
Het lijkt het leven wel. Soms
gebeuren dingen zomaar, je snapt
niets van het hoe, wat en waarom. Je hele bestaan staat op de
kop, smaakt naar zure soep. En
o, wat wijzen we dan gemakkelijk
naar God als de grote Schuldige.
Gelukkig smaakten de taart en
broodjes kroket op het feest
extra prima. Geen zoet zonder
zuur, toch?

Illustratie: Hester Nijhoff
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Dus komt er bij elk groot feest in
onze familiekring een reuzenpan
soep à la Willemke op tafel. Echte

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

Daan

Meanderende tranen
door
Da an van der Wa als,
Gr amsbergen

Cabaretier Hans
Holtslag verwoordt het mooi:
Mijn ogen tranen een meander op
mijn wangen
en zoeken telkens nieuwe baan.
Bij lachen, huilen, zelfs bij gapen
vormen ze een oceaan.
Het zilte vocht loopt naar mijn mond
toe.
Lippentremor komt eraan.
Zo slik ik trillende tranen,
is mijn lijf met mij begaan.
Helemaal begrijpen deed ik het
niet toen ik deze regels voor het
eerst las. Ik was er om zo te zeggen nog niet aan toe. De ziekte
van Parkinson schrijdt voort, eerst
krijg je het een, dan het ander
voor de kiezen. Of beter: het
spectrum breidt zich uit. Eerst
ben je vooral stijf of traag of moe,
daarna komen andere verschijnse-

eens vol tranen staan. Ondertiteling op de tv is natuurlijk ook een
probleem.
Het is een van de vele hobbels
len erbij: speekselverlies bijvoorwaarmee vriendje Parkinson mij
beeld, droge mond, moeizaam
opzadelt - hobbels die in aantal
spreken. En dus ook tranen.
en ernst toenemen. Het zijn om
zo te zeggen fysiologische tranen
Een oogarts heeft het me weldie mij hinderen. Tranen met een
eens uitgelegd. Bij veel patiënten
fysieke oorzaak. Maar de traverstijft het gezicht; het wordt
nenvloed heeft
maskerachtig. Je
knippert daardoor Nee, geen melodrama alsjeblieft, ook te maken
met het lijf dat
te weinig met je
zelfmedelijden is een slechte
met mij begaan
ogen. De dokter
raadgever. Bovendien worstelen
is. Ook toen deze
vond dat ik moest
zoveel anderen met weer andere
tranen zich nog
proberen vaker
ziektes en kwalen.
niet meldden, kon
te knipperen.
ik soms wel janken van ellende.
Maar ja, hoe gaat het: daar sta je
Eenvoudige bezigheden, die voor
gewoon niet bij stil. Je denkt niet:
kom, laat ik eens knipperen. Zoals anderen vaak de gewoonste zaak
van de wereld zijn, kosten mij
je ook de goede raad om vaker te
veel energie. Aankleden, uitkleslikken niet echt opvolgt.
den, opstaan, lopen, ga zo maar
door, het gaat moeilijk of zelfs
De gevolgen zijn er niet minder
om. Als ik op bed ga liggen, loopt helemaal niet.
het opgespaarde vocht me uit
Ik ben dankbaar als in de kerk
de ogen. Het meandert dat het
iemand mij in mijn jas helpt of
een aard heeft. Het lezen van de
anderszins de helpende hand
krant of een boek is praktisch
toesteekt. Ik ben wel eens op
onmogelijk als mijn ogen weer

Welkomdienst met mannenkoor in Borger
Zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag,
is er weer een Welkomdienst in
de Goede Herder Kerk in Borger.
Deze keer met m.m.v. “Christelijk Mannenkoor Assen” o.l.v. Bert
Duijst. Vanaf 18.45 uur is er samenzang, de dienst begint om 19.00 uur.
Voorganger ds. P. de Vries uit Beilen zal spreken over het thema is:
‘…dat wij Gods kinderen zijn’. De
Geest verzekert onze geest dat wij

Gods kinderen zijn. Het Christelijk
Mannenkoor Assen telt het koor
145 leden. Vanaf 1999 is Bert Duijst
dirigent. Door zijn enthousiaste
en deskundige leiding heeft hij het
koor op haar huidige hoge niveau
gebracht. Het Evangelie is duidelijk
de inspiratiebron in de liederenkeuze. Koor en samenzang worden
begeleid door Ronald IJmker uit
Nieuwlande.

straat gevallen, en dan was ik
maar wat blij als er iemand was
die mij overeind hielp.
Er zijn zoveel dingen waarvan
ik weet dat ze niet meer voor
mij zijn weggelegd. Ik kan niet
meer op de vertrouwde manier
aan een gesprek deelnemen. Van
vergaderingen en visites moet
ik afzien. Nee, geen melodrama
alsjeblieft, zelfmedelijden is een
slechte raadgever. Bovendien
worstelen zoveel anderen met
weer andere ziektes en kwalen.
Elk huis heeft zijn kruis. Maar het
meandert soms ook over mijn
wangen vanwege het verdriet.
Toch is er behalve verlies ook
winst. Vroeger uitte ik pijn
en verdriet maar moeilijk. Ze
waren er wel, maar ik verbeet
ze, binnenvetter die ik was en
misschien ook ben. Nu willen de tranen wel komen, heel
veel zelfs. Niet alleen omdat ik
te weinig knipper. Het is ook
dat mijn gevoeligheid groter is
geworden, en dat ik niet bang
ben om die te uiten.

Gospeldienst
Den Ham
Zondag 13 mei is er om 19.00
een gospeldienst in de Gereformeerde Kerk van Den Ham
met medewerking van Nathalie
Booij. In deze dienst staat haar
nieuwe album ‘Als ik kijk naar U’
centraal. Nathalie werkte hierin
samen met een reeks ervaren
schrijvers en arrangeurs aan de
Nederlandstalige nummers van
dit album.

berichten uit de gemeente
Vervolg van pagina 4

afd. chirurgie.
Wij ondersteunen de zieken in onze
wijkgemeente, ook hen die thuis
zijn en leven met hen mee. We denken o.a. in het bijzonder aan Miny
Drenthen en Miranda Herbers.
Hartelijk dank voor de bloemen, kaartjes en andere blijken van
belangstelling i.v.m. mijn operatie.
Groet Arend Deuten.
Radewijk. Stekjesmarkt. Ook
dit jaar willen wij weer de jaarlijkse
stekjesmarkt organiseren op 12 mei
van 10.00 uur tot 13.00 uur op het
plein bij de Opgang in Radewijk. De
opbrengst is voor de Twentse wensambulance en stg. rugzakjes voor
kinderen in Roemenië. Voor deze
markt kunt u weer allerlei stekjes van tuinplanten en overbodig
tuingereedschap inleveren. (graag
opgepot en met vermelding van de
naam). Dit kan vanaf nog tot 5 mei
bij fam. H. Hutten, Hoogenweg 49,
fam. H. Peeneman, Lindeldijk 2a
en fam. Schutte, A. Risaeustr. 4.
Omdat we deze markt voor de 15e
keer organiseren staat er ook een
luchtkussen en is er verkoop van ijs.
Dus neem gerust uw kinderen mee.
Ambtsdragers. De kerkenraad
is blij te kunnen melden dat voor
de vacatures van scriba en diaken
die binnenkort ontstaan, 2 leden
zijn gevonden die deze taak willen
overnemen. Het betreft Harry Versteeg (Mastdijk 3) en Bert Nijeboer
(Mastdijk 5-I) voor scriba resp.
diaken. 20 mei zwaaien we de aftredende ambtsdragers (Albert Oldehinkel en Dineke Kamphuis) uit en
hopen de nieuwe te bevestigen.
Tenzij er uit uw midden gegronde
bezwaren komen. Ouderlingen Alie
Peeneman en Jannie Hutten hebben
toegezegd nog enige tijd door te
gaan. Ook dat is goed nieuws
De kerkenraad zou graag een
gezellige vrijwilligersavond willen
organiseren voor alle vrijwilligers
van de Opgang in Radewijk. Want
zonder vrijwilligers kan de kerk
niet functioneren. Datum: 1 juni.
Opgave is gewenst, dit kan door je
naam, adres en het aantal personen
te noteren op de opgave lijst die in
de kerk ligt of een e-mail te sturen
naar lucschrotenboer@gmail.com
Jarig. 30 april: mw. A. SchuitemaWillemsen, Het Weerdje 18, 7783
CT Gramsbergen.
LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van Dijk,
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lutten
Kerkdienst 6 mei: Kruiskerk
9.30 ds. B. Heusinkveld, Daarle.
M.m.v. Godiva. O.v.d.: fam. R.
Seinen. Organist: dhr. H. Bruins.
Flame: mw. K. Welleweerd en mw.
A. Potgieter. Oppas: mej. N. Ekkel
en mej. L. Wellin. Ontvangstcomité: fam. J. Nijland. Beamer: dhr.
E. Nijboer. Kruiskerk 19.00 ds.
J. de Kok, Wilsum. O.v.d.: fam. R.
Seinen. Organist: dhr. R. Kooiker.
Zieken. Dhr. W. Jurg verblijft in
het CFH, afd. De Esch.
Mw. M. Berends-Spiering verblijft in
het CFH, Revalidatie afd. 1, k. 14.
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27, 7775
PD Lutten) verblijft in revalidatiecentrum Het Roessingh, afd. 2, k. 11
(Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH
Enschede). Wij wensen alle zieken
Gods nabijheid en kracht toe en
vragen uw gebed voor hen.
Jarig. Dhr. A. Slot, Meidoornstr.
50, 7775 BG Lutten, 02-05-1930.
Mw. Z. Vos-van der Hoek, Laurierstr. 2, 7775 BP Lutten, 04-05-1947.
De bloemen gaan vandaag met

een groet van ons allen vanuit de
Kruiskerk naar fam. Katerberg-Batterink, Gouden Regenstr. 10, Lutten; vanuit de Lantaarn naar de fam.
Vogelzang, Kiezelweg 15; vanuit de
Kapel naar de fam. S. Rieks, Schuineslootweg 78a.
De bloemen uit de tentdienst gaan
naar Erik en Bert Veltink.
Bijbeltekst. Genesis 6: 5-22 Gods
opdracht aan Noach. De kinderen
ontdekken dat God van ons wil
houden, maar dat Hij wel vraagt
gehoorzaam zijn opdrachten uit te
voeren.
Auto wassen. In mei gaan we met
een volle bus naar de EO jongerendag maar die bus moet natuurlijk
wel betaald worden! Daarom gaan
we auto’s wassen op 12 mei achter
Pro Rege (naast de Kruiskerk) van
14.00 uur tot 16.30 uur. Kosten: €
7,50. U komt dan toch ook even
langs met uw auto? Hij wordt gegarandeerd weer brandschoon én u
steunt ons!
Opwekking. In het kerknieuws
van april heeft iedereen het al kunnen lezen. 19 mei gaan we rond
8.30 uur met een hele groep naar
Opwekking in Biddinghuizen. Wil
je hier meer over weten, kijk dan
even op de site: www.opwekking.
nl Het is geschikt voor jong tot
oud, iedereen die het leuk lijkt om
mee te gaan is welkom. Wil je graag
mee, maar heb je je nog niet opgegeven? Laat dit dan nog even aan
ons weten.
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 6 mei: 9.30 ds. R. van
Hornsveld, Den Ham. Beerzerveld 19.00 dhr. A. Lowijs, Noordscheschut. Gez. dienst. O.v.d.: dhr.
J. Hans. Diakenen: F. Maat en W.
Wittenberg. Gastheer: E. Kelder.
Collecten: knd., kerk en gebouwen.
Kerkdienst 10 mei: 9.30 ds. G.
de Goeijen, Den Ham. O.v.d.: dhr.
B. Veltink. Diakenen: B. Mellema
en I. Noeverman. Collecten: stg.
Mensenkinderen, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 13 mei 9.30 ds. B.
Heusinkveld, Daarle. 19.00 ds. T.
Oldenhuis, Coevorden. O.v.d.: mw.
M. Dogger. Diakenen: D. Otten
en W. Wittenberg. Gastheer: G.
Lennips. Collecten: KRQ, kerk en
gebouwen.
Meeleven. Mw. F. Waterink is
opgenomen in het ziekenhuis. We
bidden haar een voorspoedig herstel toe en heel veel sterkte. Dat ze
zich gedragen mag weten in de handen van onze Heer en Heiland.
Tekst. Examen (Omdat binnenkort
de examens weer beginnen bij deze
een tekst van Nel Benschop)
Gij zat áchter de tafel, Heer, ik zat
er bevend vóór: ik moest bekennen:
‘k had veel harder kunnen werken,
Gij zoudt het na het eerste antwoord zeker merken. Ik vreesde
voor het resultaat, ik kwam er vást
niet door. En naast U aan de tafel
schreef Uw zoon het protocol: ik
moest op zoveel vragen ’t antwoord
schuldig blijven, en groter werd mijn
angst, terwijl Hij zat te schrijven:
want er stond geen enkele plus, van
minnen stond het vol. En toen ik
wachtte op de uitslag, wist ik: ’t is
niet goed, maar Jezus riep mij binnen, ‘k voelde d’adem stokken: Ik
was geslaagd! Niet door mijn eigen
harde blokken: Hij maakte van

de minnen kruisjes met Zijn rode
bloed.
OMMEN
Contactpersoon: Wim Westerhuis,
Goudvinkstraat 3, 7731 XJ Ommen,
tel.: 0529 453024
Kerkdiensten 6 mei: Bouwstraat 9.30 ds. K. Jelsma. Bevestiging ambtdragers. O.v.d.: dhr.
J. Schinkelshoek. Organist: dhr.
Fr. Dijkstra. Zondagskind: Noa
Wermink. Oppas: aanwezig. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij
de uitgang: kerkelijke gebouwen en
zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. P.
Boomsma, Nijverdal. O.v.d.: mw.
A. Buiter-Kleinjan. Organist: dhr.
Kl. Schaap. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: gebouw
‘Irene’ en zending.
Kerkdienst 10 mei: Witharen
‘Irene’ 10.00 ds. K. Jelsma. O.v.d.:
mw. A. Buiter-Kleinjan. Organist:
dhr. Fr. Dijkstra. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang:
gebouw ‘Irene’ en zending.
Kerkdiensten 13 mei: Bouwstraat 9.30 ds. W. den Braber,
Westerhaar. O.v.d.: dhr. J. Heijink. Organist: dhr. Fr. Dijkstra.
Zondagskind: Marit Wermink.
Oppas: aanwezig. 19.00 ds. G. de
Goeijen, Den Ham. O.v.d.: mw. J.
Breteler. Organist: dhr. Kl. Schaap.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij
de uitgang: kerkelijke gebouwen en
zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 da. M.
Develing, Nieuwleusen. O.v.d.: mw.
A. Buiter-Kleinjan. Organist: mw.
L. Volkerink. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: gebouw
‘Irene’ en zending.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdiensten 6 mei: KK Sibculo 9.30 ds. H. ter Beek, Zwartsluis.
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas: Jenita
Veldman en Fabiënne Hakkers. FK
Kloosterhaar 9.30 Sing-in. Knd.:
geen. Oppas: Daphne Wind en
Sabrina van Nuil. Collecten: diaconie, kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 10 mei: FK Kloosterhaar 9.30 ds. A. v/d Griend.
Collecten: diaconie, kerk en
onderhoudsfonds.
Kerkdiensten 13 mei: KK Sibculo 9.30 ds. A. v/d Griend. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: Linda Bolks
en Deborah Hakkers. FK Kloosterhaar 9.30 ds. H. Dorgelo.
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas: Corina Ekkel en Chantal Huisman. Collecten: diaconie, solidariteitsfonds
en onderhoudsfonds.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB St.
Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 6 mei: 10.00 ds.
P. Vis. Oppas: Hennie Weijs en
Deborah Jongman. Knd.: groep
1: Mirjam en Sanne. Organist:
Jan Pieter van Eerde. 19.00 ds. W.
Menkveld, Wanneperveen. Organist: Henk Teunis. Collecten: 1.
Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 8 mei: 9.30 ds. P. Vis.
Oppas: Hennita van den Brink en
Hezra Oenema. Organist: Hans
Dunsbergen. Collecten: 1. Kerk.
2. Diaconie.
Kerkdiensten 13 mei: 10.00
ds. P. Vis. Afscheid en Bevestiging
ambtsdragers. Oppas: Hennie
Lok en Lianne Vos. Knd.: groep
2: Marieke en Sandra. Organist:
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Corry van den Berg. Kapel 19.00
ds. E. van der Veen, Nunspeet. Gez.
dienst. Organist: Corry van den
Berg. Collecten: 1. Kerk. 2. Bloemen.
Zieken. In de afgelopen periode is
br. W. van der Linde, Molenstraat,
opgenomen geweest in het ziekenhuis maar mocht onlangs weer
thuiskomen. Dankbaar dat hij weer
in zijn eigen vertrouwde omgeving terug is. We wensen hem veel
sterkte en hopen dat hij wat verder
kan herstellen van het ongemak
waarvoor hij was opgenomen. We
bidden hem de kracht van Gods
nabijheid toe voor nu en voor de
toekomst.
Kracht mogen putten uit de bron
van Gods liefde en nabijheid geeft
je de moed om met Hem de dingen
aan te kunnen die je levenspad kruisen. Het wil niet zeggen dat het dan
een gladde en begaanbare weg is
maar wanneer de weg vol kuilen en
hobbels ligt mogen we op Hem vertrouwen en in dat vertrouwen die
weg gaan omdat God ons daar dag
aan dag overheen wil dragen. Dit
wensen we allen toe die met zorgen
en moeiten, met verdriet en gemis
hebben te maken. Maar ook als
we vreugde en blijdschap op onze
levensweg tegenkomen mogen we
weten dat God ons geluk voor ogen
heeft. Daar mogen we uit dankbaarheid aan Hem zijn Naam groot om
maken en Hem de eer en dank toebrengen voor alle zegeningen die Hij
ons ten deel laat vallen.
En zo wil God niets liever dan dat
we Hem in ons leven van elke dag
betrekken en in relatie met Hem
ons leven leven.
Dat het leven ups en downs kent
weten we allemaal en hebben we de
laatste weken ook in de gemeente
weer meegemaakt. Een kostbaar
mensje mocht het levenslicht aanschouwen, maar er zijn ook twee
geliefde zusters uit de gemeente
overleden. Dat samen laat ons zien
hoe dicht dood en leven bij elkaar
liggen.
Wonder van nieuw leven: Br. en
zr. Henri en Janice Akkerman-van
Benthem met hun dochter Juliëtte mochten een wonder van
nieuw leven in hun armen sluiten.
Opnieuw een meisje, een waardevol en uniek klein kindje waar ze
vol van verwondering God dankbaar voor zijn. Eliza Henriëtte werd
geboren op maandag 16 april. We
feliciteren Henri, Janice en Juliëtte
van harte met hun dochter en zusje
en wensen hen met elkaar veel
geluk en bovenal Gods rijke zegen
toe. Dat Eliza ook velen tot zegen
mag zijn.
Overleden. 16 april is zr. L. Leeuw
overleden. Zr. Leeuw heeft in haar
leven al veel met haar gezondheid
van doen gehad en er werd vaak
gezegd en gedacht dat ze niet oud
zou worden. Toch ging het niet
zoals mensen denken en zeggen
want God heeft haar ondanks die
zwakke gezondheid 81 jaar gegeven om van het leven te genieten.
Dat deed ze op haar eigen manier
in moeilijke en in blijde tijden. We
hebben samen met haar zussen,
schoonzussen, neven en nichten
en verdere familie en bekenden op
14 april zr. Leeuw naar haar laatste
rustplaats hier op aarde gebracht
na een dienst van woord en gebed.
We wensen de naaste familie en
allen die bij het leven en sterven van
Lammie betrokken zijn Gods troost
en zijn bemoedigende nabijheid toe
voor nu en voor de toekomst.
Overleden. Geheel onverwachts

7

is op 18 april in de leeftijd van 85
jaar overleden zr. H. van der LindeWesterd. Haar zoon Roel die vaak
’s morgens even bij zijn moeder
ging kijken vond haar zittend in de
stoel wat zo vaak gebeurde. Maar
dit keer was het anders. Zijn moeder was onverwachts thuisgehaald
bij haar hemelse Vader op wie ze
zo vertrouwde. Geen wonder dat
je dan schrikt en hulp gaat zoeken.
Toch was dit wel haar wens, dat ze
zo zonder een ziekbed heen mocht
gaan. Hoe wonderlijk is het dan dat
God haar wens in vervulling deed
gaan. Voor haarzelf heel waardevol maar voor haar kinderen, klein
en achterkleinkinderen een diep
gemis. Toch weten ze van de troost
die hun moeder altijd weer vond
bij God en die troost mogen zij en
allen die het sterven van zr. van der
Linde als een gemis ervaren uit zijn
Vaderhand ontvangen. We leven
mee met Hennie en Albert, Roel
en Esther en Ria en Wim en klein
en achterkleinkinderen en wensen
hen bij alles veel sterkte en bovenal
Gods onmisbare nabijheid toe voor
de tijd die komt. Na een dienst
van woord en gebed hebben we zr.
van der linde naar de begraafplaats
op Heetveld gebracht alwaar ze is
begraven.
Jubileum. Op 5 april waren br.
en zr. H. en G. van Dalen-de Olde
50 jaar getrouwd. Samen met hun
kinderen, kleinkinderen en familie
hebben ze stil gestaan bij deze bijzondere dag en het in familiekring
gevierd. We feliciteren het gouden
echtpaar van harte met deze mijlpaal en wensen hen Gods nabijheid
en zijn zegen toe voor nu en voor
de toekomst.
Jubileum. Op 2 mei mochten br.
en zr. J. en G. Dikken-van Benthem
hun 60-jarig huwelijksjubileum
gedenken. Samen vieren en gedenken dat de Heer je zoveel jaren
voor elkaar heeft gespaard. Een
groot goed en iets om heel dankbaar voor te zijn. We feliciteren het
diamanten echtpaar van harte met
dit bijzondere gebeuren en wensen hen voor de toekomst bij alles
Gods liefde en zijn zegen toe.
Jongerenreis Polen. In de afgelopen week is er weer een groep jongeren met begeleiders naar Polen
geweest. Dit is de 5e keer op rij dat
er een groep op het Elim Centre
in Lwoweck Slaskie is geweest om
daar op allerlei manier te helpen
met kluswerkzaamheden. Samen
zijn ze ook in gesprek gegaan over
geloof en allerlei andere zaken die
wellicht ter tafel zijn gekomen, dit
alles o.l.v. ds. Peter Vis. Ook zijn er
uitstapjes geweest die een tipje van
de prachtige natuur en cultuur van
Polen deed oplichten. Al met al een
mooie en leerzame week voor alle
betrokken medereizigers. Het thuisfront kon van afstand mee genieten
van alle mooie belevenissen die de
revue zijn gepasseerd. We wensen
hen op 5 mei een goede en veilige
thuisreis met een behouden aankomst in St. Jansklooster.
Zo is er weer veel gebeurd in de
afgelopen weken. Echter bij alles
mogen we er ons van bewust zijn
dat niet wij zelf maar onze Heer en
Heiland ons wil vullen met zijn rust
en vrede en onder zijn liefdevolle
hoede mogen we in dat vertrouwen
onze levensweg vervolgen.
Hartelijke groeten en goede en
gezegende weken toegewenst.
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Wij lezen vandaag
Zo 6 mei
Genesis 8:1-14

Zo 13 mei
Genesis 9:18-28

Ma 7 mei
Genesis 8:15-22

Ma 14 mei
Spreuken 31:1-9

Di 8 mei
Spreuken
30:10-14

Di 15 mei
Joël 2:18-27

Wo 9 mei
Spreuken
30:15-33
Do 10 mei
Psalm 93

Wo 16 mei
Joël 3:1-5
Do 17 mei
Joël 4:1-8

Vrij 11 mei
Genesis 9:1-7

Vrij18 mei
Joël 4:9-21

Za 12 mei
Genesis 9:8-17

Za 19 mei
Genesis 10:1-32

Even doordenken
Om populisme in toom te houden
is tegenwicht van politieke leiders
met moreel gezag noodzakelijk.
Bas de Gaay Fortman
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van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
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Aalden 10.00 ds. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. J. de Raadt
De Bron 10.00 ds. l. v/d Peppel JK 9.30 ds. R. Koopmans De
Slingeborgh 1––0.30 da. A. van
Beijeren. H.A. OK 10.00 ds. R.
Busschers
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger. H.A.
Borger GH 10.00 mw. A. Stobbelaar
Bovensmilde WK 9.30 mw. A.
de Kruijff
Coevorden GK 10.00 ds. J.
Wachtmeester
Diever GK 10.00 ds. E. v/d Veen
19.00 ds. K. Snijder
Drijber GK 10.00 ds. Linde
Dwingeloo 10.00 ds. W. van
Veldhuizen
Een 9.30 ds. B. Urgert
Elim GK 10.00 dhr. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. Rappoldt Ichthus 10.00 dhr. S. van
Heese Kapel 10.00 ds. Akkerman
Opgang 10.00 mw. H. Haan SH
10.00 ds. A. Hekman
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 da. Borger
Gasselternijveen 9.30 ds. F. de
Boer. H.A.
Gees 10.00 jeugddienst
Gieten DK 9.30 past. Hansma
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 da. J. Moerman
Hollandscheveld GK 10.00 ds.
L. Kramer HK 19.00 ds. W. v/d
Wel
Hoogersmilde De Schakel
9.30 ds. F. de Jong
Hoogeveen GH 9.30 ds. G. van
Asselt GrK 9.30 ds. G. Schreuders HK 9.30 ds. A. Linde 19.00
zangdienst OK 9.30 ds. A. Heiner.
H.A. 19.00 themadienst VH 9.30
ds. J. Batenburg Bethesda 10.30
dhr. J. Brand Weidesteyn 10.30
dhr. W. Wennink. H.A. Olden
Kinholt 10.15 ds. de Jong
Klazienaveen KK 9.30 ds. H.
Nobel
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 mw. P. Hellinga
Meppel GrK 10.00 ds. C. Huisman Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop.
H.A.
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. G.
Douma
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J.
Goossen 19.00 ds. H. v/d Ziel
Nieuweroord IK 10.00 ds. J.
Post RH 19.00 ds. H. van Maanen
Nieuw-Weerdinge RW 9.30
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 ds. K. v/d Hout
Pesse KPK 10.00 ds. H. Cohen
Stuart
Rolde 10.00 dhr. L. le Pair
Roden Op de Helte 10.30 ds.
A. Elbert
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 ds. R. Gosker
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. Vrolijk
Sleen DK 10.00 dr. J. Borst

Smilde KK 9.30 ds. W. Smit.
H.A.
Tiendeveen 10.00 ds. H. v/d
Ziel 15.00 dr. C. van Sliedregt
Valthe BK 10.00 ds. H. Thon.
H.A.
Vries DK 9.30 ds. B Altena
Westerbork VH 10.00 dhr. G.
ter Beek SK 10.00 mw. J. van
Beveren
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
HK 10.00 dr. L. v/d Brom
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras
HG 9.30 dhr. H. Dijkstra
Zwartemeer GK 9.30 dhr.
Broers
Donderdag 10 mei 2018
Hemelvaartsdag
Aalden 10.00 eigen leden
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen Gouveneurstuin 10.00
mw. F. Dijk JK 9.30 ds. R. Koopmans
Beilen PK 10.00 ds. V. Thurkow
Borger GH 9.30 past. H.
Hansma
Bovensmilde WK 9.30 ds. W.
Smit
Coevorden HK 10.00 ds. J. de
Haan
Diever GK 10.00 ds. B. Steenwijk
Drijber GK 10.00 ds. Drijber
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 mw. J. van Beveren
Elim HK 10.00 gez. dienst
Emmen Kapel 10.00 ds. J. Kajim
SH 10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. R. Wentink
Gasselternijveen 10.00 mw. J.
Maatjes
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 9.30 ds. J. Mellema
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 ds. H.
Klaassen
Hoogersmilde De Schakel
9.30 mw. B. Olijve
Hoogeveen GrK 9.30 ds. C.
‘t Lam GH 9.30 ds. B. Metselaar Weidesteyn 10.30 dhr. W.
Wennink
Meppel GrK 9.00 ds. W. Sarolea
Nieuw-Balinge 10.00 ds. A.
Goijert
Nieuweroord RH 10.00 ds. W.
Bakker
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van
Elten
Nijeveen 19.00 n.b.
Pesse KPK 10.00 ds. G. Zijl
Roden Op de Helte 10.00 ds.
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 ds. G. Venhuizen
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. T. Oldenhuis
Sleen OK 10.00 dr. H. Nobel
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. J. den Dikken
Valthermond HS 10.00 ds. F.
den Arend
Vries DK 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. P. de
Vries
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde HG 9.30 ds. A.
Broekman

Greive OK 10.00 ds. L. v/d Peppel
Beilen PK 10.00 ds. T. Kwint
Stroming 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 ds. T. Veenstra 16.00 kerk-op-schootdienst
Bovensmilde WK 9.30 mw. W.
Piksen
Coevorden HK 10.00 gez. Siendienst
Diever GK 10.00 ds. B. Steenwijk
Drijber GK 10.00 dhr. Roest
Dwingeloo 10.00 ds. A. Priem
Een 9.30 ds. H.J. Meijer. H.A.
Elim HK 10.00 dhr. J. Brouwer
Emmen GrK 10.00 ds. Gaastra
Ichthus 10.00 ds. Kajim. H.A.
Kapel 10.00 ds. Klaassens
Opgang 10.00 ds. Fischer SH
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds. R. Wentink
Gasselternijveen 10.00 ds. T.
v/d Weide
Gees 10.00 da. E. Wisselink
Gieten BK 9.30 ds. H. Scholing
Grollo 10.00 dhr. H. Katerberg
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. F. de Boe
Hollandscheveld 10.00 dhr. H.
Kerssies 19.00 ds. H. Scholing
Hoogersmilde De Schakel
9.30 ds. A. Donker
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. de
Kok GrK 9.30 ds. A. Prosman
17.00 ds. J. Snaterse HK 9.30
ds. C. ’t Lam OK 9.30 ds. H.
Rooze VH 9.30 ds. J. Batenburg
Bethesda 10.30 mw. G. mateman Weidesteyn 10.30 ds. A.
van Beijeren
Klazienaveen KK 9.30 dhr. F.
Sprenger
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 da. E. Struikmans
Meppel OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Erfdeel 10.00 ds. H. Jaspers
Focks
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. C.
‘t Lam
Nieuw-Balinge 10.00 prop.
J. Lensen 19.00 ds. E. van den
Noort
Nieuweroord IK 10.00 ds. W.
Bakker RH 19.00 ds. H. Bakhuis
Nieuw-Weerdinge 10.00 dhr.
A. Lowijs
Nijeveen 10.00 e-meeting
Pesse KPK 10.00 mw. K.
Schoonveld
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden JK 9.30 ds. A. Elbert Op
de Helte 10.00 ds. W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 ds. H. Linde
Schoonoord De Wijngaard
9.30 da. H. Paas
Sleen DK 10.00 ds. L. v/d Veer
Smilde KK 9.30 n.b.
Tiendeveen 10.00 dr. C. van
Sliedregt 15.00 ds. P. Vermeer
Valthe BK 10.00 ds. van Elten
Vries DK 10.00 ds. W. Smit
Westerbork VH 10.00 ds. J. van
Kempen. H.A. SK 10.00 ds. M.
Leffers. H.A.
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
HK 10.00 da. H. de Boer
Zuidwolde GK 9.30 ds. J. Middeljans HG 9.30 drs. E. Akkerman
Zwartemeer GK 9.30 dhr.
Knegt

Flevoland

Zondag 13 mei 2018

Zondag 6 mei 2018

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. B. Gras
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 ds. A.
Verbeek JK 9.30 ds. R. Koopmans
De Slingeborgh 10.30 ds. J.

Ens GK 9.30 dhr. H. Feijen 19.00
dhr. R. Pasterkamp
Kraggenburg 10.00 morgengebed
Marknesse 9.30 ds. M. Westermann

Nagele 9.30 ds. T. van Staalduine
Urk BK 10.00 ds. K. de Graaf
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00
ds. E. Terpstra 17.00 ds. L. Kramer De Poort 10.00 ds. J. Postumus 17.00 ds. W. Scheltens
Zeewolde 10.00 en 14.30 ds. L.
Boot
Donderdag 10 mei 2018
Hemelvaartsdag
Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Marknesse 9.30 ds. M. Westermann
Nagele 9.30 ds. van Rheenen
Urk BK 10.00 ds. T. Veenstra PK
10.00 ds. E. de Groot De Poort
10.00 ds. G. van Zanden De Ark
16.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. G. Bikker
Zondag 13 mei 2018
Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
19.00 ds. J. Menkveld
Kraggenburg tent 10.00 oec.
dienst
Marknesse 9.30 ds. G. Doorn
Nagele 9.30 Liesbeth Winters
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra
17.00 ds. E. de Groot PK 10.00
en 17.00 ds. C. Keleman De
Poort 10.00 ds. E. de Groot
17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 dhr. R. de Bes
19.00 Taizé-viering

Overijssel
Zondag 6 mei 2018
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting
10.00 ds. C. Elsinga 19.00 ds.
B. Heusinkveld GrK 10.00 ds. J.
Mol PK 10.00 ds. M. Montagne
Noach 10.00 ds. S. Hiemstra
Eugeria 10.30 da. J. Vedders
ZGT 10.30 da. B. Holtrust
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adriaanse 19.00 dhr. A. Lowijs
Belt-Schutsloot 9.30 ds. A. van
Veluw
Bergentheim WK 9.30 ds. W.
van Herwijnen 19.00 ds. F. Buitink
Berkum HH 9.30 ds. F. Meijnhardt
Blankenham 10.00 ds. C. Meijer
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. A. Meester
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Dijkhuis 10.00 ds. T. Nieuwenhuis
Bruchterveld 10.00 ds. G. Holverda 19.00 eigen gem.
Daarle 9.30 ds. J. Droogendijk
19.00 ds. K. Hazeleger
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
10.15 ds. A. de Vries
Dalfsen GrK 9.30 ds. J. Woltinge
Oudleusen 9.30 ds. H. Schipper
Tent 9.30 dhr. C. Verkade
Dedemsvaart VDK 9.30 mw.
T. Prins De Fontein 19.00 ds.
G. Zijl
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. Bergström
Den Ham GK 9.30 ds. R. Fernhout 19.00 ds. G. de Goeijen HK
19.00 zangd. DK 10.00 ds. H.
Klaassen
Diepenheim 10.00 ds. J. van Pijkeren
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuurmond Lonneker 10.00 ds. W.
Janssen Usselo 10.00 ds. O.
Haasnoot BK 10.00 dr. J. Wassenaar ZP 10.30 n.b. HZ 10.00
past. G. Slüter
Enter 9.30 ds. A. van Bronswijk
19.00 drs. J. Eertink
Lees verder op pagina 10
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Agenda
9-13 mei
CWN-conventie (Oecumenische charismatische conferentie), thema ‘Upside down’ met
o.a. Shane Claiborne, in de ‘De
Kroeze Danne’ te Ambt Delden
www.cwn-cwj.nl/aankomendeconventie
17 mei
PCOB-middag over Twentse
landschap, met dhr. Oude Voshaar uit Losser, 14.30 – 16.30 uur
in de Bethelkerk aan het Berfloplein in Hengelo.
18 mei
Inspiratiedag ‘De kracht van een
Kerkgebouw’
Noorderkerk Amsterdam
Info: www.thdv.nl/evenementen

Muziekagenda

200 jaar strafkolonie

“Veenhuizen, je moet
er eens geweest zijn…”
De Koepelkerk in Veenhuizen is nauw verbonden met de geschiedenis
van de strafkolonie. Zo is in 1926 het voorpaneel van de kansel door
gedetineerden vervaardigd. Naast bewoners van Veenhuizen bezoeken
gedetineerden uit de plaatselijke gevangenis de diensten.

door DS. A . Hekman ,
Assen

Het kerkgebouw
uit 1825 werd
gebouwd als waterstaatskerk en
is een rijksmonument. Het heeft
een achtkantige koepel, naar
voorbeeld van de Koepelkerk in
het nabijgelegen Smilde. Sinds
2001 is het eigendom van de
Rijksgebouwendienst.

zen. In 1858 werd het overgenomen door de Rijksoverheid en
omgevormd tot strafinrichting.
Veenhuizen werd van bedelaarsgesticht een strafgevangenis. Het
volledige dorp, eigendom van het
Rijk, kreeg bijnamen als Hollands
Duivelseiland, en Hollands Siberië. Jan Libbenga beschrijft in zijn
boek over de 200-jarige geschiedenis van Veenhuizen hoe de
kolonie zich ontwikkelde van pauperparadijs tot strafkolonie *).

De kerk was bestemd voor de
Hervormde bewoners van de
kolonie van de Maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen.
Deze organisatie werd in 1818
opgericht door generaal Johannes van den Bosch (1780-1844),
die na de Franse tijd de armoede
wilde bestrijden in de Hollandse
steden. Hij besloot om een drietal dwanggestichten in het woeste
Veenhuizen te bouwen. Een kolonie voor landlopers, bedelaars,
weeskinderen en vondelingen.
Ook in Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord werden
kolonies gebouwd en in Ommerschans in Overijssel.

Heropvoeding
De armen kregen de kans aan een
nieuwe toekomst te bouwen. De
steden werden zo verlost van te
veel overlast. Tegelijkertijd konden op deze manier de vele armlastige gezinnen, paupers, wezen,
bedelaars,landlopers en vondelingen ingezet worden om het nog
woeste Drenthe te ontginnen.
Ze moesten veen afgraven, land
bebouwen, kanalen aanleggen.
Het was hard werken volgens
strakke tijdschema’s. Door het
verblijf in een landbouwkolonie
moesten zij worden opgevoed tot
arbeidzaamheid.

Paupers en boeven
In 1822 werd te Veenhuizen 3000
hectare woeste grond verworven, waarop enkele jaren later
de zogeheten gestichten verre-

Terug naar de maatschappij
In 1823 namen de eerste bewoners hun intrek in de dwanggestichten van Veenhuizen. Mannen
en vrouwen leefden gescheiden,

Orgelconcert Martinikerk Bolsward

De Rouveense organist Harm
Hoeve bespeelt op Hemelvaartsdag het orgel van de Martinikerk.
verder op pagina 10Dit concert, dat Hoeve al voor de

15e keer organiseert, trekt bezoekers uit de hele regio. Het beroemde orgel van Bolsward heeft veel
mogelijkheden. Bezoekers kunnen

huizen ook heel wat bekende
de kinderen werden naar een
Nederlanders die wegens rijden
apart wezengesticht gestuurd.
onder invloed als straf bomen
Naast arbeid waren godsdienst
en onderwijs de twee andere pei- moesten kappen.
lers waar de heropvoeding van de
bewoners in Veenhuizen op geba- Noren
Tegenwoordig zitten ongeveer
seerd was. Kerkbezoek was ver1000 gedetineerden vast in de
plicht. Wat begon als een expePenitentiaire Inrichting (PI) Veenriment onder sociaal hervormer
huizen, die bestaat uit de gevanJohannes van den Bosch werd na
zijn dood voortgezet. Veenhuizen genissen Norgerhaven en Esserheem. Een groot
had als eerste een
deel van Veenreclasseringsraad,
Naast arbeid waren godsdienst
huizen is eigeneen experimenteen onderwijs de twee andere
le Open Gevange- peilers waar de heropvoeding van dom van de Staat
(Rijksgebouwennis, kampen voor
de bewoners in Veenhuizen op
dienst). In 2015
dienstweigerende
gebaseerd was. Kerkbezoek was
sloten Nederland
Jehova’s Getuigen,
verplicht.
en Noorwegen
overtreders van
een verdrag dat de overplaatsing
de Wegenverkeerswet, een indivan Noorse gedetineerden naar
viduele Begeleiding Afdeling voor
de gevangenis van Norgerhaven
gedrags- en persoonlijkheidsgemogelijk maakt. Het verdrag heeft
stoorde gedetineerden, drugseen werkingsduur van drie jaar.
vrije afdelingen en een werkHet is nu de vraag of verblijf van
kamp voor jongeren. Al vroeg
de Noren wordt voortgezet.
experimenteerde Veenhuizen
met elektronische detentie, met
Museum
detentiefasering (het geleidelijk
In het Gevangenismuseum kom
toekennen van meer vrijheden
je veel te weten over de leefomaan gevangenen) en een systeem
standigheden van de vroegere
van zelfmelders. Resocialisatie
bewoners. Waarom werden de
bleef al die twee honderd jaar de
doelstelling, de terugkeer naar de gestichten opgezet? Waarom
verving men ze later door gevanmaatschappij.
genissen? Welke visie schuilt
achter ons strafsysteem? Je kunt
Vier van Breda
zelfs een rondrit per ‘boevenbus’
In Veenhuizen werden vluchtelingen opgevangen, criminele gevan- maken. Reisbureaus adverteren
met: “Veenhuizen, je moet er
genen en politieke delinquenten
eens geweest zijn”…
en zwarthandelaren vastgezet.
Behalve de Vier van Breda, meesterkraker Aage M. en de Heine*) Jan Libbenga. Paupers en boeven. 200 jaar strafkolonie
kenontvoerders zaten in VeenVeenhuizen. Uitg. De Kring, Amsterdam 2018

luisteren naar Händel, Bach, de
Nederlandse componist Ad Wammes en koraalbewerkingen.

5 mei
Demonstraties en mini-concert
Hauptwerk (om 16.30 uur),
Remonstrantse Kerk Hoogeveen,
vanaf 10.00 uur, toegang gratis, inclusief drankje en hapje na
afloop www.hsmuziek.nl
10 mei
Orgelconcert Harm Hoeve in de
Martinikerk, Groot Kerkhof 26 in
Bolsward, € 10, t/m 16 jaar gratis,
inclusief consumptie voor aanvang, 16.00 uur,
12 mei
Kids in Actie Concert met Elly en
Rikkert in Zuidwolde voor kinderen vanaf 4 jaar met hun begeleiders, Herv. Gemeente, Hoofdstraat 98, 14.30 uur, entree: € 3
17 mei
Mazzeltov Tour 2018 m.m.v.
Kampen Boys Choir en organist
Sietze de Vries
Goede Herder kerk, Emmen,
19.30 uur, entree € 5
19 mei:
‘Met Joh. de Heer zingend Pinksteren in’, met Ad Huetink op het
orgel, Willem Hendrik Zwarthal
te Lemelerveld, 20.00 uur, € 10
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,-

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u
Donderdag 10 mei, 16.00 uur, Bolsward, Martinikerk,
Groot Kerkhof 26, € 10, t/m 16 jaar gratis.

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Genemuiden GK 9.30 ds. Vries
19.00 da. H. Paas GrK 9.30 ds.
A. Jonker 19.00 ds. P. van Duijvenbode HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. G.
Cnossen
Gramsbergen BHK 9.30 ds.
Boersma
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek HK 10.00
ds. H. Dorgelo De Matrix 9.30
ds. A. de Lange Radewijk 10.00
ds. J. Kruiter CFH 10.30 n.b.
Oostloorn 11.00 ds. A. de Lange
SK 10.00 ds. W. v/d Wel 19.00
ds. P. Langbroek
Hasselt Ichthus 10.00 ds. R.
Smidt
Heino 9.30 dhr. P. de Jong
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. M. de Vries 19.00 ds. J. Wassenaar KW 9.30 ds. R. van Putten
KZ 10.15 drs. M. Schepers
Holten DK 9.30 ds. H. Paas.
H.A. Kandelaar 9.30 ds. W.
Broekema. H.A.
Kampen Buitenkerk 10.00
past. H. Schoorlemmer Broederkerk 19.00 ds. J. Oosterwijk
Kamperveen 9.30 dhr. Zwart.
Voorber. H.A.
Lemelerveld BK 9.30 dhr. G.
Brandorff
Lutten LK 11.00 dhr. H. Berends
Mariënberg SK 9.30 ds. R. van
Hornsveld
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. B.
Lampen 19.15 jeugddienst OK
10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Broekema. H.A. 18.30 ds. Adriaanse
HC 9.30 ds. W. Kaljouw. H.A.
Oldemarkt HG 11.00 mw. E.
Pierik GK 9.30 mw. H. Kramer
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S.
Ris 19.00 ds. R. van Hornsveld
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Schuinesloot 9.30 dhr. H.
Berends
Sibculo KK 9.30 ds. H. ter Beek
FK 9.30 n.b.
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
M. Vis 19.00 ds. W. Menkveld
Kapel 19.00 dr. A. van Veluw
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van
’t Zand 19.00 ds. P. Pit OV 9.30
n.b. EV 10.45 n.b.
Steenwijkerwold 9.30 ds. A.
Procee
Vollenhove GrK 10.00 ds. D.
Wolters MK 10.00 ds. J. Bakker
Vriezenveen OK 9.30 ds. A.
Veerman 19.00 zangdienst
Vroomshoop Het Anker 19.00

ds. J. Droogendijk Irene 9.30 ds.
F. Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 10.00 ds. T. Smink
15.00 ds. H. Donken Hoge
Hexel 9.30 ds. M. Plette
Wijhe NK 9.30 da. J. Post
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 da. H. de Kok
14.30 ds. Timmer
Windesheim 10.00 ds. U. van
Slooten 19.00 ds. E. van ‘t Slot
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. J. Dekker HK 19.00 ds. H. ter Beek
Zwolle AK 9.30 da. I. Jansen
GrK 16.30 Michaëlsvesper JK
9.30 kand. H. Fokkert 19.00
ds. H. de Jong LK 10.00 ds. H.
Günther OK 10.00 ds. E. Urban
Open Kring 9.30 dr. H. v/d Sar
SiK 10.00 ds. J. Knol StK 9.30
ds. G. de Goeijen
Donderdag 10 mei 2018
Hemelvaartsdag
Almelo De Ontmoeting 10.00
ds. P. Wiekeraad GrK 9.00 ds. P.
Endedijk
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim WK 9.30 da. G.
Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. L. Burggraaff
Blankenham 10.00 da. R. v/d
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. H. Torenbeek
Borne Dijkhuis 10.00 ds. G.
Veening
Bruchterveld 10.00 da. M. van
Doorne
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.00 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.00 ds. H. Schipper Oudleusen 10.00 ds. H.
Schipper
Dedemsvaart VDK 9.30 da. G.
Arends
De Krim PK 9.00 ds. G. Rohaan
Delden OB 8.30 n.b.
Den Ham GK 9.30 ds. H. Klaassen
Enschede BK 10.00 ds. R. v/d
Kaap
Enter 9.30 ds. G. Schreuders
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma GrK 9.30 ds. J. Olie
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Gramsbergen BHK 9.30 Ria
Dekker

‘Happen en trappen’ op
Israëls 70e verjaardag
Vanaf 14 mei 1948 kreeg het
Joodse volk, na alle verschrikkingen van de Holocaust, weer
een eigen thuis. Op maandag 14
mei viert het Israël Platform Hellendoorn Nijverdal (IPHN) de
70e verjaardag van Israël. Vanaf

het Centrum aan de Constantijnstraat 7a gaat men al fietsend van adres naar adres, waar
deelnemers kunnen smullen
van heerlijke Joodse recepten.
Zo krijgt iedereen onderweg
een voedzame, warme maaltijd.
Bij terugkomst, om 20.00 uur,
wordt onder andere zingend
stilgestaan bij 70 jaar Israël en
kan men genieten van koffie, een
drankje en Joodse lekkernijen.
Kosten: € 7,00 per persoon,
dat is (700 centen voor 70 jaar
Israël!). Omdat de ingrediënten voor de maaltijd worden

Hardenberg Radewijk 10.00
ds. P. Langbroek CFH 10.30 dhr.
J. Smit Witte Kerk 10.00 ds. A.
de Lange
Hasselt De Baak 9.30 ds. H.
van Veldhuizen
Heino 9.30 Hans van Solkema
Holten DK 7.00 ds. S. Roozenboom Kandelaar 9.30 ds. S.
Roozenboom
Kampen OH 9.30 drs. B. van
der Kamp
Kamperveen 9.30 da. Keijzer
Lemelerveld BK 9.30 ds. P. de
Jong
Lutten LK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. G. de
Goeijen
Nieuwleusen GrK 9.00 ds. G.
Trouwborst
Nijverdal VEG 9.30 n.b.
Paaslo HG 9.00 ds. E. Jans
Rijssen Open Hof 10.00 n.b.
Rouveen 9.30 br. H. Brouwer
Sibculo FK 9.30 ds. W. v/d
Griend
Sint Jansklooster JK 9.30 ds.
M. Vis
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van
‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H.
Pap
Vriezenveen OK 9.30 ds. A.
Veerman
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 9.30 dhr. J.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. J. Woudenberg
Wierden DK 9.30 ds. T. Smink
Hoge Hexel 9.30 ds. H. Donken
Wijhe NK 9.30 drs. H. Boon
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. R. van Hornsveld
Zwartsluis GK 9.30 ds. A. Bloemendal
Zwolle Dominicanenkerk
10.00 ds. N. Eygenraam JK 9.30
ds. J. Tadema LK 10.00 ds. M.
Jonker SiK 10.00 ds. J. Douma
StK 9.30 ds. J. Wassenaar
Zondag 13 mei 2018
Almelo Bleek 10.00 mw. H.
Westerik De Ontmoeting
10.00 ds. C. Elsinga 19.00 ds. W.
Kaljouw GrK 10.00 ds. E. van
Houwelingen PK 10.00 da. M. de
Vries Noach 10.00 mw. J. Willems Eugeria 10.30 ds. J. Dek-

gesponsord, doneert IPHN de
volledige opbrengst aan Stichting
ALEH, voor kinderen met een
ernstige meervoudige beperking.
Opgave kan tot en met vrijdag 4
mei bij Kees en Dicky Reinders,
tel. 0548-616007, bij Diny Middelesch, tel. 0548-616856 of via
het mailadres israelplatformhn@
gmail.com onder vermelding van
naam en telefoonnummer en
‘maaltijd + avond 14 mei’.
Wie niet wil fietsen, maar wel
bij de avondviering wil zijn, kan
in de mail vermelden ‘alleen
avond 14 mei’.
Maandag 14 mei, start 17.30 uur en aankomst 20.00 uur
bij het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal, € 7

kers
Beerzerveld 10.00 ds. E. Prins
Bergentheim OK 9.30 dhr. J.
Smit
Berkum HH 9.30 mw. D. Lips
15.00 muziek met een +
Blokzijl/Scheerwolde Wielewaal 10.00 ds. H. ter Beek
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 dhr. R. Hoogerhuis
Bruchterveld 10.00 da. R. van
Doorn
Daarle 9.30 ds. R. Fernhout
19.00 da. H. Paas
Daarlerveen 9.30 ds. K. Hazeleger 19.00 ds. T. Prins
Dalfsen GrK 9.30 ds. A. Tol
Oudleusen 9.30 ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. G. Huiskamp De Fontein
19.00 ds. L. van Rikxoort
De Krim PK 9.30 ds. E. van
Beesten
Delden OB 10.00 ds. ten Kleij
Den Ham GK 9.30 ds. H. de
Haan 19.00 gospeldienst HK
19.00 ds. R. van Hornsveld DK
10.00 ds. G. de Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. A. Braakman
Enschede Lonneker 10.00 ds.
Bouwmeester OK 10.00 ds. H.
Siebert HZ 10.00 past. A. Kemper Usselo 10.00 dr. C. de Jonge
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
19.00 ds. J. de Kok
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma 19.00 da. Boersma GrK
9.30 ds. A. Floor 19.00 ds. J. ten
Brinke HC 9.30 ds. H. Westerhout
Giethoorn PG 10.00 dhr. J. Smit
Gramsbergen VWK 9.30 ds.
Boersma BHK 10.30 e-meeting
19.00 zangdienst
Hardenberg HK 10.00 ds. J.
Kruiter De Matrix 9.30 ds. J.
Wegerif Radewijk 10.00 ds. P.
Noordmans HöK 10.00 ds. P.
Langbroek CFH 10.30 ds. G.
Brandorff Witte Kerk 10.00
dhr. J. Berkhoff Oostloorn 10.30
n.b. SK 19.00 ds. P. Noordmans
Hasselt Ichthus 9.30 mw. I. de
Kok
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
da. T. Prins 19.00 ds. B. Heusinkveld KW 9.30 ds. R. Perk KZ
10.15 ds. T. Nieuwenhuis
Holten DK 9.30 ds. J. Post 19.00
ds. A. de Lange
Kampen OH 9.30 dr. D. Visser
Kuinre 10.00 mw. L. Brugmans
Kamperveen 9.30 dr. Renkema.
H.A.
Lemelerveld BK 9.30 ds. K.

Meijer
Lutten LK 9.30 mw. Arends
Mariënberg SK 9.30 ds. B.
Heusinkveld 19.00 ds. T. Oldenhuis
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. T.
Keuning MK 10.00 ds. G. Trouwborst 19.15 ds. K. Hazeleger OK
10.00 ds. P. Hellinga
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kaljouw 18.30 ds. B. v/d Weg. Zangd.
HC 9.30 ds. W. ten Voorde
Oldemarkt GK 9.30 ds. J. v/d
Mark
Paaslo HG 9.30 mw. H. Kramer
Rijssen GK 9.00 ds. S. Ris 11.00
n.b. 19.00 ds. R. Perk
Rouveen 11.00 kand. H. Kramer
Sibculo KK 9.30 ds. W. v/d
Griend FK 9.30 ds. H. Dorgelo
Schuinesloot 11.00 mw. Arends
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
M. Vis Kapel 19.00 ds. E. v/d
Veen
Staphorst 9.30 kand. H. Kramer
Steenwijk GrK 9.30 ds. B.
Haanstra OV 9.30 n.b. EV 10.45
n.b.
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D.
Wolters MK 10.00 ds. A. Haaiema
Vriezenveen OK 9.30 ds. G.
Nijmeijer
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. F. Schipper Irene 19.00 ds. J.
Antonides. Vespers.
Wanneperveen 9.30 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. G. van
Asselt
Wierden DK 9.00 en 10.45
ds. H. Donken 17.00 ds. T. Smink
18.45 ds. M. v/d Zwan Hoge
Hexel 9.30 ds. T. Smink 15.00
ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 ds. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. Sijtsma 14.30
ds. H. van Maanen
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk 19.00 ds. J. Kamp
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. D. Lagerweij
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek 19.00 ds. T. Veenstra
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
19.00 opendeurdienst GrK 16.30
ds. M. van Beusichem JK 9.30 ds.
G. v/d Berg 19.00 ds. G. Molenaar LK 10.00 ds. M. Jonker OK
10.00 ds. I. Epema. H.A. 14.00
perki-dienst Open Kring 9.30
ds. R. Roukema SiK 10.00 ds. H.
Evers StK 9.30 dhr. M. Westerduin

Inspiratiedag
kerkgebouwen
Op vrijdag 18 mei organiseren
Tot Heil des Volks en de Noorderkerk een inspiratiedag voor
beheerders/eigenaren van kerkgebouwen in de Amsterdamse
Noorderkerk. ’s Morgens lezingen
van dr. Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis aan de
VU en ds. Paul Visser, missionair
predikant van de Noorderkerk. ’s
Middags bezoeken de deelnemers
aan deze dag in groepjes verschillende Amsterdamse kerkgebouwen en krijgen daarbij informatie
over hoie deze kerkgebouwen
in de stad gebruikt worden. De

inspiratiedag wordt afgesloten
met een gezamenlijke uitwisseling
van ervaringen en muziek. Voor
meer informatie en aanmelding:
www.thdv.nl/evenementen
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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 06 mei. 10.00u ds
A.C.Meesters (Steggerda),
Grote Kerk Blokzijl. Organist:
Corry van den Berg. collecte:
1e diaconie, 2e eigen kerk, 3e
beamer en kerk-tv.
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag. 10.00u Ds
H.Torenbeek (Emmeloord),
Grote Kerk Blokzijl. Organist: H.
Braad. Collecte: 1e diaconie, 2e
eigen kerk, 3e eredienst en kerkmuziek 50/50.
Zondag 13 mei. 10.00u ds
H.ter Beek (Zwartsluis), De
Wielewaal Scheerwolde. Organist: Jaco Floor. Collecte: 1e diaconie, 2e eigen kerk, 3e missionair werk & kerkgroei.*
Komende zondag komen we
samen in de grote kerk, waar
zal voorgaan de predikant ds
Alco Meesters uit Steggerda. En
organist zal zijn dan Corry van
den Berg. 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!
Pastoraat. Mw.Jannie Timmerman, wetering-west 39 Wetering
is blijvend in onze gedachten en
gebeden nu het leven zo zwaar
en moeilijk is!
Ook met dhr.E. Apperlo, Boffersweidje 6 Blokzijl, nu hij weer
wat op adem hoopt te komen
van de teleurstellende uitslag
die hij kreeg te horen. We leven
mee ook met hem en bidden om
kracht!
Dhr.Jan Dragt, Zuiderzeeweg 8
Blokzijl, is weer thuisgekomen
uit `t ziekenhuis ,waar hij terecht
kwam wegens een zware longontsteking. Hopelijk zal het herstel voorspoedig gaan! Maar ook
met z`n vrouw Jansje Dragt, die
nog steeds te maken heeft met
de bloedingen in haar oog.
Eveneens leven we mee met
dhr Peter Roskam en zijn gezin ,
ettelandseweg 6a Marknesse. Zij
laten ons het volgende weten:
Na een eerdere periode van
genezing van darmkanker en
daarna weer mogen genieten van
goede berichten hebben Peter en
Dela Roskam te horen gekregen
dat Peter nu een abces heeft die
tegen het staartbeen aan zit. Dit
moet verwijdert worden en zal
hij in juni hieraan geholpen worden. Dit zal een zware operatie
zijn met daarbij een langere periode van herstel. We wensen hen
en samen met de mensen om
hen heen veel kracht en sterkte
toe.
Mw Tineke de Lange, Rietweg 1
Nederland, is weer onder behandeling in `t ziekenhuis te Zwolle.
Hier zal zij binnenkort worden
geopereerd. In de weekenden is
ze thuis. Wat moeilijk toch alles,
maar laten we toch meeleven in
gebed en aandacht.
Deze namen maar ook de namen
van al degenen, waarvan we weet

hebben en die ditmaal even niet
genoemd worden, dragen we op
aan de God van alle leven. Hij is
het, die ons altijd hoort! Henk
van Dalen
Als ik me alleen voel, God,
als ik me verstoten voel,
als de grond onder mij wegschuift,
als ik kou om mijn hart voel,
als ik zoek naar een houvast,
als ik me afvraag waarom toch?
als ik in verdriet wakker wordWilt Gij dan mijn herder zijn?
Zie dan naar mij om,
neem mij bij de hand,
laat mij steunen op U.
dichter Marinus van den Berg
Facebook. Word vriend op
facebook van de kerk BlokzijlScheerwolde en we delen met u/
jou de bijzondere activiteiten, die
er zijn in en om de kerk!
Agenda. Zondag 06 mei dienst
om 10.00uur in de grote kerk en
ook om 10.00uur jeugdkerk in
De waaier.
Donderdag 10 mei is het hemelvaartsdag en is er dienst om
10.00uur in de Grote kerk.
Zondag 13 mei is er dienst om
10.00uur in de wielewaal.
Bezoekdienstkalender. 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
Nogmaals vermeld: Jarig op 2
mei mw G.Donker-Jager, 82 jaar,
Buursteeg 7, Blankenham, op 3
mei dhr J van der Veen, 82 jaar,
Houtzagerijweg 24, Blokzijl. Van
harte gefeliciteerd en een hele
fijne dag toegewenst. Namens de
bezoekdienst Marie Dijkman-van
der Sluis
Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags
uitkomt: kopij tot uiterlijk
zaterdagmiddag 12.00 uur naar
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 6 mei gaat ds. G.A.
Cnossen uit Apeldoorn voor. De
organist is de heer J. Floor en de
ouderling van dienst is de heer
J. Bouwmeester. De uitgangscollecte is bestemd voor het
onderhoud van het Protestants
Centrum. Na de dienst is er koffie/thee/limonade drinken in
het Centrum. Tijdens de dienst
zal er oppas aanwezig zijn voor
de kleintjes. Kerkvervoer: Hans
Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zondag 22 april: Kerk € 57,45 en
Diaconie € 48,70. De uitgangscollecte bedroeg € 45,40 en zal
ten goede komen aan het jeugd-

werk. De bloemengroet ging
naar mevrouw W. ten Wolde.
Zondag 29 april: Kerk € 52,75 en
Diaconie € 67,05. De uitgangscollecte bedroeg € 49,65 en was
bestemd voor het Lilianefonds.
De bloemengroet ging naar de
familie T. Bouius.
Kerkenraad. Maandag 30 april
kwam de kerkenraad bijeen in
het Protestants Centrum. Aanvang 20.00 uur.
Hemelvaartsdag Feest van
de Geest. Dit jaar vindt weer
het Feest van de Geest plaats.
Een combinatie van kerk en
kunst. Rond Hemelvaart en Pinksteren zullen er kunstwerken
geëxposeerd worden in verschillende kerken in de Kop van
Overijssel en Zuid West Drente.
Ook onze kerk doet mee. Het
thema dit jaar is: “Levensadem”.
Als alle hoop vervlogen is, het
leven leeg is door gemis, waait
de adem van Gods Geest door
het huis. Het verhaal van Pinksteren, over de “Heilige Geest”
die waait waarheen zij wil, betekent, dat er een tomeloze kracht
tot ons komt. Die geestdrift
raakt ons aan, wij ademen op
en krijgen nieuwe energie. In de
Protestantse kerk aan de Beulakerweg exposeren Ala Khonikava en Mariet Rankenberg met
schilderijen en textielwerken.
Allen van harte welkom. De kerk
is open op 10, 12 en 13 mei en
19-21 mei van 13.00-17.00 uur.
Hemelvaartsdag. 40 dagen na
het Paasfeest vieren wij hemelvaart. Jezus is opgevaren ten
hemel en zit nu aan Gods rechterhand. Voor ons mensen is
het moeilijk voor te stellen hoe
iemand in de wolken kan verdwijnen. Maar velen hebben toch
wel een beeld van de hemel. We
horen, dat er meer is tussen
hemel en aarde. Ook in deze tijd
spreekt de Eeuwige. De kerkdienst begint om 10.00 uur. Het
is ook het begin van het Feest
van de Geest. ’s Middags is de
kerk open van 13.00-17.00 uur.
Zonnewiede. 15 mei is er bijbelmeditatie in Zonnewiede. In
het zaaltje boven zullen wij met
elkaar bidden, zingen en luisteren
naar het bijbel verhaal. Een korte
uitleg brengt de tekst in verband
met ons leven. Een ieder is van
harte welkom. We beginnen om
10.30 uur.
De wijkavonden. Op 12 en 16
april hebben wij de wijkavonden
gehouden en voor beide avonden waren er ongeveer 40 aanmeldingen. Er kwamen er op de
eerste avond 18 en de tweede 16
gemeenteleden. We bespraken
het thema Bidden. Vooral: “Bid
jij nog en waar vraag je dan om”?
Wanneer je kunt bidden en hoe?
Vragen, danken, roepen, loven,
uithuilen, voor iemand bidden,
zingen. Eigen woorden vaak.
Soms ook geen woorden, of het
regulier gebed. Het Onze Vader
of “ik ga slapen, ik ben moe”.
Hieruit kwam de tweede avond
echt naar voren dat hierin veel
woorden staan voor ons allemaal. Na de pauze gingen we in
groepjes een gebed bespreken.
Hierbij kwamen mooie woorden naar voren en ging men ook
over veel dingen met elkaar in
gesprek. Ook werd er gesproken
over het thema ”Hulp vragen en
hulp bieden”. Hulp vragen is voor
veel mensen moeilijk, omdat het
verplichtingen lijkt te scheppen
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en je een ander niet lastig wilt
vallen. Ook is er nog de mogelijkheid om officiële hulpverlening
in te schakelen. Er zijn veel dingen en voorbeelden te bedenken,
maar wij mogen er op vertrouwen dat we ook altijd hulp kunnen vragen in het gebed tot onze
Heer en dat kan een grote steun
zijn in ons leven. Wij, als ouderlingen, hebben getracht zoveel
mogelijk gemeenteleden telefonisch te benaderen voor het uitnodigen voor deze wijkavonden.
Volgens ons kunnen we terug
zien op goede avonden dankzij
de leiding van onze predikant ds.
Astrid van Waard -Pieterse en
de ouderlingen Marjolein Petter,
Jan Smit en Minie Kruider.
Avondgebed
Omgeef ons God, met de troost van
Uw tederheid,
want donker wordt het en uiteindelijk
zijn wij onszelf, alleen.
Als Uw Naam verbleekt onder onze
twijfels,
als onze nacht geen ster meer kent,
draag ons dan op.
U zoeken wij, want het donker
maakt ons bang.
Bij U schuilen wij om alle duister te
weerstaan.
Tot U bidden wij laat niet voorgoed
de nacht vallen over deze aarde,
over de mensen die daarop wonen,
en over Uw gemeente, Uw huisgezin en over onszelf.
Bewaak Gij zelf de vlam in ons
hart,
de vonk van uw aanwezigheid.
Wakker die aan tot de angst is
geleden,
tot in de nacht, de dag die opnieuw
geboren wordt.
En worden als stralende sterren,
als Uw licht voor elkaar.
Een groet van Minie Kruider

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

Zondag 6 mei. Deze zondagochtend is er om 9.30 uur een
dienst in Oldemarkt. Voorganger
is mevr. H. Kramer-de Jong uit
Emmeloord. Tijdens de dienst
is er tienerdienst. Collectes:
1e ‘t Lichtpunt, 2e College van
Kerkrentmeesters, uitgang: Eredienst en Kerkmuziek. Kinderoppas: Gea Raafs en familie Boogaard. Beamer: Sjaco Bouwer.
Collecte d.d. 6 mei 2018: Stichting Lichtpunt. Het Lichtpunt in
Kollumerzwaag (Fryslân) is een
stichting die vanuit christelijke
levensovertuiging hulp biedt aan
mensen die dat nodig hebben.
Zonder subsidie van de overheid,
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gesteund door verschillende
kerken, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en
vrijwilligers.
Om tot een goed begeleidingsplan te komen is er in principe
eens per week een uitgebreid
gesprek met de maatschappelijk
werkster. In deze gesprekken
wordt gekeken naar het vervolg
op het verblijf in het Lichtpunt.
Soms kan het goed zijn er meer
mensen uit de eigen directe
omgeving bij te betrekken. Met
wederzijdse goedkeuring kan
soms iets goeds opgebouwd
worden. Zijn er specifieke vragen
rondom het christelijk geloof dan
is pastorale begeleiding beschikbaar.
Dienst Hemelvaartsdag. Op
donderdag 10 mei is er om 9.00
uur een dienst samen met de
Gereformeerde kerk in Oldemarkt. In kerkklanken staat
Paasloo vermeld, dit is onjuist.
Voorganger is ds. Jans. Collectes: 1e Diaconie, 2e College
van Kerkrentmeesters, uitgang:
Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Geen oppasdienst.
Beamer: Harman Tietema.
Zondag 13 mei. Deze zondagochtend is er om 9.30 uur
een dienst in Paasloo. Voorganger is mevr. H. Kramer-de
Jong uit Emmeloord. Tijdens de
dienst is er tienerdienst. Collectes: 1e Diaconie, 2e College
van Kerkrentmeesters, uitgang:
Instandhouding gebouwen. Kinderoppas: Caitlyn Tietema en
Linde de Graaf.
Pastoraat. Dhr. Jan Oord, Weidekamp 4, mocht weer thuis
komen uit het ziekenhuis. Mevr.
Vaartjes, de Veerkampen 1 heeft
haar heup gebroken. Zij is vrijdag
20 april geopereerd in het ziekenhuis te Heerenveen, waarna
revalidatie zal volgen.
Jubilea. Op dinsdag 1 mei
mochten dhr. en mevr. MuisVerbeek, Hoofdstraat 29 in
Oldemarkt, hun 60 jarig huwelijk
te vieren. Op donderdag 17 mei
hopen dhr. en mevr. Punt-v/d
Slikke, Venebosweg 2 Ossenzijl,
hun 40-jarig huwelijksjubileum te
vieren. Op zaterdag 19 mei zijn
dhr. en mevr. Muis-van ’t Zand,
Oudeweg 63 Ossenzijl, eveneens
40 jaar getrouwd. Alle echtparen vanaf deze plaats van harte
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.
Ophaallijst. Voor vervoer naar
de kerk graag uiterlijk drie dagen
van tevoren bellen als u van deze
dienst gebruik wilt maken. 6
mei: Peter Dekker 0561- 451538,
13 mei: Fam. Van Eijck 0561 –
451343, 20 mei: Fam. Wicherson
0561 – 452336, 27 mei: Wilfred
Koers 0561 – 452206.
Collecte opbrengsten. De
collecte tijdens de oecumenische
viering van zondag 15 april 2018,
die bestemd was voor het werk
van Zr. Lies op de Weegh, heeft
in totaal € 563,95 opgebracht.
Dit is inclusief € 50,00 van de
Landerijen/bijbellezen. De collecteopbrengsten van zondag
22 april waren als volgt: Oldemarkt: Diaconie €118.15; College
van Kerkrentmeesters: €85.20;
Instandhouding gebouwen:
€59.60.
Bloemen. Afgelopen week zijn
er bloemen gebracht bij dhr. en
mevr. De Wagt aan de W. HuisLees verder op pagina 12
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manstraat te Oldemarkt, i.v.m.
hun 50 jarig huwelijksjubileum.
De bloemen van zondag 22 april
zijn gebracht bij mevr. Oltean
aan de Burg. Gerrevinklaan in
Oldemarkt. Peter de Graaf, Platteweg in Oldemarkt, ontving
bloemen als bedankje voor zijn
inzet en beheer van de website.
Giften. Mevrouw Kramer
mocht €10,- in ontvangst nemen
voor het bloemenfonds, €5 voor
World Servants, €20 voor de
Israëlwerkgroep en € 5 te besteden naar eigen inzicht. Mevr. Ter
Steege ontving €5,- voor het
bloemenfonds. Hartelijk dank
hiervoor.
Bedankt! Voor al uw vele goede
wensen aan ons toegedacht, naar
aanleiding van ons 50 jaar huwelijks jubileum onze oprechte
dank. Hartelijke groet, Abel en
Pietje van Eijck
Dodenherdenking 4 mei
2018, “It Petgat” te Blesdijke. Graag willen wij jullie
erop attent maken dat wij als
Israëlwerkgroep op 4 mei a.s.
een herdenking willen houden
bij het monument van het voormalig strafkamp It Petgat, aan de
Nijksweg te Blesdijke. In 1942
zijn daar Joodse dwangarbeiders weggevoerd en via kamp
Westerbork uiteindelijk vergast
in Auschwitz. Vrijwel niemand
van de ca. honderd Joden die in
Blesdijke zaten, overleefde. Volwassenen en kinderen zijn hierbij
van harte uitgenodigd. Een ieder
die met ons mee wil gaan wordt
rond 19.30 uur verwacht bij “ de
Ontmoeting”. Na de plechtigheid
nodigen wij jullie uit om met ons
mee te gaan naar “de Ontmoeting” voor een kopje koffie/thee
of limonade.
Vakantie koster. Ina Bootsma,
koster van Oldemarkt, heeft
vakantie van 9 t/m 12 mei. Jurgen
Raafs zal haar vervangen. Tel:
0561 450660.
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. Maandag 7 mei: Inleveren kopij Kerkklanken voor
18.00 uur. Woensdag 9 mei: Diaconievergadering. Maandag 14
mei: kerkenraadsvergadering in
de Ontmoeting. Aanvang 20.00
uur. Dinsdag 15 mei: Vergade-

ring College van Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de
Ontmoeting. Woensdag 16 mei:
Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur. Woensdag 16 mei:
GGG bij Edwin en Jelly Pen, De
Hare 13. Aanvang 20.00 uur.
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 6 mei. Aanvang: 09.30
uur. Voorganger: ds. H. Procee (Vledder). Organist: Gerco
Eggink. Ophaaldienst: dhr. H.
Nijenhuis. Oppasdienst: Germieke Verra. Eindcollecte: Missionair
Werk en Kerkgroei.
Kinderdienst. In april hebben
we geen Kinderdienst gehad,
het was Eerste Paasdag. Maar
natuurlijk hebben we ook dit jaar
met de kinderen een Palmpaasstok gemaakt. Wat ontzettend
fijn om dit samen met zoveel kinderen te doen! Het werd een bijzondere dienst. Want niet alleen
de stokken waren een feest om
te maken: ook werden er twee
kinderen gedoopt. Van harte
gefeliciteerd! Mocht u nieuwsgierig zijn naar wat wij allemaal
doen tijdens de Kinderdiensten:
op de facebookpagina van de
kerk kunt u rustig kijken naar alle
foto’s die we gemaakt hebben.
De volgende Kinderdienst is op
zondag 6 mei. Het thema deze
keer is: “Het bubbelt en het
bruist!”. We zijn onderweg naar
Hemelvaart en Pinksteren. Om
deze bijzondere dagen te vieren
hebben we verschillende activiteiten bedacht die hiermee te
maken hebben. Eén ding is zeker:
het is handig om niet je beste
kleren aan te doen! De dienst
start om 9.25 uur in Hoogthij.
Jullie zijn allemaal van harte welkom! Even voor de agenda: 3 juni
is de laatste kinderdienst voor de
vakantie. Hartelijke groet, Fijke,
Fokie, Jannie, Froukje en Jolanda
Donderdag 10 mei. Aanvang:
09.30 uur. Voorganger: ds. E. van
Veen. Organist: Arjan Kroes.
Ophaaldienst:
dhr. P.H. van
Buiten. Eindcollecte: Onderhoud
Kerkgebouw. Een vrolijk feest
waar ruimte gemaakt wordt voor
Pinksteren. Door het terugkeren
van Jezus naar zijn Vader komt
er plaats voor de ‘Parakleet’, de
Trooster, die ver over de grens
van Israël heen gaat en de tongen van alle volkeren losmaakt.
Hemelvaart valt precies 40
dagen na Pasen. In de turbulente
geschiedenis van Israël hebben
geloofsgemeenschappen zich telkens opnieuw afgevraagd welke
macht uiteindelijk het grootst
zal zijn: die van God of die van
de goden van de volkeren die
Nieuws voor het GZ?
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hen met man en macht overvallen? De God die opkomt voor de
zwaksten in de samenleving en
de slaven uit Egypte heeft bevrijd
of toch de wereldse machten die
vaak zo sterk lijken? Een kwestie
van geloof? Of een kwestie van
zien en weten?
Zondag 13 mei. Aanvang: 09.30
uur. Voorganger: ds. E. van Veen.
Organist: Jannes Lopers. Ophaaldienst: dhr. E. Kooij. Eindcollecte: Noodhulp. We lezen op
deze zondag onder andere uit
Johannes 17:14-26. Een stuk uit
de rede van Jezus waarin hij bidt
voor de leerlingen om eenheid.
Wat betekent een verbond voor
ons? En wat betekent eenheid?
Deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal.
4 Mei herdenking. Op vrijdag
4 mei is om 16.30 uur weer de
jaarlijkse herdenking van de Oorlogsslachtoffers in onze kerk.
U bent van harte welkom vanaf
16.00 uur.
Bloemen. Met een hartelijke
groet en een bemoediging zijn de
bloemen uit de dienst van zondag 22 april bezorgd bij mevr. M.
Pieffers-Prins, Hummelingen 10,
en op zondag 29 april bij dhr. H.
Bergsma, Achterveld 1.
Giften. Mevr. A. Hofstee heeft
een gift van € 10,- ontvangen
voor het bloemenfonds. Ds. van
Veen ontving 3 x een gift van €
10,- en 1 x € 5,- voor de kerk.
Hartelijke bedankt voor deze
giften.
Wij leven mee. Als u iets te
melden heeft of door te geven
wat betreft pastoraat, neem dan
gerust contact op met één van
de ouderlingen of met de predikant. 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!
Bericht van overlijden. Op
woensdag 18 april is overleden,
op de leeftijd van 88 jaar, Corrie Veenstra-Jager; Zij woonde
sinds 2013 in de Meenthehof in
Steenwijk en was daar de eerste
bewoonster in het kleinschalig wonen. Corrie was in haar
leven een vrouw van gastvrijheid, van muziek en geloof.
Jarenlang heeft Corrie op haar
orgel onder andere diensten
in het verzorgingshuis Nijenstede begeleid, maar ook op de
ouderenmorgen speelde zij op
het orgel. Met haar rotsvaste
vertrouwen in de Heer is zij in
haar leven veel mensen tot steun
geweest. Het geloof was voor
haar iets van vreugde en blijmoedigheid. Zo heeft zij ook haar
leven altijd geleefd. Het leven
met haar man Sieger, en de vier
kinderen, Gaatske, Jannie, Harm
en Bauke is heus niet altijd over
rozen gegaan, met elkaar hebben ze genoeg meegemaakt, ook
na de dood van Sieger in 1999.
Toch is Corrie altijd dankbaar
gebleven voor het leven. De kinderen en kleinkinderen hebben
met z’n allen meegewerkt aan de
afscheidsdienst op 24 april vanuit
onze kerk. Persoonlijk vond ik
dat heel mooi, en Corrie zal dat
heel fijn hebben gevonden. De
overdenking was naar aanleiding
van de trouwtekst van Sieger en
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Corrie in 1955, Wees voor mij
de rots, waar ik steeds heen kan
gaan. Zo hebben zij God steeds
mogen ervaren in hun leven. De
laatste weken ging Corrie hard
achteruit, haar geest werd bijzonder genoeg helderder en zij
bleef dankbaar voor alle alles.
Omringd door haar kinderen is
Corrie op 18 april ingeslapen.
Wij wensen de kinderen en (achter) kleinkinderen veel sterkte
en Gods zegen toe.
Munten sparen bij de Jumbo
voor een dagje uit in de Rooseveltweek. Bij alle Jumbo
supermarkten is momenteel een
actie gaande om munten te sparen voor een dagje uit in 2018. In
september van dit jaar gaan weer
een aantal mensen uit de Kop
van Overijssel, en ook uit onze
gemeente, op vakantie in het
Nieuw Hydepark in Doorn. In
deze week willen we ook graag
een dagje uit verzorgen, maar
zoals u wellicht weet is dat over
het algemeen behoorlijk prijzig.
Om de kosten zo laag mogelijk te
houden en er toch een leuke dag
van te maken willen we proberen om zoveel mogelijk munten
van de Jumbo te verzamelen, om
hiermee een groot deel hiervan
te kunnen bekostigen. Als u toevallig bij de Jumbo boodschappen doet en zelf geen gebruik
maakt van deze actie, wilt u dan
toch de munten aannemen en ze
voor ons sparen? Wij zijn u hier
heel dankbaar voor. De munten
kunnen ingeleverd worden bij:
Femmie Dolstra, Het Schild 18
in Steenwijkerwold. tel. 0521589164.
Tot het uiterste
Zó mens zijn
dat je ook medemens,
ook medeschepsel bent,
niet opgaan in jezelf,
niet leven
beneden je niveau,
op weg gaan naar de ander,
hem omringen met aandacht,
vechten voor z’n geluk,
zó mens zijn
dat je niet vereenzaamt,
niet verschrompelt,
zó mens zijn
dat je solidair bent,
je verantwoordelijkheid voelt –
dat je leeft,
leeft tot het uiterste,
sámenleeft.
Hans Bouma
Met een hartelijke groet,
ds. Eric van Veen
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Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad: ds. D.
Wolters, Steiger 27, 8325 HB
Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.
nl
Predikant Vollenhove-Ambt: ds.
H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326
AD Sint Jansklooster tel. 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

6 mei om 10:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. D. Wolters voor te
gaan. De organist is dhr. J. V.
Bredewout en het lied voor de
dienst is Lied 675. Collectes:
Bloemenfonds , instandhouding
van de eredienst, Geluidsinstallaties. De autodienst wordt verzorgd door Fam. H.de Lange,
telefoon 246004. Er wordt in
Tilvoorde op de jongste kinderen
van onze gemeente gepast door:
Job Kwast en Danique Roskam.
Er is een tienernevendienst voor
de kinderen van groep 7,8 en de
brugklas.
6 mei om 19:00 uur in de
Kapel, in deze dienst hoopt dr.
A.H. v. Veluw uit IJsselmuiden
voor te gaan. De organist is dhr.
Th. Hoen en het lied voor de
dienst is Lied 675. Collectes:
Bloemenfonds, instandhouding
van de eredienst, Geluidsinstallaties. De autodienst wordt verzorgd door Fam. H.de Lange,
telefoon 246004.
10 mei om 10:00 uur in de
Grote Kerk, in deze gezamenlijke dienst hoopt ds. H.J.H. Pap
voor te gaan. De organist is
mevr. C. v. d. Berg en het lied
voor de dienst is Lied 657. Collectes: Gezamenlijk Jeugdwerk,
instandhouding van de eredienst,
Onderhoudsfonds.
13 mei om 10:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. D. Wolters voor te
gaan. De organist is dhr. J. V.
Bredewout en het lied voor de
dienst is Lied 1006. Collectes:
Noah‘s Ark, instandhouding van
de eredienst, Onderhoudsfonds.
De autodienst wordt verzorgd
door Fam. G.Mooiweer, telefoon
246129. Er wordt in Tilvoorde
op de jongste kinderen van onze
gemeente gepast door: Pascal
Mooiweer en Lonneke Nijhuis.
Er is een tienernevendienst voor
de kinderen van groep 7,8 en de
Lees verder op pagina 13
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brugklas.
13 mei 2018 om 19:00 uur in
de Kapel, in deze gezamenlijke
dienst hoopt ds. E.P. van der
Veen uit Nunspeet voor te gaan.
De organist is dhr. J.P. van Eerde
en het lied voor de dienst is
Lied 1006. Collectes: Children‘s,
instandhouding van de eredienst,
Onderhoudsfonds. De autodienst wordt verzorgd door Fam.
G.Mooiweer, telefoon 246129.
Agenda. 6 mei 2018 om 10:00
uur, Cantorij, Grote Kerk. 7 mei
2018 om 19:00 uur, Verkoop collectebonnen van 19.00-20.00 uur,
Tilvoorde. 13 mei 2018 om 17:00
uur, Gast aan tafel, de Voorhof.
15 mei 2018 om 19:45 uur, Vergadering groot moderamen, Tilvoorde. 24 mei 2018 om 15:00
uur, Contactmiddag oudere
gemeenteleden, middagje uit.
Bij de ochtenddienst van 6
mei. Zondagochtend begin ik
met een serie over de eerste
brief van Petrus. Dit lijkt me
een brief met een hoge actualiteitswaarde. Petrus schrijft zijn
brief namelijk aan ‘vreemdelingen’. Zijn gemeente bestond
uit een kleine minderheid binnen een grote heidense wereld.
Christenen voelden zich daarom
wat wereldvreemd. Momenteel
maakt de kerk in Nederland een
forse achteruitgang mee. Van een
volkskerk worden we een kerk
in de marge. Een kleine minderheid van mensen die Jezus willen volgen. Maar toch voelen we
ons vaak niet als ‘vreemdelingen’.
Hoe komt dat? Hoe kan Petrus
ons bemoedigen om vol te houden in deze tijd? En wat is onze
roeping vandaag de dag? Over
deze vragen zullen we de komende weken nadenken. In deze eerste preek zal hoofdstuk 1 vers 3
centraal staan: ‘We zijn opnieuw
geboren tot een levende hoop!’
Bij de ochtenddienst van
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei. Naast het bekende
gedeelte van Handelingen 1 willen we een fragment lezen uit het
oude testament. Het gaat over
Elia die in de hemel wordt opgenomen. 2 Koningen 2:1-12.Het
gebeurde nu, toen de HEERE Elia
in een storm zou opnemen in de
hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging....Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen,
zie, dat er een vurige wagen met
vurige paarden kwam, die tussen
hen beiden scheiding maakte. Zo
voer Elia in een storm naar de
hemel.Elisa zag het en hij riep:
Mijn vader, mijn vader, wagen
van Israël en zijn ruiters! En hij
zag hem niet meer. Toen greep
hij zijn kleren en scheurde ze in
twee stukken.
Bij de ochtenddienst van
13 mei. We lezen verder in de
eerste brief van Petrus. Nadat
Petrus ons bepaald heeft bij onze
christelijke identiteit, werkt hij
verder uit wat dit betekent voor
onze levensstijl: wees heilig, zoals
God heilig is!
Bloemengroet. De bloemen
uit de dienst van 22 april zijn als
teken van medeleven en als groet
van de gemeente gegaan naar
naar Hr. en mw. Winters, Doeveslag 54, Mw. Winter - Bakker,
Doeveslag 99, ze verblijft nu in
Myosotis, Hr. en mw. de Lange Visscher, Kerkstraat 7; zij waren
17 april 60 jaar getrouwd en

Hr. en mw. Zelhorst - de Boer,
Noordwal 11; zij waren 19 april
50 jaar getrouwd. Dhr. Prins Laurier 159, Mw Menger- van der
Linde Monnikenweg 45, Dhr. en
Mw. Hoogstede- van Benthem,
Oppen Swolle 8a, zij waren 17
april 50 jr getrouwd. Ook zijn
er bloemen bezorgd bij Dhr. en
Mw. Bruintjes- Koops Molenstraat 50, zij waren 20 april 40
jr. getrouwd. Helaas is Dhr P.
Bruintjes op hun trouwdag, 20
april overleden. Hier over leest u
verder op in het Kerkblad.
De bloemen uit de dienst van 29
april zijn als teken van medeleven
en als groet van de Gemeente
gegaan naar naar Dhr. en mw.
Scheer - van Gurp, Schuit 4,
zij waren 20 april 12,5 jaar
getrouwd. De bloemen uit de
Kapel gaan naarDhr. Schurink,
Marjolein 355, Mw. Visscher-Visscher, Karwij 265, en naar Dhr.
van Benthem, Zuiderzeeweg 5 in
Blokzijl.
Ook zijn er die week bloemen
gebracht bij Mw. Kasse-leeuw,
Leeuwte 44. Zij is al vanaf het
begin van de contactmiddagen
voor oudere gemeenteleden
betrokken bij de voorbereidingen, en dit doet zij dus al 40 jaar.
Giften. De Diaconie ontving
via Lenie Ruitenbeek €5 voor
het bloemenfonds. Het College
van Kerkrentmeesters ontving
via ouderling Jan de Olde €20
voor algemene doeleinden. De
diaconie ontving voor het bloemenfonds via Marry Rook €20,
via W. Mooiweer-Lassche en A.
Mondria-v.d.Meulen €10 en via
A. Veenstra €10. Hartelijk dank
voor deze giften.
Bedankt! Wij zijn blij verrast
met alle felicitaties, kaarten en
bloemen, die wij hebben gekregen ter gelegenheid van ons 50
jarig huwelijksjubileum. Onze
hartelijke dank hiervoor. Albert
en Margriet Hoogstede.
Vacatures ambtsdragers.
De kerkenraad is verheugd u te
kunnen meedelen dat zij in haar
vergadering van 17 en 29 april de
volgende gemeenteleden heeft
verkozen in het ambt: Mw. Dicky
Buimer-Weijs, Steiger 9 als diaken, Mw. Jolanda Bron-Roest,
Kerkstraat 56, als ouderling, Dhr.
Frits van Benthem, Leeuwte 9,
als ouderling-kerkrentmeester
en Jolanda Lassche-Mondria,
Bonkenhaveweg 18, als ouderling-kerkrentmeester. Bezwaren,
zo die er mochten bestaan, tegen
de gevolgde procedure danwel
tegen belijdenis of levenswandel,
kunnen schriftelijk, gemotiveerd
en ondertekend, tot 16 mei worden ingediend bij een van de predikanten of de scriba. Er bestaan
echter nog steeds vacatures die
tot op heden niet ingevuld konden worden. U mag zich allen
geroepen voelen deze vacatures
in te vullen.
Actieweekend Zending over
Grenzen. Zaterdag 14 en zondag 15 april heeft de diaconie
een actie gehouden voor Zending over Grenzen. Zending over
Grenzen ziet om naar kansarme
gezinnen, kinderen en ouderen
in Oost-Europa, die getekend
worden door armoede en eenzaamheid en laat hen merken
dat zij er niet alleen voor staan.
Zo laten zij Gods liefde zien.
De lokale medewerkers zoeken
samen met de kerken naar de
beste oplossingen om te ont-

Bijzondere
Pinksterbijeenkomst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
snappen uit de armoedecirkel.
Zending over Grenzen helpt
kansarme mensen in Albanië,
Bosnië-Herzegovina, Bulgarije,
Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
De actie was een groot succes,
mede door uw hulp! Dankbaar
zijn we als diaconie dat er zoveel
gemeenteleden, van jong tot
oud, hun best hebben gedaan om
de fair, het pannakooi-toernooi
en de kledinginzameling tot een
groot succes te maken. Wat is er
hard gewerkt door iedereen!De
opbrengst voor Zending over
Grenzen bedraagt 3000,00. Een
fantastisch bedrag waarvoor
de diaconie u heel hartelijk wil
bedanken! We hopen met dit
bedrag een mooie bijdrage te
kunnen leveren aan een gezinsproject van Zending over Grenzen. Met een hartelijke groet van
de diaconie
Komt nu met zang. Feestelijk
en vrolijk populair concert met
samenzang op 5 mei door organist en pianist Johan Bredewout.
Op Bevrijdingsdag, zaterdag 5
mei a.s. wordt er een feestelijk
concert gegeven in de Grote
of St. Nicolaaskerk van Vollenhove. Het programma bestaat uit
orgelspel, pianospel, improvisatie en samenzang. Allereerst zal
er nog kort stilgestaan worden
bij de dodenherdenking van 4
mei met het indrukwekkende
thema uit de film “Schindlers
List” en de samenzang van “Blijf
mij nabij”. Hierna feestelijke en
opgewekte muziek, passend bij
de bevrijding. Vrolijke muziek
van Mozart en Vivaldi, Jenkins en
Vangelis. Verder bekende melodieën uit landen van onze bevrijders, zoals enkele Amerikaanse
marsen. Het lichtere genre
komt aan bod met “The entertainer” en “O, when the saints”
Een gevarieerd programma dat
velen zal aanspreken, niet alleen
bedoeld voor specifieke orgelliefhebbers, maar geschikt voor elke
muziek- en zangliefhebber. Zingt
u dus ook mee op 5 mei met de
bekende melodieën uit “Valerius
Gedenkklank” en andere vrolijke
vaderlandse liederen!
5 mei, Grote kerk Vollenhove
Aanvang half 8, de toegangsprijs
bedraagt 6 euro.
Zendingscommissie
Corrie Winter, Monnikenweg
24, St. Jansklooster is inmiddels
40 jaar lid van de zendingscommissie Vollenhove stad en ambt.
Als dank voor dit trouwe werk is
er een boeket bloemen bezorgd
namens de diaconie en zendingscommissie.
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Ds. D. Wolters, Steiger 27,
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predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Overleden. Op 12 april is in de
leeftijd van 83 jaar overleden Jan
Lassche, Canneveltstraat 15.
De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 17 april om 11.00

uur in de Grote Kerk. Aansluitend werd Jan in besloten kring
naar het crematorium in Meppel
gebracht.
Tijdens de dienst hebben we
dankbaar teruggekeken op zijn
leven. Dankbaar voor zijn jeugd,
zijn zevenjarige verkering met
Jopie, het wandelen met de wandelclub, met de fiets op vakantie
naar Ede. Dankbaar voor die
warme dag, 8 juli 1959, waarop
Jan en Jopie in het huwelijk traden. Dankbaar voor zijn werkzame leven: bij een boer in de
polder, bij het waterbouwkundig
laboratorium, in de bouw. Dankbaar voor de natuur waar hij
zo in kon genieten. Wandelen,
fietsen, buiten zijn. Maar vooral
zijn moestuin. Lekker tuinieren.
Niet al te veel bloemen, want die
kon je niet eten. Het moest wel
nuttig zijn. Zoals hij ook niet het
nut van vakanties zag. Weggegooid geld. Dankbaar dat Jan en
Jenny elkaar later weer vonden,
nadat ze beiden alleen kwamen
te staan, om samen nog een paar
jaar samen door te brengen.
Toen was er alle tijd en ruimte
om te genieten van het leven aan
de Zuurbeek, te wandelen bij
de Oldenhof, veel te fietsen en
toen wel, twee keer per jaar op
vakantie.
Dankbaar voor de vrijdagavonden, waarop zijn dochter samen
met hem kookte en dan lekker buiten zat met een wijntje.
Een spelletje doen. Of puzzelen.
Mooie, waardevolle herinneringen. Als kostbare vruchten met
de smaak van liefde. Jan was niet
zo’n prater, maar gewoon met
wat hij deed en wie hij was liet
hij zijn liefde merken.
Tijdens de dienst lazen we Johannes 15: vrucht dragen doen we
in verbondenheid met Christus.
Deze dankbare herinneringen
komen voort uit de bron van
liefde, Jezus, waaruit Jan putte.
‘Blijf in mij’, zegt Jezus: ‘dat is een
garantie voor leven en vrucht
dragen.’ Wanneer we in Hem
blijven, hoeven we zelfs de dood
niet te vrezen. Want dwars door
de dood heen brengt Hij ons
thuis bij de Vader, waar we voor
eeuwig mogen bloeien in Zijn
licht!
Pastoraat. Mw. Jongman, G.
Schenkstraat 59, verblijft in het
ziekenhuis na een operatie. We
bidden haar een voorspoedig
herstel toe.
Huwelijksjubileum. Op 19
april waren Lubbertus en Frederika Zelhorst-de Boer 50 jaar
getrouwd. Via deze weg willen
we hen van harte feliciteren en
hen Gods zegen toewensen!
Jarigen mei. Deze maand
hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
1 mei: de heer J. Harsevoort, De
Cartouwe 18, 8325 CX Vollenhove - 78 jaar
2 mei: mevrouw G. ScheerBeens, Het Goor 23, 8325 BX
Vollenhove - 82 jaar
6 mei: mevrouw A.J. Rebel-ten
Cate, ‚t Engelse Bos 9, 8325 EA
Vollenhove - 79 jaar
6 mei: mevrouw J.H. BergkampBarneveld, Canneveltstraat 38,
325 AP Vollenhove - 79 jaar
8 mei: de heer G. Schuring,
Wheeme 5, 8325 AE Vollenhove
- 77 jaar
9 mei: de heer M. van Benthem,
Meester Kroezestraat 13, 8325
HJ Vollenhove - 82 jaar
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11 mei: de heer G.K.O. Bos, Het
Franse Pad 1, 8325 CN Vollenhove - 86 jaar
14 mei: mevrouw W.M. Ouderling-Regelink, De Voorst 23,
8325 XC Vollenhove - 76 jaar
14 mei: mevrouw W.A.Bruggen,
Bisschopstraat 38, 8325 BC Vollenhove - 76 jaar
17 mei: mevrouw A. IJspeert,
Bentstraat 22, 8325 AS Vollenhove - 93 jaar
19 mei: mevrouw B. Leidekker,
Zeekampen 26, 8325 XM Vollenhove - 78 jaar
22 mei: de heer G. Bos, Doeveslag 17, 8325 AGV ollenhove - 81
jaar
27 mei: de heer L. Zelhorst,
Noordwal 11, 8325 PP Vollenhove - 76 jaar
27 mei: de heer A. Harsevoort,
De Wal 23, 8325 XJ Vollenhove
- 83 jaar
28 mei: de heer F. Schuurman,
Meester Kroezestraat 10, 8325
HJ Vollenhove - 88 jaar
Alle jarigen een fijne verjaardag
en Gods zegen gewenst.
Ten slotte, deze week gedenken we de vele doden die tijdens
de Tweede Wereldoorlog zijn
gevallen en vieren we onze vrijheid. Vrijheid is een kostbaar
goed. Dat besef we als christenen misschien sterker dan wie
dan ook. Immers: door het offer
van Christus kennen we de ware
vrijheid. Laten we onze vrijheid
dan niet misbruiken! Dat doen
we als we onszelf in het middelpunt van ons leven zetten en
denken dat de wereld om ons
draait. Vrijheid is bedoeld om
te leven in liefde tot God en tot
elkaar.
Met een hartelijke groet, Dick
Wolters

	Vollenhove

ambt

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

Jarigen mei. Deze maand
hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
3 mei: de heer A.J. Vis, Koriander 250, 8325 LE Vollenhove - 86
jaar
10 mei: de heer J.A. Hartsuiker,
Koriander 257, 8325 LE Vollenhove - 95 jaar
13 mei: mevrouw G. van de
Wetering-Schuurman, Laurier
130, 8325 LB Vollenhove - 84
jaar
22 mei: mevrouw G. DolstraBult, Groenestraat 38c, 8325 AZ
Vollenhove - 89 jaar
23 mei: mevrouw J. de JongeRoebers, Laurier 152, 8325 LB
Vollenhove - 84 jaar
26 mei: mevrouw B. MondriaStavorinus, Kervel 226, 8325 LD
Vollenhove - 80 jaar
31 mei: de heer J. Pap, Hoge
Veldweg 28, 8326 BE Sint Jansklooster - 78 jaar
Alle jarigen een fijne verjaardag
en Gods zegen gewenst.
Meeleven met. Mevr. J.M. Visscher – Visscher, Karwij 265 Vollenhove, mocht weer thuiskomen
Lees verder op pagina 14
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vanuit het ziekenhuis.
Dhr. C. Schurink, Marjolein 355,
Vollenhove, mocht weer thuiskomen vanuit het revalidatiecentrum IJsselheem in Zwolle.
Dhr. D. van den Berg, Reesstraat
11, mocht weer thuiskomen vanuit het ziekenhuis.
Het gekrakte riet niet breken.
Ieder van ons is geknakt riet, of
onze kneuzingen nu zichtbaar
zijn of niet. Wie meeleeft met
anderen gelooft dat er kracht
ligt in zwakheid, en dat echte
gemeenschap ontstaat op basis
van erkinning van ieders zwakheid. (Henri Nouwen uit Brood
voor onderweg)
Overleden Peter Bruintjes.
Op 20 april 2018 is overleden
ons gemeentelid Peter Bruintjes
in de leeftijd van 65 jaar.
De afscheidsdienst is gehouden
op donderdag 26 april.
We wensen Henny, de kinderen,
kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte toe.
In een volgende editie hopen we
het in memoriam te plaatsen.

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

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

Diensten 6 mei. Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger:
ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden. Wanneperveen 09.30 uur.
Voorganger: ds. W.J. Menkveld
– Afsluiting catechisatieseizoen.
De diaconiecollecte is in beide
diensten bestemd voor missio-

nair werk.
Diensten 10 mei – Hemelvaartsdag. Belt-Schutsloot
09.30 uur. Voorganger: ds. W.J.
Menkveld. Wanneperveen 09.30
uur. Voorganger: dhr. J. Menkveld.
Dienst 13 mei – (Her)bevestiging ambtsdragers. Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger:
ds. W.J. Menkveld. Extra collecte: Kerk en onderhoud.
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.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen. 06/5 – Catechisanten.
13/5 – Bloemendienstcommissie.
20/5 – Fam. W. van der Heide,
Weth. Vosstraat 53, en fam. A.
Wink, Veneweg 20.
Bloemen. De bloemen uit de
dienst te BS van zondag 22 april
gingen met hartelijke groeten
naar mw. W. de Jonge.
De bloemen in Wanneperveen
gingen met hartelijke felicitaties
naar mw. G. Hoeve- v/d Berg
voor haar 100e verjaardag, en
ter bemoediging naar J. Santing,

Regionale
jeugdbijeenkomst?
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Siebenweg 6. De bloemengroet
uit de dienst van zondag 29 april
in BS was voor de heer G. Stam,
Noorderweg 25, hij mocht zijn
81ste verjaardag vieren. In Wanneperveen gingen de bloemen
naar mw. Hoorn-Pierik uit de
Perelaar, zij is ook jarig geweest,
en naar mw. Olie-Buisman,
Weth. Vosstraat 15, zij heeft in
het ziekenhuis gelegen.
Verantwoording. De collecte
van 22/4 voor de Voedselbank
Steenwijkerland in Wanneperveen was € 98,10. De diaconiecollecte van 29/4 in W’veen
voor de voedselbank heeft €
111,90 opgebracht. De diaconiecollecte voor de voedselbank in
BS bedroeg afgelopen zondag €
105,35. Totaal is opgehaald voor
de voedselbank in de maand
april in BS € 667,20. De extra
collecte voor kerk en onderhoud op 22 april in BS bedroeg
€ 84,10. In de maand april heeft
Marrie Klaver-de Jonge twee
giften ontvangen voor de bloemencommissie, nl een gift van
vijf euro en een van tien euro.
Bevestiging/herbevestiging
ambtsdragers. Zondag 13 mei
a.s. zal D.V. in een dienst voor
de hele gemeente in de kerk te
Wanneperveen: Mevrouw G.
Wink-Weijdema worden beves-
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Voor een piëteitsvolle uitvaart...
Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227
Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Bij overlijden:

(dag en nacht bereikbaar)

0800 - 024 25 26

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

Hartelijke g
Ds. Menkv

zondag 6 mei 2018
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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 mei. Onderstaande
80+ers hopen deze maand hun
verjaardag te vieren:
14-05 Dhr. J. Bakker, Van Blankenweg 1, 7946 AB, 97 jaar.
20-05 Dhr. B. Klomp, Oldehof
2, 7946 AA, 90 jaar.
21-05 Mw. A.A. Huisman-Bijl,
Veneweg 194, 7946 LP, 81 jaar.
31-05 Mw. J. Klomp-Snijder,
Oldehof 2, 7946 AA, 84 jaar.
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad,
Roelie Lok.
Liturgie per mail. Graag wijs
ik op de mogelijkheid om de
liturgie per mail te ontvangen.
Hiermee kunt u zich niet alleen
voorbereiden op de dienst door
het Bijbelgedeelte alvast te
lezen, maar in deze mail staan
ook de teksten van de Nieuwe
Psalmberijming die we die zondag zingen. Daarmee kunnen
ook de thuisluisteraars meezingen. Een mailtje naar jmenkveld@solcon.nl is voldoende
om toegevoegd te worden aan
de lijst.
Vanuit de gemeente. Dhr.
R. Schoenmaker, Kerklaan 16,
werd werd vorige week maandag in Meppel geholpen aan zijn
prostaat. De ingreep verliep
goed en hij mocht de volgende
dag weer naar huis. Helaas werd
hij op woensdag weer opgenomen. We hopen en bidden dat
hij weer snel naar huis mag.
Vanuit de Pastorie. Veel
Nederlanders houden van rommelmarkten, of zoals ze ook wel
genoemd worden, vrijmarkten.
Ideaal gezien geeft een vrijmarkt
mensen de gelegenheid om
hun rommel in geld om te zetten. Rommel kwijt en goed geld
ervoor terug, kan het mooier?
En dat allemaal dankzij onze
koning die ons daar een speciale dag voor geeft. Er is nog een
Koning die ons ook zo’n aanbod doet, maar dat is nog veel
en veel mooier. Onze Hemelse
Koning biedt de gelegenheid om
de rommel van ons leven in te
leveren en daar genade, vergeving en eeuwig leven voor terug
te ontvangen. Dat kan elke dag
op elk moment en in elke situatie. Maar speciaal op zondag
is daarvoor ruimte in de kerk.
Net als met onze rommel. We
kunnen elke dag rommel opruimen en proberen er geld van
te maken, maar Koningsdag is
een extra uitnodiging om dat
te doen, biedt daarvoor extra
ruimte, en daar doen we dat
met heel veel mensen samen.
Dat is precies wat de kerk
bedoelt te zijn. Een extra reden,
een uitnodiging om dat samen te
doen. Elke zondag een Koningsdag!
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 6 mei 9.30 uur. In
deze dienst hoopt ds. K. Jonker uit Steenwijk voor te gaan.
Ouderling van dienst is Henry
Bos. Organist is Theun Hoen.
De uitgangscollecte is voor het
onderhoudsfonds. De ontvangst
is door Arjan Leemhuis en de
bloemen worden bezorgd door
Benia Lenstra. De zorg voor de
kinderen is in handen van Hildagard. De ophaaldienst wordt
verzorgd door Gerrit Hop
(0521-854343) en de opname
van de dienst wordt rondgebracht door Geert Dedden. Het
lied voor de dienst is 652
Hemelvaartsdag 10 mei
9.30 uur. In deze dienst hoopt
ds. Gerrit van den Dool voor
te gaan. Ouderling van dienst
is Martinus Berger. Organist
is Ake Menno van der Vinne.
De uitgangscollecte is voor het
orgelfonds. De ontvangst is
door Ad Baars. De ophaaldienst
wordt verzorgd door Cor Sijbesma (0521-588093).
Zondag 13 mei 9.30 uur. In
deze dienst hoopt onze eigen
predikant ds. Gerrit van den
Dool weer voor te gaan. Ouderling van dienst is Henry Bos.
Organist is Klaas Pesman. De
uitgangscollecte is voor het
plaatselijk kerkenwerk. De ontvangst is door Rieta de Wagt
en de bloemen worden bezorgd
door Alie de Boer. De zorg voor
de kinderen is in handen van
Marga en Alisa. De ophaaldienst
wordt verzorgd door Geert
Dedden (0521-522489) en de
opname van de dienst wordt
rondgebracht door Benia Lenstra. Het lied voor de dienst is
nog niet bekend
Bij de diensten. Zondag 6 mei
is er na de dienst koffiedrinken.
De koster rekent op u allen. U
kunt napraten over de dienst in
het lokaal achter de kerk.
Collecten. 22 april. Diaconie:
€ 22,05 Kerkrentmeesters: €
27,61 de deurcollecte voor het
plaatselijk kerkenwerk bedroeg
€ 36,46. 29 april Diaconie €
24,80, Kerkrentmeesters €
31,05 en de deurcollecte voor
het plaatselijk pastoraat bedroeg
€ 39,50. Allen hartelijk dank
voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn op
22 april als groet en bemoediging bezorgd bij de familie W.
Lodewijk aan de Kon. Wilhelminalaan. Op 29 april zijn ze
gegaan naar dhr. J. Calf, MeiZendingsmiddag
van de kerk?
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doornstraat in De Blesse.
Agenda. Op woensdagmiddag
9 mei komt vrouwenvereniging
Martha bij elkaar. Dit is de slotmiddag. Het wordt een gezellige
middag als afsluiting van het seizoen die wordt afgesloten met
een hapje te eten (wat de pot
schaft) bij het kooklokaal van de
Maargiens Hoeve in Kallenkote.
Op 16 mei is er kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in het
lokaal achter de kerk.
4 mei. Tijdens de Nationale
Herdenking herdenken we de
Nederlandse slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies
nadien. In Willemsoord herdenken we dit op de begraafplaats
‘Vredehof’. Via een stille tocht
vertrekken we om 19.40 uur van
‘De Steen’ naar de begraafplaats
waar bloemen zullen worden
gelegd bij de oorlogsgraven.
Wethouder Oosterveen, dominee Gerrit van den Dool en
kinderen van de Gen. Van den
Boschschool zullen stil staan bij
de herdenking.
(her)bevestiging ambtdragers. De kerkenraad is erg blij
u te kunnen melden dat zij Rinske Schiere-Deen voor het ambt
van diaken mag voordragen. We
zijn dankbaar dat er steeds weer
mensen opstaan die zich geroepen voelen om een bijdrage te
leveren aan het werk in onze
gemeente.
Daarnaast zijn aftredend en
herkiesbaar: - diaken Ad Baars;
- kerkrentmeester Adrie Winters; - ouderling Martinus Berger; - ouderling Henry Bos.
Ouderling en scriba Henry Bos
heeft drie termijnen als ambtsdrager vervuld. Volgens de
kerkorde is dan de maximale
zittingstermijn bereikt. Echter zegt de uitleg bij dit artikel
in de nieuwe kerkorde (Kerk
2025): “Het begrenzen van de
zittingstermijn voor ambtsdragers heeft als achtergrond dat
ambtsdragers niet ‘aan het pluche plakken’. Wanneer iemand
voor een ambt gevraagd wordt
is de insteek niet ‘je moet het
minstens vier jaar doen’ maar
‘je ambtstermijn is voor niet
meer dan vier jaar, waarna er
vervolgens de mogelijkheid van
herverkiezing is’. Er staat in de
kerkorde bewust ‘in de regel’.
Dat geeft aan dat er uitzonderingen zijn. Gemeenten kunnen
daarom soepel omgaan met
deze bepaling. De ambtsdragers
zijn immers samen geroepen om
geestelijk leiding te geven aan
de gemeente. Bij een heel korte
zittingstermijn is dat moeilijk.
Voor de voortgang van het
beleid is het nodig dat ambtsdragers langere tijd meedoen.”
Om continuïteit en voortgang
van het beleid te waarborgen en
omdat er anders een te grote
druk bij de overige ouderlingen
ontstaat, kiest de kerkenraad
ervoor om ouderling Henry Bos
opnieuw voor te dragen voor
herverkiezing, met daarbij de
kanttekening dat als er nieuwe
ouderlingen zich aandienen hij
zijn ambt beschikbaar stelt.
Bezwaren tegen de bevestiging
van Rinske Schiere-Deen als
diaken en de herbevestiging van
de andere ambtsdragers kunnen worden ingebracht door
stemgerechtigde leden van de
gemeente en dienen uiterlijk 17
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mei schriftelijk en ondertekend
bij de scriba te worden ingediend. Indien er geen gegronde
bezwaren worden ingebracht,
vindt de bevestiging en herbevestiging plaats op 1e Pinksterdag 20 mei aanstaande.
De komst van een extra diaken
zal zeker verlichting geven bij
het werk van de overige kerkenraadsleden. We zijn nog
steeds dringend op zoek naar
een ouderling, zodat ook de
ouderlingen weer compleet zijn.
Daarom, meldt u aan, of maak
uw vragen over het bekleden
van dit ambt bespreekbaar bij
één van de kerkenraadsleden.
Dan kunnen we samen zoeken
naar mogelijkheden om invulling
te kunnen geven aan dit dankbare werk!
Verjaardagen en huwelijksjubilea. Op 4 mei viert de
heer J. Kaastra, Kon. Wilhelminalaan 3 A, zijn 80ste verjaardag. Namens onze gemeente
een hartelijke felicitatie en een
gezegend nieuw levensjaar. Op
13 mei viert onze koster Tinie
Winters haar 72ste verjaardag.
We zijn dankbaar en blij dat ze
ondanks de reeds ruimschoots
bereikte pensioengerechtigde
leeftijd nog steeds zo actief is
in onze gemeente. 16 mei is de
verjaardag van mw. J. LogchiesRijks, Veldweg 18 te Giethoorn,
zij wordt 88 jaar. Op 20 mei
viert mw. W. Kuper, Ds. Schipperstraat 9, haar 89ste verjaardag. Een hartelijke felicitatie van
onze gemeente voor de dames
en een gezegend nieuw levensjaar.
Op 19 mei is het 35 jaar geleden
dat de familie Wallinga, Markeweg 92 in Blesdijke, elkaar het
jawoord gaven. Een feestelijke
dag en nog vele jaren samen
toegewenst.
Felicitatie. Onze oud-pastor
Truus Boomsma-Van der Meer
is op 26 april Koninklijk onderscheiden voor het vele werk dat
zij heeft gedaan voor kerk en
samenleving. Er is een vertegenwoordiging van onze gemeente
geweest bij de receptie voor dit
feestelijke gebeuren. Ook via
deze plaats willen we haar nogmaals feliciteren met deze welverdiende onderscheiding.
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
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steeds mikpunt van spot. Voorgangers vragen dan ook gebed
voor de christenen in de steden
en andere omliggende plaatsen.
Open Doors. Er hangt in het
lokaal achter de kerk weer een
nieuwe ranglijst van de christenvervolging. Wereldwijd worden
miljoenen christenen vervolgd.
Op deze poster kunt u zien dat
Noord-Korea op nummer 1
staat. Als u een keer tijd heeft,
kunt u zien waar onze broeders
en zuster het meest te lijden
hebben.
Roosevelthuis. Jaarlijks organiseert een enthousiaste groep
vrijwilligers een vakantieweek
voor mensen, die dagelijks thuis
verzorgd worden of door lichamelijke beperkingen verpleging
nodig zijn. Zo’n vakantieweek
betekent: samen op vakantie
zijn! De vrijwilligers geven een
deskundige en liefdevolle verzorging. De meest denkbare
hulpmiddelen zijn aanwezig.
Het is een week om samen met
elkaar te praten, te lachen en te
genieten in een prachtige bosrijke omgeving op de Utrechtse
Heuvelrug in het F.D. Roosevelthuis te Doorn. De week voor
alleenstaanden staat gepland
van 8-15 september. U kunt zich
aanmelden bij de diaconie. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met een ouderling of
iemand van de diaconie. De diaconie
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 13 mei
12.00 uur bij de scriba. Het kan
natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl
Hoe moeten we Hemelvaartsdag
beleven
Hoe kunnen wij dit met blijdschap
gedenken
Het kan ons toch geen vreugde
schenken
Dat Jezus ons heeft verlaten en
begeven ?
Maar toch mogen wij blij zijn
Want Jezus is thuis gehaald
Zoals in de Bijbel is verhaald
Hij mag weer bij Vader zijn.
Hij zit nu aan Gods rechter hand
Vader, Zoon en Heilige Geest
Dank voor al wat is geweest
En blijf met ons verwant.
Hemelvaartsdag, toch een feestdag
Een groot wonder is geschied
Begrijpen kunnen we het niet
Maar gedenken het met diep ontzag.
(Fedde Nicolai)
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderling scriba

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.
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Advertenties

wandelen
in Sauerland

welkom in
Haus Reinhild

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Kijk op

hausreinhild .nl

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

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

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55

| decorette-drok.nl

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad

3

Ga naar:
www.welkomindekerk.nl

MAA
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N
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EREN
VOO
R MA
AR

€ 8,9

Of vul de bon in:

JA,
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g
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D
zegt
kinderen,
e
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k
r
o
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iet om
a. Maar n
mijn pap
ssen.
n in te wa
je hande

5!

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

Dhr. | mw. | fam. *
naam:

verbouw

adres:
postcode:
e-mail:

nieuwbouw

woonplaats:

onderhoud
tel.nr.

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

Donatus verzekert vertrouwd
www.donatus.nl

