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Zijn zoals je bedoeld bent
In deze tijd, waarin van je
wordt verwacht dat je ‘in
je kracht staat’, zelfbewust
bent, weet wat je te bieden
hebt, werkt aan je eigen succes, wordt steeds vaker de
behoefte gevoeld aan bezinning. Want hoe ben je christen in een omgeving die al
deze dingen van je verwacht?

Kerkelijk werker in
Sleen en Schoonoord

Soms lijkt het moeilijk om
de verwachtingen van de
plek waar we leven, waar we
werken, te combineren met
een bewust leven met God. Die
verwachtingen lijken te schuren:
je bewust zijn van jezelf en je
talenten en de oproep van God
om het van Hem te verwachten
en van Hem afhankelijk te zijn.
Loop je iets mis?
Je hebt je plek gekregen in deze
wereld, je wilt daar je plaats
innemen en iets doen met de
kwaliteiten die je hebt gekregen.
En je geniet er van. Het geeft
Geworteld in Gods liefde, gevormd door Zijn handen, geplaatst op deze wereld …zoals Hij ons heeft bedacht.
zelfvertrouwen als het werk
vergeleken met anderen en niet
Dat we teruggaan naar de oorgoed gaat, als je dingen ziet
Nederigheid
tevreden waren over zichzelf.
sprong en van daaruit (opnieuw)
groeien en zich ontwikkelen
Een woord dat ik steeds meer
een gezonde kijk op onszelf leren Het viooltje viel op, en de koning
onder jouw handen. En je
begin te missen, juist ook in de
vroeg: hoe kan het dat jij zo staat
krijgen: geworteld in Gods liefgeniet van het feit dat je jezelf
kerk, is ‘nederigheid’. Een woord
te stralen? En het viooltje antde, gevormd door Zijn handen,
ontwikkelt. Maar soms komt er
met een beetje een vervelende
geplaatst op deze wereld als wer- woordde: ‘Ik ging er van uit dat
een stemmetje in je op: maak je
bijklank voor veel mensen die in
u mij geplant hebt omdat u een
kers in Zijn wijngaard. En daar
jezelf niet iets té belangrijk? Aan
de kerk zijn opgegroeid, denk ik,
bedoeld om optimaal mens te zijn viooltje wilde. Als u een eik had
de andere kant: je
helemaal voor
gewild, een wijnstok of een roos,
zoals Hij ons heeft bedacht.
wilt je leven met
hen die zich naar
Die houding: weten wie je bent,
dan had u die wel geplant. DaarGod leven, met
eigen zeggen juist
weten wie je heeft bedacht,
om dacht ik: laat ik dan zo goed
Stralen
Hem optrekken,
hebben losgeen om die reden zo prachtig
als ik kan, maar zijn wat u zich
gericht zijn op
maakt van het juk Zoals dat viooltje…
en krachtig worden als je maar
had voorgesteld’.
Ik heb een tijdje terug dit verHem. Toch heb je
van regels, van
zijn kunt.
haaltje voorgelezen in de kerk: In
soms het gevoel
veroordeling, van
Die houding: weten wie je bent,
de tuin van de koning stond een
dat je iets in je leven misloopt
bovenmatig zondebesef.
weten wie je heeft bedacht, en om
viooltje uitbundig te bloeien tusals je niet net zoveel als anderen
En toch zou ik willen dat we met
die reden zo prachtig en krachtig
sen wegkwijnende planten. Ze
met succes, carrière en een goed elkaar weer die gezonde houding
worden als je maar zijn kunt.
inkomen bezig bent.
gingen leren: die van nederigheid. kwijnden weg, omdat ze zichzelf
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Commentaar

Oppassen
Coevorden

Erik a van der L a an ,

MAAK

Knipoog
naar
verleden
van Deventer

door ds. T.J.Oldenhuis,

door

ee?
Nog geen a bonn

Zondag 1 juli 2018

Onlangs in het nieuws. De voorman
van de Duitse AfD partij, het zogenaamde alternatief voor Duitsland,
heeft zich in de Bondsdag uitgelaten
over de vernietiging van het Joodse
volk in de tweede wereldoorlog. Hij
noemde deze verschrikkelijke gebeurtenis in het geheel van de Duitse
geschiedenis van vele eeuwen slechts
een ‘vogelpoepje’. Onvoorstelbaar dat
dat straffeloos gezegd kan worden.
Een volkerenmoord afdoen als een
klein kreukje in de geschiedenis. En
dan te bedenken dat deze overwegend nieuwe nazipartij door wettelijke verkiezingen een behoorlijk aantal
zetels gekregen heeft in de Duitse
Bondsdag. Weliswaar werd deze
opmerking met afgrijzen aangehoord
door de andere partijen, maar toch
uitgesproken. Een nationalistische
trek in de politiek mag, prima, maar
hier worden de duivelse daden van
het beest Adolf Hitler en zijn trawanten geprezen. Maar het gebeurt en
het gebeurt veel en veel vaker. Ook
bij ons. Nou is er op Israël wat de
politiek betreft het één en ander aan
te merken, maar dit land verdient
na eeuwen onderdrukking het recht
staat te zijn. Onopgeefbaar zijn we
met Israël verbonden, we hebben dat
in de kerkorde vastgelegd. In Psalm
83 klaagt Asaf dat naties rond Israël
zeggen dat het volk vernietigd moet
worden en dat aan de naam Israël
nooit meer gedacht mag worden. Die
woorden zijn nog altijd een harde
werkelijkheid. Men probeert nu zelfs
Israël voor de rechter te slepen vanwege oorlogsmisdaden tijden de laatste grensconflicten. Leugens en valse
voorstellingen van zaken moeten de
aanklacht ondersteunen. Bedreigingen dus van alle kanten voor dit oude
volk en deze jonge natie. Ik hoop van
ganser harte dat de westerse politiek goed op haar tellen past, het is
oppassen geblazen! Duivelse machten zijn sterker dan je denkt!

Lekker eten in
Vollenhove

Luisterend oor voor
vakantiegangers

Stil zijn in Grote
Kerk Emmen

Volgende GZ
verschijnt 15 juli

De vrijwilligers van Gast aan Tafel
geven een diner!
Laat leeftijd geen belemmering
zijn, want de jongste gast is 2 jaar
en de oudste 84. Ook vervoer
mag niet voor problemen zorgen.
Als het nodig is, kan men worden
gehaald en gebracht.
Aanmelden: Margreet Winters
tel. 241693 of Marjolein Verbaas
tel. 243093.

De vakantiedominee is een project van de toeristenmagazines
Wal & Water en Zomer in Twente.
In de zomerperiode komen
mensen tot rust en soms ook
reflectie. Dan kan ineens een
luisterend oor nodig zijn. Gelukkig kan men bellen of mailen
naar de vakantiedominee. Zo
kunnen kerken laten zien dat ze
er zijn voor de ander.

De stilte ervaren in een bijzonder
gebouw. Op maandag 2 juni zijn
er twee meditatieve momenten.
Vanaf 12.00 uur en 19.00 uur
klinkt er muziek en kunnen mensen binnenlopen. Daarna volgt
een meditatie en is het stil tot
respectievelijk 12.45 en 19.45 uur.
Vervolgens kan men weggaan, een
kaarsje branden of nog even blijven zitten.

In de zonnige maanden volgt het
GZ het lente/zomerritme. Dat
houdt in dat de krant minder vaak
verschijnt. Het GZ dat nu voor
u ligt, geldt voor twee weken.
Graag zouden we elke week uitkomen, maar daarvoor zijn meer
abonnees nodig. Help het GZ
groeien en maak iemand anders
lid! Zie www.gezamenlijkzondagsblad.nl en klik op abonnementen.

Zondag 8 juli, 17.00 uur Vollenhove, Voorhof,
Kerksteeg 1, € 3

Posters ophangen in de kerk of bij trekpleisters?
Bestel of print de poster via www.vakantiedominee.nl

Maandag 2 juli, Emmen, Grote Kerk, Schoolstraat 3,
12.00 uur en 19.00 uur

De volgende krant verschijnt op 15 juli.
Het daaropvolgende nummer op 5 augustus.
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Creatief bezig met
Hobbygroep Emmen
Creatief aangelegd? Bezoek
dan eens de hobbygroep PG
Emmen-Zuid. Onder het genot
van koffie en thee maakt men
bijvoorbeeld wenskaarten. De
met liefde vervaardigde kaarten
zijn te koop. Ook zijn er dames
die sokken breien op bestelling.
Leuke cadeautip! De opbrengst
gaat naar de Opgang en kerkelijke
groeperingen, zoals Bloemenfonds, Wijkkas en dergelijke.
Dinsdag 3 juli, 9.30 uur, Emmen, Bargeres, De Opgang,
Mantingerbrink 199

Zomerse orgelklanken
Koepelkerk Smilde
De orgelconcerten in juli en
augustus in Smilde bestaan
al sinds 1985. Theo Jellema
bijt deze zomer het spits af.
Organisten van verschillende
pluimage uit ‘Nederlandorgelland’ passeren de revue. De
organisatie hoopt hiermee een
breed publiek te bedienen. Een
succesformule, getuige het aantal
concertbezoekers en de landelijke
bekendheid binnen de orgelwereld.
Het prachtige van Oeckelen-orgel
en de sfeervolle Koepelkerk uit
1788 helpen natuurlijk ook!
Woensdag 18 juli, 20.00 uur, Smilde,
Koepelkerk

Stuur uw activiteit in
voor Inspiratiekrant
9 september verschijnt de
speciale Inspiratiekrant van het
GZ. Boordevol nieuws, tips en
inspiratie voor het komende
kerkseizoen. De redactie plaatst
graag de activiteiten die in
uw gemeente georganiseerd
worden. De Inspiratiekrant is
zeer geschikt om uit te delen
tijdens het startweekend van uw
kerk of binnen uw buurt, plaats
en familie. Deze krant wordt
kosteloos aangeboden, maar
giften zijn zeer welkom.

Met Jezus in noodweer
“Maar toen hij zag op de
wind, werd hij bevreesd
en begon te zinken en
schreeuwde: “Here red mij!”
Matt. 14:22-33
door DS. A . Hekman ,
Assen

Een wonderlijk
verhaal. Jezus
stuurt zijn leerlingen het meer
op. Zelf zoekt Hij de stilte van
de bergen om te bidden. Dan
wordt het schip overvallen door
een storm. De volgelingen van
Jezus zijn overgeleverd aan de
gevaren van de zee. Dat gebeurt
met mensen. En zo gaat het ook
met de kerk. Kerk in de storm
en een onzichtbare Jezus. We
voelen ons in de boot genomen.
God is afwezig, ver weg.

dreigt weg te zinken. Die heeft
geen been meer om op te staan.
Zo kan een mens, een gelovige,
schrikken wanneer hij zichzelf in
de wereld ziet staan. Je gelooft,
ja, maar ineens komt het allemaal
op je af. Je staat dicht bij God, en
toch, een moment later kan de
moed je in de schoenen zinken.
Twijfel
Een leven bedreigd door ziekte,
dood, tegenslag, duistere dingen. Een leven waarin je aan

Spook
Jezus laat hen eerst voortmodderen. Dan komt Hij op de boot
af. De discipelen denken een
spook te zien. Een kerk, een
gelovige is net als die leerlingen,
bang en ongelovig. Jezus wandelt
over het water, over de doodsmachten. Net als God. Hij is
Heer van de dood. Hij spreekt
zijn discipelen aan: “Ik ben
het.” Petrus reageert. Hij wil
naar Jezus gaan, over het water
lopen. Hij krijgt toestemming
en gaat. Petrus vertrouwt Jezus.
Geloven is je losmaken van het
schip, je eigen zekerheden laten
schieten, het wagen met Jezus.
Noodweer
Petrus kan over het water lopen,
zolang hij op Jezus vertrouwt.
Maar dan, zo gauw hij gaat letten op het noodweer, wordt hij
bang en begint te zinken. Petrus
laat Jezus los en komt in de ban
van wind en golven. Hij voelt
zich onveilig en onzeker. Petrus
twijfelt aan zijn eigen kunnen.
Zal hij dit redden? Wel met een
groot vertrouwen in Jezus. Maar
wie ziet op golven en water

Activiteit doorgeven: gz@topic-cc.nl Extra exemplaren
bestellen: www.gezamenlijkzondagsblad.nl/inspiratiekrant

Zelf liederen kiezen
in Dwingeloo
De zomerzangavonden in de
Brug-Es Kerk komen er weer aan!
Alle aanwezigen vormen een koor
dat zelf de liederen kiest. Dat kan
variëren van gezangen, psalmen,
opwekkingsliederen, Johannes de
Heer en wat er nog meer bekend
is op het terrein van christelijke
muziek. Op 10 juli spreekt dhr. J.
de Boer het welkomstwoord uit
en werken organist Ronald Knol en
het Urker Mannen Kwartet mee.
Gastheer op 17 juli is ds. J. v.d.
Berg. Met medewerking van Gerco
Eggink (orgel) en de Friese Simon &
Garfunkel (Peter en Engbert).
Di. 10 juli en 17 juli, 20.00 – 22.00 uur, Dwingeloo,
Brug-Es Kerk, toegang vrij, wel collecte

Regionale
jeugdbijeenkomst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Geen verwijt
“Waarom? ” vraagt Jezus. Maar
Hij verwijt Petrus niet dat hij
aan zichzelf is gaan twijfelen,
toen hij niet meer op Hem lette.
jezelf twijfelt. Waarin de wind
Jezus vraagt alleen: “Waarom? ”
waait, het water slaat over je
Niet de storm, niet het water
heen slaat. Het geloof waaruit
hebben ons in de macht. Jezus
je dacht te leven,
is Heer over
zakt onder je
deze machten.
Geloven is je losmaken van het
voeten weg. Je
Hij loopt er
schip, je eigen zekerheden laten
ziet alleen jezelf
over heen. En
schieten, het wagen met Jezus
nog. Petrus kijkt
bedreigt ons het
even niet naar Jezus, maar alleen leven, dan laat Jezus ons niet
naar zijn eigen situatie. En dan
wegzinken als wij om hulp roedreigt hij te zinken. Hij roept
pen. Hij grijpt onze hand. Waar
om Jezus, die redt hem. De twij- een mens, bang en angstig, toch
felende, bange mens. Niet het
weer vraagt naar deze hand,
geloof redt, maar Jezus.
daar is hij in veilige handen.

even bomen

Sponsoring,
maar dan anders
door ds. P. boomsma ,
nijverdal

Een van de sterke
punten van de AA
(Anonieme Alcoholisten) vind ik
het feit dat iemand die meedoet
aan het programma een ‘sponsor’
krijgt. Dat is niet een persoon die
wat dan ook betaalt, maar iemand
die te allen tijde te bereiken is. Dag,
nacht, in het weekend of wanneer
het ook maar nodig is. Iemand met
wie een band van vertrouwen ontstaat en die als ervaringsdeskundige
raad kan geven wanneer het ‘spannend’ wordt en een luisterend en
begripvol oor nodig is.
Daar moest ik aan denken, toen
iemand mij vertelde dat in het
kader van hulpverlening aan een
hulpvrager werd gezegd dat hij

mocht bellen, maar niet in het
weekend. En het zijn vaak juist de
nachten en het weekend dat zich
de moeilijke momenten melden.
Voor een goed verstaan: ik ben in
dezen geen ervaringsdeskundige,
maar ken wel de verhalen.
Wanneer het nu gaat om de
toekomst van de kerk, kunnen
wij van organisaties als de AA,
nog veel leren. Men heeft daar
niet alleen die sponsoren, maar
ook met grote regelmaat bijeenkomsten. Mensen ontmoeten en
bemoedigen daar elkaar, zonder
dat er ‘sterke verhalen’ mogen
worden verteld.
En wie het programma serieus
volgt, krijgt bijvoorbeeld ook te
maken met het vragen van vergeving aan hen, die in de periode
van verslaving door de verslaafde

zijn beschadigd en belast. Vergeving vragen!
In welke mate vertrouwen wij
elkaar binnen onze eigen gemeente? Praten we samen over wat
het geloof in Jezus betekent voor
ons? Hoe dit geloof ons leven,
ons denken en doen, ons spreken
en zwijgen, bepaalt? Zeker, er is
van alles. Kringen, groeigroepen,
Alpha-cursussen, leerhuizen. Ontmoetingsmogelijkheden te over.
Maar niet overal en altijd vinden
we mensen die zo wijs en helpend
zijn, dat zij functioneren als mentoren. Als mensen die ons helpen
om niet alleen op de weg van
Jezus te blijven, maar op die weg
ook te groeien, sterker te worden. Toch, wil ons gemeenteleven
kwaliteit bewaren, hebben we
die dingen en die mensen nodig.
Corrigerende en stimulerende
gesprekken, aanwijzingen.
Nee, niet zoals het in het verleden wel voorkwam. Ouderlingen
samen op pad die ‘de stand van
het geestelijk leven’ kwamen peilen.

Natuurlijk waren er ook toen
wijze mensen, die na hun vertrek
een geur achterlieten van geloof
en liefde. Maar er zijn ook talloze
verhalen die vertellen hoe anders
het soms ging. Streng, niet open.
Een situatie waar de kinderen zo
snel en zoveel mogelijk aan probeerden te ontkomen.
Er zijn Evangeliegemeenten waar
ieder lid wordt ingedeeld in een
groep. Bijbelstudie, gebed en
vermoedelijk ook onderling pastoraat vindt daar plaats. Als dat
goed wordt aangepakt en niet
leidt tot benauwende sociale controle, kan het heel goed werken.
Wij doen dat zo niet, zo verplichtend. Dat doet me trouwens ook
denken aan iemand die zich wilde
aansluiten bij het Jodendom. Zij
moest eerst een cursus van twee
jaar volgen en gesprekken hebben
met diverse rabbijnen.
Zijn wij misschien toch te vrijblijvend als het gaat om het lichaam
van Christus?

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: Kerkstr. 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 1 juli: Ger. Kerk
Aalden 10.00 ds. V. ThurkowWierenga, Beilen. Organist:
Mans Kuipers. Knd. en oppas.
Collecte: diaconie.
Kerkdienst 8 juli: Ger. Kerk
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse,
Aalden. Kinderdienst. Organist:
Hans de Graaf. Oppas: aanwezig.
Collecte: knd.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 1 juli: HK 10.00
gez. Flame-dienst. Organist:
Ronald IJmker. Knd.: groep 1
t/m 8. Collecten: 1. diaconie
bestemd voor het jeugdwerk. 2.
Kerkrentmeesters. Deurcollecte:
kerkrentmeesters.
Aleida Kramer 10.30 ds. H.
Kauffmann-Schaap.
Kerkdienst 8 juli: GK 10.00 ds.
H. Kauffmann-Schaap. Gez. Stapin-dienst. Thema: Heb jij er oog
voor? M.m.v. Glenn en José Witterland, Almelo. Knd.: groepen 1
t/m 8. Bloemendienst: mw. A.
Faken.
Aleida Kramer 10.30 mw. J.
Regeling.
De Schutse 19.00 dhr. J. Mondria.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. DolsmaMaat, Kalteren 6, 7981 LR Diever,
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 1 juli: 10.00
start Openluchtdiensten in het
Shakespearetheater met dhr. van
der Kamp, IJsselmuiden. M.m.v.
Brassband ‘Advendo’ uit Diever
o.l.v. Angelica Braams. Knd.:
groep 1 t/m 4. Kruiskerk 19.15
ds. W. Ferguson, Zwolle.
Kerkdiensten 8 juli 10.00
openluchtdienst ds. D. Riemens,
Nijkerk. M.m.v. Vocaal Ensemble
‘Cantabilé’ uit Alteveer. Knd.:
groep 1 t/m 4. Kruiskerk 19.15
ds. P. de Vries, Beilen.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 1 juli: 9.30 ds. H.
Klaassens, Erica. Collecten: 1.
Pastoraat. 2. Jeugdwerk. Uitgangscollecte: pastoraat. Oppas
en knd.: ja. Na de dienst is er
koffiedrinken.
Kerkdienst 8 juli: 9.30 ds. T.
Dankers. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Tamam. Uitgangscollecte:
pastoraat. Oppas en knd.: ja.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstr. 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 1 juli: 10.00 ds. A.
ten Hove, Roodeschool. Knd.: ja.
Kaars aansteken: Bart Euving.
O.v.d.: Simon Henk Luimstra.
Organist: Jan Klok. Oppas:
Femmique Klaster en Tjitske
Luimstra. Collecten: 1. Jeugd-

werk. 2. Kerk. 3. Onderhoud.
Bloemengroet: fam. H. Renting.
Na de dienst is er koffiedrinken in
Pluspunt.
Kerkdienst 8 juli: 10.00 past.
A. Metselaar, Hoogeveen. Knd.:
ja. Kaars aansteken: Daniël
Strijker. O.v.d.: Hans Bonhof.
Organist: Irma Zuur. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 3.
Onderhoud. Bloemengroet:
fam. W. Elders. Er is koffiedrinken
na de dienst.
Jarig. Dhr. I. Wiedijk, 5 juli, 78
jaar. Adres: Kloppertsweg 3, 7861
AT Oosterhesselen.
Mw. L. Koops-Dening, 7 juli, 95
jaar. Adres: De Etgaarde 43, 7861
BT Oosterhesselen. 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 1 juli: Kruiskerk
9.30 dhr. B. Broers. Gez. dienst.
O.v.d.: J. de Wolde. Organist:
mw. G. Fictorie-Smeman. Collecten: 1. ZWO. 2. Kerk. Bij de
uitgang: geluidsinstallatie. Welkomstcie.: B. Fictorie. Knd.:
Janneke.
Kerkdienst 8 juli: Kruiskerk
9.30 gez. dienst.
KLAZIENAVEEN-NOORD
Kerkdienst 1 juli: 10.00 drs. E.
Akkerman, Hoogeveen. Bevestiging nieuw bestuurslid. Organist: Gerard Ziengs. O.v.d.: Ali.
Welkom: Riet.
Kerkdienst 8 juli: 10.00 dhr. L.
Broekman, Emmen. Organist:
Wessel Voorn. O.v.d.: Albert.
Welkom: Wieneke.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 1 juli: 10.00 ds. R.
Wentink, Emmercompascuum.
O.v.d.: dhr. A. Stevens. Organist: dhr. K. Salomons. Koster:
dhr. H. Schuring. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang:
gebouwen. Oppas: Annet Benus
en Corenna Mennik. Knd.: o.l.v.
Alexandra Mensing. Kaars aansteken: Siri Seip. Bediening
beamer: Marcel Haan. Ontvangst: fam. H. Wanders. Bloemendienst: fam. Haan. Autodienst: dhr. A. Kuik.
Kerkdienst 8 juli: 10.00 ds. J.
Kruiter, Hardenberg. O.v.d.: mw.
J. Feijen-Snippe. Organist: dhr.
J. Kroon. Koster: dhr. R. Rabbers. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen.
Oppas: Ineke Groothuis. Knd.:
o.l.v. Liesan Masselink. Kaars
aansteken: Dinaud Masselink.
Bediening beamer: Arjan Kuik.
Ontvangst: fam. Stevens. Bloemendienst: mw. M. Setz. Autodienst: dhr. T. Lunenborg.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-

zondag 1 juli 2018

pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 1 juli: De Wijngaard 9.30 ds. v/d Meulen, Erica.
Collecten: 1. Jeugdwerk KiA
(JOP). 2. Kerk. Knd.: alle groepen. Autodienst: J. Scholts en
W. Schippers. Oppas: Tabitha
Eisses en Wouter Kloosterman.
Bloemengroet: fam. H. Oving.
Kerkdienst 8 juli: De Wijngaard 9.30 ds. Urgert, Elp. Er is
dan ook jeugdkerk in De Rank.
Collecten: 1. Kerk. 2. Kerk.
Knd.: alle groepen. Autodienst:
B. Schans en W. Schippers.
Oppas: Anouk Zwiers en Evelien
Vos. Bloemengroet: fam. H.
Eising.
Het oud papier kunt u 29 juni
vanaf 16.00 uur kwijt in de container die dan weer op de parkeerplaats achter de Rank zal staan.
Ook op 30 juni is er de hele dag
gelegenheid het papier te brengen.
ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers,
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH
Klazienaveen
Kerkdienst 1 juli: 9.30 ds. de
Vries-Baarlink, Gasselternijveen.
O.v.d.: dhr. H. Kramer. Collectant: mw. D. Heller-Batterink.
Organist: dhr. J. Kroon. Koster:
fam. H. Hospers. Collecten:
Jop (Jeugdwerk). Bij de uitgang:
onderhoud kerkgebouw. Autodienst: mw. A. Reuver-de Jonge.
Kerkdienst 8 juli: 9.30 ds. van
Breevoort, Nieuw A’dam. O.v.d.:
mw. M. Lutje-Stuiver. Collectant: mw. E. Wanders-Reuver.
Organist: dhr. M. Bruinewoud.
Koster: fam. H. Hospers. Collecten: eigen kerk. Bij de uitgang:
onderhoud kerkgebouw. Autodienst: mw. M. Lutje-Stuiver.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: dhr. J. Valk,
Broekweg 30, 7688 RJ Daarle,
tel.: 0546-672125, e-mail: g-scriba@pkn-daarle.nl
Kerkdiensten 1 juli: 9.30 ds.
B. Heusinkveld. 19.00 ds. L.
Kramer, Hollandscheveld. Organisten: dhr. A. Kristiaans en dhr.
R. Roelofs. Knd.: Anja Valk (1, 2)
en Gijsbert Immink (5, 6). Tnd.:
19.00: Agnes Dubbink (7, 8).
Oppas: Margreet Grootenhuis,
Aly Veurink en Anniek Immink.
Collecten: PKN Jeugdwerk en
diaconie. Bloemen bezorgen:
Dieks en Truus Heuver.
Kerkdiensten 8 juli: 9.30 da.
P. Krajenbrink-Bennink, Vorden.
19.00 ds. K. Hazeleger, Ommen.
Organisten: dhr. R. Roelofs en
dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.:
Wilma Bosch (1, 2) en Jeanine
Bosch (3, 4). Oppas: Ina Hoff,
Inge Reefhuis en Anniek Reefhuis.
Collecten: kerk en onderhoud.
Bloemen bezorgen: Janny
Bosch.
Jarig. 1 juli: zr. Jannie OldegbersGerrits, Huttensingel 9, 1941: 77
jaar.
2 juli: zr. Joke Veldman-Koppelman, Bruineveldweg 1, 1940: 78
jaar.
5 juli: br. Willem Bartels, Esweg
Openluchtsamenkomst?
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21a, 1942: 76 jaar.
7 juli: br. Ger Gerrits, Watertorenweg 8, 1935: 83 jaar.
15 juli: zr. Toos Wetering-Kolkman, Weelinkbroek 47, 1933: 85
jaar.
Jubileum. 19 juli: br. en zr. Dieks
en Truus Heuver, Gozem Gritterstr. 74, Daarlerveen: 50 jaar.
Dit is de dag die de Heer gemaakt
heeft. Laten wij juichen en ons
daarover verheugen. Psalm
118:24.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 1 juli: Van
Dedemkerk 9.30 prop. T. Prins
van den Bosch, Daarle. O.v.d.:
Henny Logtenberg. Organist:
dhr. J. Plender. Lector: Piet van
Kesteren. Koster: Henk Zomer.
De Fontein 19.00 ds. H. Schipper, Dalfsen. O.v.d.: Ellen Kok.
Organist: Freddy Bruins. Koster: Evert Holtvoort.
Kerkdiensten 8 juli: Van
Dedemkerk 9.30 ds. K. van Staveren. Overstapdienst. O.v.d.:
Karin van Dijk. Organist: Hans
Niezink. Lector: Piet van Kesteren. Koster: Henk Zomer.
De Fontein 19.00 ds. L. van
Rikxoort, Heemse. O.v.d.:
Wim Vrieling. Organist: Freddy
Bruins. Koster: Evert Holtvoort.
Collecten: 1 juli: PKW. Bij de
uitgang: n.b.; 8 juni: PKW. Bij de
uitgang: n.b. Kindercollecte.
Oppas: 1 juli: Harmke Schoemaker en Hanja Bach; 8 juli: Wendelien Veerman en Michelle Breukelman.
Knd.: groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 30 juni:
ds. Moolhuizen. Organist: Hans
Niezink.
Van Dedem Marke: 7 juli: dhr.
Jannes Smit. Organist: dhr. Van
Dijk.
Zieken. Clara Feyoena Heem,
Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg: dhr. Piet Snoijer, Gentiaanstr. 23, De Delle; mw. Kragt
Hulleman, Nieuwewijk 4b, Revalidatieafd. 2.
Revalidatiecentrum IJsselheem:
mw. H. van Beesten Akkerman,
Rozenheim 2/A302, afd. B.133.
Activiteiten: 12 juli: 19.30 uur
Taakgroep Leren (De Fontein).
Dopen. 15 juli zal er weer de
gelegenheid zijn om je kind te
laten dopen of zelf gedoopt te
worden. Deze dienst zal geleid
worden door ds. K. van Staveren.
Het is goed en gezellig om met
andere ouders in gesprek te zijn
over God, het geloof en de doop.
De cursusavonden zullen zijn op
2, 9 en 23 juli. Aanmelden kan bij
ds. K. van Staveren.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Hallo allemaal, de vakanties
staan weer voor de deur en dus
een goed mo- ment om een
gezamenlijke activiteit voor kinderen en hun ouders te organiseren. Op 1 juli zijn jullie na de gez.
kerkdienst van harte welkom bij
de zandverstuiving de Rheezerbelten. Voor de jongere kinderen
gaan we een zandkasteel bouwen
wedstrijd houden. Dus neem allemaal je schepjes, emmertjes en
vormpjes mee! Voor de oudere
kinderen en tieners gaan we een
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GPS spel doen. Daarnaast zijn
er leuke spellen aanwezig zoals
Jenga, Kubb, en Jeu de boule, badminton etc. Natuurlijk beginnen
we met koffie en ranja en hebben
we een broodje na afloop. Dus
ben je jong of voel je je jong, je
bent van harte welkom op 1 juli
in de kerk en bij de Rheezerbelten. Groeten Danielle Konkelaar,
Herma Mulder en Gerda Kappert.
Donderdagavondconcert
met Interkerkelijk koor Zevenmaal op 5 juli. Zevenmaal opent
traditiegetrouw de reeks donderdagavond orgelconcerten in
Hardenberg. Onder de enthousiaste leiding van nieuwe dirigent
Tobias Bethlehem brengt het
koorliederen ten gehore met als
thema ‘de liefde’. De toehoorder
zal ongetwijfeld enkele liederen
herkennen van de Royal wedding
van Prins Harry en Meghan: ‘If
ye love me’ van Thomas Tallis en
‘The Lord bless you and keep you’
van John Rutter. Verder staan o.a.
twee werken van Ola Gjeilo, een
hedendaagse Noorse componist,
op het programma en nog een
5-tal liederen. Naast zang zullen
twee organisten binnen het koor,
Hilda Smit en Erik Nijzink, een
ode aan de liefde brengen op het
orgel. Wij nodigen u van harte
uit om dit mooie en afwisselende
concert bij te wonen en wij zien
u graag op 5 juli in de Höftekerk.
De toegang is vrij. Bij de uitgang
kunt u een vrijwillige bijdrage
geven.
LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van
Dijk, Anerweg-Zuid 15a, 7775
AN Lutten
Kerkdienst 1 juli: Lutten
10.00 gez. tuindienst De Lantaarn. ds. G. Piksen. O.v.d.:
HWG.
Jarig. 22 juni 1942: mw. H. Nijmeijer-Nijman De Kerkdijk 15,
7775 RA Lutten.
22 juni 1941: mw. A. van Engelenhoven-Bleijenberg, Rheezerveenseweg 61, 7797 HB Rheezerveen.
24 juni 1940: dhr. G. Hamberg,
De Lutteresweg 14, 7775 PP Lutten.
24 juni 1934: dhr. P. Spek Wolfweg 18, 7777 RK S’sloot.
24 juni 1937: mw. B. Tuin-van Elp,
Pr. Irenelaan 8, 7776 AZ Slagharen.
25 juni 1935: dhr. A. Hamberg,
Rheezerweg 73, 7771 TC Hardenberg.
1 juli 1943: mw. L. HambergSnippe, De Lutteresweg 14, 7775
PP Lutten.
1 juli 1928: dhr. J. Altena, Schoutenhof 33, 7773 CC Hardenberg.
Zieken. Dhr. Jan Kelder is deze
week opgenomen in het ziekenhuis in Hardenberg. Hij houdt
veel vocht vast en is hierdoor erg
benauwd. We wensen Jan Dinie
en de kinderen.
Harrold Kleefman (Dedemsvaartseweg Zuid 87, 7775 AD Lutten)
ligt nog in het U.M.C. Groningen, U.M.C.G. transplantatieafd.,
Fonteinstr. 15, k. 73, Hanzeplein
1, 9713 GZ Groningen. Harrold
heeft vorige week een niertransplantatie gehad, maar tot nu toe
werkt deze nier nog maar zeer
beperkt. Wij hopen en bidden
voor hem en zijn familie dat de
nier toch volledig zal gaan werken. Sterkte en Gods nabijheid
Lees verder op pagina 4
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toe.
Laten wij als gemeente toch bidden voor al onze zieken, dat onze
Vader hen wil troosten en kracht
geven.
Roelie Mulder, Anerweg-Noord
84, 7775 AV Lutten.
Is deze week geopereerd aan
haar vinger, ze heeft hier nog veel
pijn aan, maar kan thuis verder
herstellen. Dhr. G. Kerkdijk is
geopereerd aan een verstopte
ader in zijn been, maar de operatie is niet geslaagd. Hij verblijft
nu Zorgcentrum de Eik, (Coevorderweg 31, k. 50, 7776 AC
Slagharen).
Zijn vrouw mw. G. KerkdijkZomer (Prinses Irenelaan 12,
7776 AZ Slagharen) is thuis uit
het ziekenhuis maar nog steeds in
slechte conditie.
Mw. Roelie Hans (Goudenregenstr. 8, 7775 AZ Lutten) is
geopereerd aan haar knie. Nu
revalideert ze in Zorgcentrum
CFH (Rheezerweg 73, 7771 TD,
Hardenberg).
Dhr. Koop Bouma is overgebracht naar het UMC, (Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen, afd.
B1, k. 24).
Dhr. J. Visscher (Fransenweg 1,
7777 SC Schuinesloot) heeft een
beenamputatie moeten ondergaan en verblijft nu in Verpleeghuis Weidesteyn, K 540 (Dr.
G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA
Hoogeveen).
Jerinde Odink-Talen (AnerwegZuid 73, 7775 AR Lutten) verblijft in het Medisch Spectrum
Twente (Koningsplein 1, 7512 KZ
Enschede).
Mw. L. Bril-de Jonge, Lijsterbesstr. 13, 7775 BA Lutten, is opgenomen voor onderzoek in het
Ropcke Zweers Ziekenhuis in
Hardenberg.
De bloemen gaan deze week
met een groet van ons allen,
vanuit de Kruiskerk Ab en Rita
Leenders als dank voor al het
meeleven dat ze ontvangen. Voor
alle kaartjes bezoekjes en telefoontjes. Ze brengen ze naar mw.
B. Visscher-Rutgers, Weerdje 21,
Gramsbergen.
Rommelmarkt
van de kerk?
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Vanuit de Lantaarn naar de fam.
Veltink, Lijsterbesstr. 3.
Huwelijkbevestiging is aangevraagd door Rick Ekenhorst en
Stefanie Scholten, Dargstr. 15,
7776 BM Slagharen. De kerkelijke
inzegening vindt plaats op D.V. 29
juni om 14.30 uur in de Kruiskerk
door ds. J. Post. We wensen Rick
en Stefanie een fijne dag toe, alle
goeds en Gods zegen voor de
toekomst.
Bijz. diensten. 24 juni is er een
tentdienst in Slagharen om 10.00
uur. Risja zal haar medewerking
verlenen. Voorgangers: ds. Post
en past. Butti. Na de dienst is er
koffie en Thee.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstr. 35, 7692 AH Mariënberg,
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 1 juli: 9.30 ds. L.
van Rikxoort. Gemeentezondag. We hebben dan een dienst
die voor jong en oud bedoeld is.
U bent vanaf 9.00 uur welkom
voor een kop koffie/ thee of
fris. Na de dienst zullen we een
‘hap en trap’ programma hebben. 19.00 ds. H. Bakhuis, Hoogeveen. O.v.d.: dhr. B. Veltink.
Diakenen: P. Olsman en W.
Wittenberg. Gastheer: F. Timmer. Collecten: KRQ, kerk en
gebouwen.
Kerkdienst 8 juli: 9.30 ds. W.
den Braber, Vriezenveen. 19.00
ds. B. Weegink, Katwijk aan Zee.
O.v.d.: mw. R. Willems. Diakenen: A. Visser en D. Otten.
Gastheer: A. Visser. Collecten: zending, kerk en gebouwen.
Meeleven. Er wordt deze keer
niemand genoemd in het bijzonder, maar we weten dat er in
onze gemeente, gemeenteleden
zijn die te maken hebben met
ernstige ziekten, in afwachting
zijn van een operatie, die teleurgesteld zijn, verdriet kennen door
verlies en rouw, die werkeloos
zijn, ongelukkig zijn… en zo zijn
er nog veel mee mensen met
zorg. Laten we voor elkaar bidden en al onze zorgen en die van
anderen bij God neerleggen. Hij
weet er wel raad mee. Als wij ’s
nachts niet kunnen slapen, praat
met God, Hij is toch wakker.
Laten we proberen te lijken op
Job, die ondanks alles zijn heil bij
God zocht.
Tekst. De Grote Schoonmaker. Een aantal jaren geleden heb

ik de deur van m’n huis opengedaan voor de ‘grote schoonmaker’. Hij heeft al een aantal keren
aangeklopt. Iedereen vertelde
me altijd dat het erg belangrijk
was om hem binnen te laten in
je huis. En ik heb hem daarom
ook binnengelaten in m’n gang. En
zonder dat ik het gevraagd had,
poetste deze ‘grote schoonmaker’ de hele gang! Het was er al
snel helemaal schoon. Alles glom,
en het rook er heerlijk naar
allesreiniger! Tot op een dag m’n
buurman me vroeg of ik de ‘grote
schoonmaker’ wel eens had toegelaten in de rest van mijn huis.
En ik dacht na… Het rook zo fris
in m’n schoongemaakte gang…
De schoonmaker was zo’n aardige man… En hij gaf me zo’n goed
gevoel… Dus ik besloot op dat
moment ook de andere deuren
in mijn huis voor hem open te
zetten. Onmiddellijk nadat ik dat
gedaan had, ging hij m’n woonkamer eens grondig inspecteren. En
daarna de keuken. En vervolgens
de slaapkamers, de badkamer. En
zelfs het toilet! Inmiddels is hij
al heel ver gekomen. Al die vertrekken zijn grotendeels geboend
en gesopt. Alhoewel het nooit af
is, omdat het stof en de viezigheid van buiten toch altijd weer
binnengelopen wordt. Maar, dan
staat hij altijd snel weer met z’n
stofdoek voor de deur klaar.
Sinds kort is ‘de grote schoonmaker’ aan de zolder en de kelder begonnen. De zwaarste klus,
bleek. Want wat een rommel
komt daar vandaan! Ik heb nooit
geweten hoeveel, en wat voor
rommel daar lag. En bovenal, hoe
het daar terecht is gekomen!
Het is echt zwaar werk. Er liggen
echt grote lagen met stof! En de
zwaarste rommel tilt hij zomaar
op! En brengt in een mum van
tijd, naar de vuilnisbelt. Het werk
is nog steeds niet af. Het doet
me soms pijn, om hem zo hard
aan het werk te zien. En dan te
bedenken, dat ik al die rommel
heb binnengelaten. En hij vraagt
er niks voor! En als ik hem dan
vraag, waarom hij dit allemaal
voor me doet… Dan spreidt hij
zijn armen, zo ver als kan, en
zegt hij: ‘Ik doe dit allemaal, mijn
kind, niet omdat jij het verdiend
hebt, maar omdat mijn vader het
wilde… uit genade.’
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX

Sibculo
Kerkdiensten 1 juli: Kloosterkerk Sibculo 9.30 ds. T.
Nieuwenhuis, Den Ham. Knd.
en oppas: geen. Fredrikskerk
Kloosterhaar 9.30 ds. W. v/d
Griend. Kinderdienst. Knd.:
groep 1 t/m 8, afscheid groep
8. Oppas: Zwanet Schepers
en Alien Moltman. Collecten:
plaatselijk jeugdwerk, kerk en
onderhoudsfonds.
Kerkdienst 8 juli: Kloosterkerk Sibculo 9.30 ds. H.
Dorgelo. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: Linda Bolks en Ruud
Withaar. Collecten: diaconie,
kerk en onderhoudsfonds.
In memoriam Riek SempelEkkel. Op zondagmorgen 27 mei
is vrij plotseling overleden mw.
Riek Sempel-Ekkel, Oude Vaart
10, Kloosterhaar. Riek was een
trouw lid van de geref. kerk in
Sibculo. Samen met haar man
Gerard was ze bijna iedere zondag in de kerk te vinden. Na het
overlijden van Gerard werd dit
wat minder en ze vond het moeilijk om haar leven zonder Gerard
invulling te geven. Dit is haar
maar in beperkte mate gelukt
en de wonden van het gemis zijn
nooit meer helemaal geheeld.
Ze verlangde naar een plek waar
ze haar zorgen en lasten achter
zich kon laten. Wij hopen dat zij
die plek nu gevonden heeft. De
dankdienst voor haar leven en
de begrafenis hebben plaatsgevonden op 31 mei. Wij wensen
kinderen, familie en allen die haar
zullen gaan missen de nabijheid
van de Trooster toe.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdiensten 1 juli: 10.00
dhr. J. Menkveld, Leiden. Oppas:
Rosalie van der Linde en Rebecca
Vis. Knd.: groep 1: Merel en
Sanne; groep 2: Marieke en Sandra. Organist: Jan Pieter van
Eerde. 19.00 ds. P. Rozeboom,
Aldeboarn. Organist: Hans
Dunsbergen. Collecten: 1. Kerk.
2. Diaconie.
Kerkdienst 8 juli: 10.00 ds.
P. Vis. Afscheid groep 8 knd.
Oppas: Marga Heetebrij en
Rianne van de Wetering. Knd.:
geen. Organist: Hendrik Loosman. 19.00 ds. G. Timmer, Kampen. Organist: Corry van den
Berg. Collecten: 1. Kerk. 2.

Diaconie.
Zieken. We leven mee met zr.
A. Boes-Ziel die in de afgelopen
periode een ingrijpende operatie moest ondergaan. Hiermee is
nog niet alles voorbij. Toch is er
ook dankbaarheid omdat er ook
positieve berichten waren. Voor
de dingen die nog gaan komen
wensen we haar en haar man en
hun gezin veel sterkte toe en bidden voor hen om kracht en hulp
van God.
Br. E. Winters was afgelopen tijd
opgenomen in het ziekenhuis,
eerst in Meppel daarna in Zwolle
voor een operatie. Dit was een
spannende week maar samen
met zijn vrouw is hij dankbaar dat
het tot hiertoe goed is gegaan.
We wensen hem veel sterkte toe
op weg naar herstel en bovenal
Gods onmisbare nabijheid voor
nu en voor de toekomst.
We denken aan allen die te
maken hebben met ziekte en
zorgen en bidden voor een ieder
om moed en vertrouwen en om
Gods leiding bij alles wat er gaande is. Mogen allen Gods liefde en
nabijheid ervaren.
Vakantietijd. Voor veel jongeren die examen hebben gedaan
en dit met goed gevolg hebben
afgerond is er nu een tijd van
vakantie en rust aangebroken.
We feliciteren allen die hun
diploma in ontvangst mochten nemen en wensen hen een
mooie tijd toe om zich in alle rust
voor te kunnen bereiden op een
vervolgstudie of misschien een
baan. Dat ze met dank aan God
uit mogen zien naar een nieuwe
fase in hun leven en die fase in
vertrouwen op Hem tegemoet
gaan. We denken ook aan hen die
helaas het jaar weer over moeten
doen omdat ze niet zijn geslaagd
voor hun examen. We wensen
hen moed toe om in vertrouwen
dit schooljaar over te doen om
het dan volgend jaar alsnog positief af te kunnen sluiten.
We wensen ook anderen die
de komende weken met vakantie gaan een fijne tijd toe om te
genieten van rust en van al het
mooie wat er te ontdekken is
in Gods schepping. Dat er weer
nieuwe energie op gedaan kan
worden om straks wanneer de
plicht roept uitgerust weer aan
de slag te kunnen gaan.
Hartelijke groeten en goede en
gezegende weken toegewenst.
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Eten en kleren via Manna in Twenterand

Shoppen en je portemonnee thuislaten
Veel geduld en een lange adem, dat heb je nodig als je werkt voor stichting Manna. Bestuurslid Joke Peters, voorzitter Bertus Akse en nog zo’n
tachtig vrijwilligers zijn actief bij Manna Fashion en Manna Care, waar
aan noodlijdende inwoners van Twenterand kleding en voedsel wordt
verstrekt. GZ bezocht Joke en Bertus bij Manna.

Door Bertine ten Brinke , Wierden

Een grote, lichte winkel, vele rekken boordevol kleding. Gebruikt,
maar brandschoon en keurig
gestreken. Bij binnenkomst krijg
je meteen de neiging even lekker
rond te neuzen. Maar deze winkel
is alleen voor de eigen cliënten.
Zij mogen hier shoppen en hun
portemonnee thuislaten.

een biertje, omdat het zo warm
is. Wij proberen daar zonder oordeel naar te kijken. Hun inkomsten
worden getoetst hè. Dus als ze
geen recht hebben op ondersteuning, krijgen ze die echt niet.”

Streng
Iemand vertelde Bertus eens
over een cliënt met ‘een dikke
bus voor de deur.’ Bertus’ reactie
was: “Luister, die man is ZZP-er
en moet die bus niet verkopen.
Boos
Stel dat hij morgen werk krijgt,
“De eerste keer zijn de mensen
dan heeft ‘ie ‘m nodig. Toch zijn
vaak emotioneel”, vertelt Joke
wij best streng. Hebben cliënten
Peters, verantwoordelijk voor
twee keer geen voedselpakket
Manna Care en Happy Kids.
opgehaald, dan schrappen we ze
“Boos en gefrustreerd vanwege
van de lijst. Willen ze vervolgens
hun situatie. Meestal ebt dat na
weer een pakket, dan moeten ze
een paar keer wel weg. Ze kunnen hier hun verhaal kwijt, aan de eerst voor een doorverwijzing
kassa of anders aan de koffietafel, naar de hulpverlening. We checken regelmatig de
de centrale plek
financiële situatie
hier in de winkel.”
Manna is van God. We delen
van cliënten. Soms
Bertus Akse:
uit wat we hebben, luisteren
kunnen ze weer
“Manna is van
naar iemands verhaal, en
zelf hun boodGod. We delen
helpen chronische gevallen te
schappen doen,
uit wat we hebactiveren, al lukt dat niet altijd.
maar willen ze
ben, luisteren
nog wel graag shoppen bij Manna
naar iemands verhaal, en helpen
Fashion. Maar het gebeurt ook
chronische gevallen te activedat ze willen profiteren. Je krijgt
ren, al lukt dat niet altijd.” Joke
dan wel eelt op je ziel.” “Heilig
vult aan: “Je hebt veel geduld
eelt,” glimlacht Joke.
en een lange adem nodig. Voor
mensen in de verslavingszorg
Taken
bijvoorbeeld, duurt het hulpverBij Manna Fashion werken 20
leningstraject zes weken. Daarna
vrijwilligers en bij de stichting in
moeten ze zichzelf weer redden.
totaal zo’n 80. Tijdens een intakeGelukkig pakt Waypoint Twengesprek wordt onder andere
terand (hulpverleningsorganisatie
gesproken over motivatie en
aan verslaafde jongeren, red.) dat
beschikbaarheid. Daarna krijgt
nu op, want het gevaar is groot
men een vrijwilligerscontract.
dat ze terugvallen in hun oude
Bertus: “We hebben bestuursdrank- of drugsgebruik.”
leden, mensen die boodschappen doen, mensen die naar de
Jarig
bakker of de boer rijden, een
Soms is de financiële situatie zo
planner, inpakkers, vrijwilligers
nijpend, dat een gezin niets kan
die gesprekken met cliënten
doen aan bijvoorbeeld een verjaardag. Joke zet een fleurige doos
op tafel: “Dit is een Happy Kids
box, beplakt door iemand van de
dagopvang. Er zitten dingen in om
een feestje te vieren: een taartbodem, taartvulling, chips, snoep,
zakjes chips om te trakteren in de
klas. En natuurlijk cadeautjes voor
de jarige, passend bij de leeftijd
en het geslacht. Sinds kort hebben we ook een Teen box, daar
ben ik echt heel blij mee.”
Drempel
“De meeste gezinnen komen bij
ons via hulpverleningsorganisaties. Daar wordt de aanvraag en
de inkomenstoetsing gedaan. We
bouwen dus wel een drempel
in,” legt Joke uit, “mensen kunnen niet zomaar bij ons terecht.”
Iedereen kent verhalen over mensen die naar de Voedselbank gaan,
maar wél zwart werken, roken en
een dure televisie hebben. Joke
legt uit hoe zij probeert zich in
te leven: “Stel nou, je werkt niet,
bent niet gezond en zit de hele
dag thuis. Hoe moet je de tijd
doorkomen? Met televisie kijken.
Je wilt een grote flatscreen tv, net
als iedereen. Een shaggie erbij. Plus

Joke Peters (59) woont in Vriezenveen.
Zij is coördinator van Manna Fashion
& Happy Kids en sinds 1,5 jaar ook
bestuurslid van stichting Manna.

Bertus Akse (65) woont in Vriezenveen en is medeoprichter van stichting
Manna. Sinds de oprichting, 8 december 2008, zet hij zich in als voorzitter.

voeren en noem maar op.” Als
voorzitter is Bertus zelf zo’n 8-10
uur per week bezig met Manna:
“Eigenlijk leid ik een bedrijf met
80 medewerkers. Dat lijkt makkelijker dan het is. Denk aan
hygiënenormen. Ingevroren vlees
mag je niet zomaar vervoeren,
dat moet in een koeltransport en
daarna in een diepvries met een
bepaalde capaciteit. Soms krijgen
we ineens uit een moestuin heel
veel sla. Je moet eerst de beestjes uit de kroppen schudden en
de sla in plastic zakjes doen. Het
komt voor dat de mensen er niet
eens blij mee zijn! Ooit kregen
we van een kuikenbedrijf eieren
met dubbele dooiers, die kunnen
niet in de broedmachine. Toen
moesten we in korte tijd een
boel eieren uitdelen. We hebben
ze ook aan mensen gegeven die
niet naar de voedselbank komen.
Bepaalde producten kopen onze
medewerkers, bijvoorbeeld

koffie en potjes groenten. Al
jarenlang geeft een boer uit Daarle ons zoveel aardappels als we
nodig hebben. En een bakker uit
Westerhaar schenkt ons brood.”

zelf het onderhoud voert. Het
geld voor de exploitatie zou dan
van de kerken en andere organisaties moeten komen en wij doen
de praktische hulpverlening.”

Aandacht
Sceptisch
Heeft Bertus
Over lastige dinIn de Happy Kids box zitten
met het oog op
gen gesproken.
dingen om een feestje te vieren:
armoede een tip
In de beginjaren
een taartbodem, taartvulling,
voor kerkenrawas de gemeente
chips, snoep, zakjes chips om
den? “Kijk met
Twenterand scepte trakteren in de klas en
een diaconaal
tisch. Bertus: “’Er
cadeautjes voor de jarige.
oog naar mensen.
is geen armoede
Diakenen kunnen de ouderlingen
in Nederland’, zeggen sommige
helpen bij de bewustwording. Let
overheden. Terwijl vanuit de
tijdens een huisbezoek op zaken
EU diverse subsidies klaarliggen.
als: is er werkloosheid en ziekte,
Of: ‘Wij bieden goede voorziewant die twee samen leveren
ningen, maar mensen maken er
bijna altijd armoedesituaties op.
geen gebruik van. Dus is het niet
Krijg je een tweede kop koffie,
nodig.’ Maar mensen weten die
krijg je überhaupt drinken aanniet te vinden. Gelukkig ontgeboden? Kunnen nabestaanden
vangen we tegenwoordig wel
gemeentelijke subsidies.”
bij overlijden de begrafeniskosten
dragen? Snappen ze de papierwinManna is inmiddels op zoek naar
kel? Maar je kunt natuurlijk ook
een ander onderkomen. Bertus:
aan andere mensen vragen: kent
“Mijn droom is een diaconaal cen- u gezinnen die extra hulp nodig
trum dat onderdak biedt aan o.a.
hebben? Zo krijg je vanzelf menManna, Waypoint en Vluchtelinsen op je pad.”
genwerk. Het zou mooi zijn als de
gemeente ons een pand verhuurt
voor een symbolisch bedrag en

Meer Manna
Manna is in 2008 ontstaan uit
het Diaconaal Platform Twenterand, waarbij 24 kerken aangesloten zijn. De gemeente
Twenterand bestaat uit allerlei dorpen en kernen (totaal
ongeveer 34.000 mensen),
waarvan Den Ham, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveenschewijk
de grootste zijn. Ongeveer
200 gezinnen leven onder bijstandsniveau, waarvan er 120
cliënt zijn bij Manna. Twenterand kent sociale en verslavingsproblematiek, vooral in
Westerhaar en Vroomshoop
kampen mensen met een
drugs- of alcoholverslaving.
Zie: www.manna.nu.

gezi(e)n
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RTV-tips
Zaterdag 30 juni
EO | NPO2 | 19.10
Nederland Zingt
Johannes de Heer. Deze uitzending staat in het teken van
Johannes de Heer. Zing mee met
liederen uit de Johannes de Heerbundel zoals ‘Daar ruist langs de
wolken’. ‘Veilig in Jezus armen’.
Zondag 1 juli
EO | NPO2 | 23.45
Adieu God
Erik Scherder komt tot rust in
de kerk. Toch komt hij er nauwelijks meer. “Ik denk niet dat God
bestaat, maar ik hoop het wel”.
Maandag 2 juli
KRO-NCRV | NPO2 | 20.00
Rebecka Martinssen
In een meer ten Noorden van
Zweden, gaan een jongen en een
meisje op zoek naar een vliegtuigwrak. Hun duiktocht loopt
fataal af. Twee lokale inspecteurs
onderzoeken de zaak met behulp
van Rebecka Martinssen.
Dinsdag 3 juli
KRO-NCRV | NPO3 | 21.00
Reünie 21
In deze aflevering van ‘Reünie’ vertellen de oud-klasgenoten van basisschool ’t Blokhuus uit Hoevelaken
over hun hoge ambities. Eén van
hen blijkt topmodel geworden, de
meesten studeren op hoog niveau.
Woensdag 4 juli
KRO-NCRV | NPO1 | 21.00
Game
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werkte hij voor de Britse crypto-en
analytische dienst, die als doel had
onderschepte gecodeerde berichten van de Duitsers te ontcijferen.
Alan Turing slaagde erin als één van
de eersten de Duitse Enigma-codes
te breken, waardoor de geallieerden de controle over de Atlantische Oceaan kregen.
Vrijdag 6 juli
EO | NO2 | 19.10
Van Nablus naar Ninevé
Kefah Allish zoekt het eeuwenoude,
nomadische leven van de Bedoeïenen
in Jordanië op. Hun leven staat onder
grote druk, want slaagt dit volk er
toch nog in, tegen de stroom in, haar
cultuur en gebruiken te overleven?
Zaterdag 7 juli
EO | NPO2 | 18.55
Bushpiloten
Deze zomer volgt de docuserie
Bushpiloten het leven van 3 piloten en hun gezinnen, die gedreven
door hun geloof in God, mensen
willen helpen in moeilijk bereikbare gebieden.

Niet bang
door Willemke
Wieringa , Wierden

De junizon is al
uren wakker. Ruim
voor kerktijd, nog voor het ontbijt, lokt de zondag me naar buiten voor een wandeling. De lucht
is vol vogelmuziek. In de bermen
wuiven veldbloemen en graspluimen me vriendelijk toe. Wat een
kleuren- en vormenpracht. Eén
en al Color blocking, grinnik ik in
mezelf. En die fashion- en interieurgoeroes maar denken dat zij
patent hebben op die modetrend.
Mooi niet dus. Die is er al vanaf
de schepping.

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Eenmaal aan de tapas - Jacob en
ik tegenover hem - wrijft hij in
zijn handen.
“Gezellig”, kneutert hij; dat
beamen wij volmondig.
“Het gaat je goed hier, hè”, zeg ik.
“Zeker. Dat is ook weleens
anders geweest.”
En dan vertelt hij over lang

Mijn gedachten dwalen naar vrijdagavond. We gingen zoals elk
jaar rond zijn verjaardag uit eten
met onze andersbegaafde neef
Piet. Maar eerst bezochten we
een festival in de instelling waar
hij begeleid woont. Ik verbaas me

In het klooster (1)

Een paar dagen rust en stilte
Wel eens overwogen om voor
een paar dagen in een klooster in retraite te gaan? Die
gedachte was nog nooit bij
mij opgekomen. Ik had me
niet eens gerealiseerd dat die
mogelijkheid bestond.
door

van wat ooit de oudste abdij van
Holland was geweest. Het klooster,
in de negende eeuw gesticht door
de missionaris Adelbert, ging in
1573 ten onder in de woelingen van
de Tachtigjarige Oorlog. Met de
herbouw greep zelfbewust katholiek Nederland terug op die oude
geschiedenis.

Da an van der Wa als,
Gr amsbergen

Een goede vriend,
Jurrie, wees mij de weg, begin jaren
tachtig van de vorige eeuw.
Jurrie was en is een degelijke protestant, maar dat weerhield hem
niet om de benedictijner abdij Sint
Adelbert in Egmond-Binnen regelmatig te bezoeken. Dat kon hij mij
ook aanbevelen.

Op station Castricum huurde ik
een fiets en met mijn weekendtas
achterop trapte ik naar Egmond.
Aan de rand van Egmond-Binnen
verrees de majestueuze abdij, in
1935 gebouwd op de puinhopen

geleden, toen hij nog een tiener was. In die tijd was het nog
gebruikelijk dat er voortgangsgesprekken over hem gevoerd
werden waarbij hij zelf niet aanwezig mocht zijn.
“Ik was zo bang en voelde me
zo akelig”, herinnert hij zich. “Ik
wist heus wel dat ik verkeerde
dingen had gedaan. Toen ben ik
naar buiten gelopen. Het was op
een zondagavond, ik weet het
nog heel goed. Het was koud en
ik liep daar maar, diep weggedoken in de kraag van mijn jas. En
toen hoorde ik iemand zeggen:
‘Je moet niet bang zijn.’ En nog
een keer. ‘Niet bang zijn.’ Maar er
was niemand. Ik ben snel teruggegaan naar mijn kamer en deed
mijn psalmboek open. En wat las
ik? Psalm 42:5: Maar de HEER’ zal
uitkomst geven…”
Ademloos luister ik toe. Het
leven is vol geheimen. Maar, las ik
ooit in de Da Vinci Code, die kun
je niet allemaal tegelijk te weten
komen. Ik zou zeggen: Het leven
is vol geloofsgeheimen. En nee,
die worden je niet allemaal tegelijk geopenbaard. Elke keer eentje. Elke keer een verrassing.

Ik voel heimwee opkomen naar
de zondagsrust, nu de winkels het
langzamerhand gaan overnemen
van het goddelijk voorrecht. Juist
in deze stilte kan ik rustig bidden.
Zonder gebedslijstje. Zonder heilig moeten. Gewoon, praten met
God over wat me bezig houdt.
Lopen. Luisteren.

Vacare Deo
Natuurlijk, er waren meer kloosters waar men gasten ontvangt.
Zo noemde hij ook abdij Sion in
Diepenveen. Maar dat was volgens
hem toch minder. Er zaten daar
Zondag 8 juli
soms eigenaardige types, waar ik
EO | NPO2 | 9.55
- dacht hij - weinig plezier aan zou
De Kapel
Het hart van God. Herken je dat op- beleven. Egmond dus.
eens verrast kan worden door een Een paar dagen rust en stilte, dat
Bijbeltekst? Andries Knevel vond zo’n leek me wel wat. Ik was ook nieuwsgierig naar hoe het was, het leven
onverwacht moment in Micha 6:3.
van een groep aan God gewijde
mannen. ‘Vacare Deo’, vrij zijn voor
Meer tips op pagina 7
God, was hun motto. Een bekend
begrip uit het monastieke leven.
Bijzondere campingdienst?

over zijn enthousiaste klik met de
mensen rondom hem. En over de
liefdevolle aandacht waarmee zijn
begeleiders hem omringen. Piet
is - merk ik - nogal populair in dit
huis, dat nu al zoveel jaren zijn
tweede thuis is. Geen wonder, hij
kwam er als puber, met veel meer
dan puberproblemen. Inmiddels is

hij een leuke kerel, met wie je een
volwassen gesprek voert. Ook
geloofsgesprekken. Want dat
geloof van hem zit diep…

Illustratie: Hester Nijhoff
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Het getijdegebed
Broeder-portier deed mij minzaam
open en even later meldde zich
de gastenpater. Ik werd naar mijn
kamer geleid, een eenvoudig vertrek. Een bed, een tafel, een stoel,
wijwaterbakje, kruisbeeld boven
de deur, dat was het wel ongeveer.
Voor douche en toilet moest ik
aan het eind van de gang zijn, dat
deelde ik dus met andere gasten.
De pater besteedde aan dat alles
weinig aandacht maar begon
onmiddellijk
uit te
leggen hoe
het zat met
de liturgieboeken
die op
tafel lagen
uitgestald.
Boeken met
liederen en
gebeden voor
de gebedsdiensten in de ochtend, de middag, de avond.
De Psalmen
in de robuuste
vertaling van Ida
Gerhardt en Marie
van der Zeyde
waren samengebracht
in een apart boek. In drie

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.

weken zong de communiteit aan
Heilig spel
de hand van dat boek het hele psal- Had ik daar problemen mee?
ter door. Er was ook een boekje
Helemaal niet. Meer dan in
voor de completen, de dagsluiting.
gewone kerkdiensten heb ik in
Zo werd ik al meteen geconfronhet klooster ervaren dat liturteerd met wat je de ruggegraat
gie een spel is dat je met elkaar
zou kunnen noemen van zo’n
opvoert. Een heilig spel, zeker.
gemeenschap: het getijdegebed.
Maar toch een spel. De beweginVoor dagen dat het feest van een
gen op zichzelf stellen eigenlijk
bepaalde heilige werd gevierd - dat
niet veel voor. Het zijn vormen
was nogal vaak - waren dan weer
die naar het heilige verwijzen.
aparte paperassen
Zelfs van de
met liederen en
We stamelen wat, proberen iets aan woorden in liedegebeden…
ren en gebeden
te raken wat nooit helemaal te
bevatten is. Het verwijst allemaal
zou je dat kunnen
Kat in vreemd
naar een bijzondere werkelijkheid,
zeggen. We stapakhuis
melen wat, prode werkelijkheid van en bij God,
Een half uur later
beren iets aan te
voor wie wij ons openstellen
zat ik in de kloosraken wat nooit
terkerk als de spreekwoordelijke
helemaal te bevatten is. Het verkat in het vreemde pakhuis. Ik
wijst allemaal naar een bijzonpaste me aan. Een stijve protestant, dere werkelijkheid, de werkelijkaanvankelijk horendol van de bewe- heid van en bij God, voor wie wij
gingen die kennelijk hoorden bij het ons openstellen, de gewone werritueel van de dienst. Zitten, staan,
kelijkheid voorbij. ‘Het Geheim
naar elkaar toe of
verbeelden’ noemt mijn vriend
naar het altaar
ds. Jan de Jongh het. Dat gebeurt
gericht. Buigen
inderdaad, en niet alleen daar
bij het ‘Eer aan
maar in elke dienst.
de Vader en de
Zoon en aan de
Maaltijd
Heilige Geest, Na de dienst was er een half uur
zoals het
verpozing en toen wachtte de
was in den
avondmaaltijd. Eerst werd ik aan
beginne, zo zij vader-abt voorgesteld. De abt
het thans
zette zich daarna in het midden
en voor
van de eetzaal aan tafel. Gasimmer’, de ten en gastenpaters schoven bij
antifoon
hem aan. Rondom ons namen de
van iedere
monniken plaats op lange banken
psalm. Buigen
langs de wanden van de refter,
ook voor het
de eetzaal.
Christusbeeld
Over die maaltijden valt heel
bij binnenkomst wat meer te vertellen. Maar ook
en vertrek.
over gesprekken met de paters
en met andere gasten. En over
de conventsmis, de dagelijkse
eucharistieviering. Dus over
Wijwatervat bij ingang van
twee weken ga ik nog even door.
de katholieke kerk

De ke

Bid

Wat gebe
daarvan m
gaat er ie
In een ser
dacht aan

boekbesprekingen

door ds. A . hekman , Assen

Spelen met Leviatan. Monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst. Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van
de Kamp en Eric Peels (red.)
Uitg. Buijten & Schipperheijn,
Amsterdam 2018 Prijs € 22,50
In de Bijbel is Leviatan symbool
van een levensbedreigende kracht
in natuur en geschiedenis. Tegenover wordt gesteld dat God soeverein is over heel de kosmos.
Verschillende auteurs van de theo
logische universiteiten van Kampen en Apeldoorn bespreken de
passages over Leviatan in de Bijbel
en in de literatuur van het vroege
Jodendom. Daarnaast komen een
aantal perspectieven vanuit theologie, religie, kunst en film aan de
orde. Het boek biedt boeiende
en kritische informatie over een
bijbels gegeven, dat in de praktijk
weinig aandacht krijgt.

Paus Franciscus, het vijfde
jaar. Zalig de armen. Christian van der Heijden.
Uitg. Adveniat, Baarn 2018 Prijs
€ 19,95
Het vijfde deel van de unieke serie
over het pontificaat van de huidige
paus. De schrijver geeft het leven
van paus Franciscus in 2017 weer.
Zijn bezoeken, ontmoetingen,
afspraken, gesprekken, toespraken
en preken. Het boek geeft ook dit
keer weer wat deze paus beweegt,
hoe hij reageert op kritiek, omgaat
met de leer en ethiek van de kerk.
Hij is populair en roept weerstand
op. Ook dit boek verschaft brede
informatie en inzicht in een stuk
kerkgeschiedenis.
Door het lijden. Meditaties bij
de kruisweg. Erik Borman.
Uitgeverij Adveniat Baarn, 2018.
Een fijn boekje om te mediteren
over Jezus’ kruisweg. Aan de hand
van de veertien kruiswegstaties,
begeleid door kunstafbeeldingen
uit alle tijden. Ze gaan vergezeld
door teksten, geschikt voor persoonlijke overweging en geza-
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menlijke meditatie. Erik Borgman
is hoogleraar Publieke Theologie
aan de Universiteit van Tilburg en
lekendominicaan.
De vereeuwigde stad. Een
literaire gids door het antieke
Rome. Natasja van Luijn,
Mark Oldenhave, Christoph
Pieper (red.) Uitg. Amsterdam
University Press B.V, Amsterdam
2018. Prijs € 14,95
De titel slaat op de wijze waarop
literatuur het klassieke Rome
voor de eeuwigheid bewaart. In
dit boek passeren een twintigtal
locaties en gebouwen in Rome de
revue. Zij worden behandeld aan
de hand van enkele literaire passages uit de oudheid en hun culturele context. De antieke wereld
gaat herleven. Een prachtige gids
om door Rome te dwalen. Wie
deze stad ooit bezocht heeft, vindt
veel herkenning. Wie er voor een
eerste bezoek is, is met deze gids
in goed gezelschap. Fik Meijer
typeert in een nawoord het aloude
Rome. We moeten ons niet blind
staren op de grootsheid van deze

stad, want de gewone man kende
veel armoede en ellende.
Joden en het Huis van Oranje.
Vier eeuwen geschiedenis,
kunst en cultuur. Redactie
Julie-Marthe Cohen en Bart
Wallet. Uitg. WalburgPers Zutphen/Joods Historisch Museum
2018 Prijs € 29,95
Verschenen bij de tentoonstelling
‘Joden en het Huis van Oranje.
400 bewogen jaren’, georganiseerd
ter gelegenheid van de viering van
het vijfjarig koningschap van Willem Alexander. Het boek gaat in
op de verbondenheid van de Joden
met Oranje, gedurende ruim vier
eeuwen. Ook de gevoelige relatie
tussen de joodse gemeenschap
en het koningshuis na de Tweede
Wereldoorlog en de betrokkenheid van de Oranjes bij de staat
Israël worden besproken. Een
kleurrijk boek vanwege de ruim
300 illustraties van materiële cultuur. Een prachtig naslagwerk van
historische waarde.

RTV-tips

De kerkdienst (1)

Bidden vóór de dienst

Dinsdag 10 juli
KRO-NCRV | NPO3 | 21.00
Reünie 21
In de zevende aflevering van de
serie ‘Reünie 21’ blijkt wel dat jongeren kunnen veranderen in een
decennium. Mark, 10 jaar geleden
één van de pestkoppen van de klas,
helpt nu als begeleider mensen met
een achterstand juist verder.

Wat gebeurt er rondom en in een kerkdienst? Kerkgangers zijn zich
daarvan maar ten dele bewust. In grote lijnen weten we dat wel, maar
gaat er iets anders dan anders, dan valt dat toch lang niet iedereen op.
In een serie artikelen besteedt Riemer Roukema de komende tijd aandacht aan onderdelen van de kerkdienst en wat daaromheen gebeurt.

door dr . Riemer Roukema , Z wolle

In 1987 schreef ds. Paul Oskamp
De kerkdienst bij stukjes en
beetjes. Het boekje bestaat uit
stukjes van één bladzijde. Ik zal
mij door hem laten inspireren,
maar schrijf vooral ook uit
eigen ervaring.
Vóór de dienst
Sinds 1996 ben ik niet meer als
predikant aan een gemeente
verbonden. Mijn ervaringen
met kerkdiensten doe ik
op als kerkganger en als
gastvoorganger. Alleen als ik
voorga in de gemeente waarvan
ik zelf lid ben, voel ik mij geen
gastvoorganger maar ben ik
daar thuis.
In de eerste twee artikelen
in deze serie gaat het over de
vraag: wat kunnen kerkgangers
zelf voorafgaande aan een
kerkdienst doen? Ik begin met
wat ze thuis kunnen doen.
Consument
Mijn indruk is dat kerkgangers
een kerkdienst soms bijwonen
alsof ze consumenten zijn die
een goed product zoeken. Ze
zitten – waarschijnlijk onbewust
– in de kerk zoals ze voor de
televisie zitten. Boeit het niet,
dan zap je naar een ander
kanaal of doe je de tv uit. In een
kerkdienst kan dat niet. Maar
wordt een kerkganger niet of
weinig geraakt in een dienst, dan
kan hij wel besluiten er minder
vaak heen te gaan of eens een
andere kerk te proberen.
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Woensdag 11 juli
EO | NPO3 | 20.20
Bad habits, holy orders
In deze indringende, grappige en
soms onthutsende realityserie
‘Bad habits, holy orders’ doen
5 vlotte Britse meiden afstand van
drank, jongens en smartphone en
stappen een katholiek klooster
binnen waar ze 4 weken geestelijke begeleiding zullen krijgen.

Entertainment
Als een gemeente samenkomt,
komt die dan bijeen als een
groep consumenten die
geboeid of aangenaam bezig
gehouden wil worden, of om
religieus entertainment te
zoeken? De houding van een
kritische consument hebben we
tegenover winkels en films en
voorstellingen, en dat is goed.
De kerkdienst ontkomt daar
ook niet aan. Maar nogmaals: als
een gemeente samenkomt, komt
er dan een groep consumenten
bij elkaar? Hoe betrokken
zijn die consumenten bij wat
er in een kerkdienst staat te
gebeuren? Of is er meer over te
zeggen?
maar extra aanwezig zijn en de
Oud gebruik
predikant bijzonder inspireren.”
Nu kom ik aan met een oud
Dat is te simpel voorgesteld.
gebruik, iets wat consumenten
God heeft onze gebeden niet
niet gauw zullen doen, denk
nodig, blijkt uit Matteüs 6:8,
ik. Traditioneel werd er
waar Jezus zegt:
door vrome
“Jullie Vader
gemeenteleden
Wie bidt voor de predikant en
weet immers
voor de
de kerkdienst, engageert zich en
wat jullie nodig
predikant
gaat niet als een consument naar
hebben, nog
en voor de
de kerk
vóór jullie
kerkdiensten
hem vragen.” Toch lezen we
gebeden, dat er zegen van uit
dat Paulus intensief voor de
zou gaan. Ongetwijfeld gebeurt
gemeenten bad. Ze gingen hem
dat nog, al is het goed mogelijk
immers ter harte.
dat dit gebruik bij een deel van
de gemeenteleden in onbruik
Ontmoeting
geraakt is. Weliswaar kunnen
Het punt is, dat als wij bidden,
we ons afvragen of God zulke
het iets met ons doet. Wie
gebeden nodig heeft. Alsof
bidt voor de predikant en de
God zou denken: “Dat is ook
kerkdienst, engageert zich en
zo, er vinden zondag weer
gaat niet als een consument
kerkdiensten plaats, Ik hoor
naar de kerk. Hij gaat als een
Marie bidden om een goede
betrokken christen die met
dienst in Westdorp, laat Ik daar

Woensdag 11 juli
EO | NPO2 | 22.40
De Rode ziel
De Rode Ziel laat zien hoe Russen omgaan met hun stalinistische
verleden. In verschillende intieme
en openhartige portretten met
gewone Russen, wisselen trots,
pijn en schaamte elkaar af.
zijn gebed en aanwezigheid iets
aan de dienst wil bijdragen.
Dit traditionele gebed voor
predikant en kerkdienst wil ik van
harte aanbevelen, zodat wij bij
de bedoeling van de kerkdienst
bepaald worden. En dat is: dat
het een ontmoeting wordt met
God en met het evangelie, en
natuurlijk met elkaar.

Donderdag 12 juli
AVROTROS | NPO2 | 22.50
Francine Houben
Francine Houben uit Delft is hard
op weg om één van de bekendste
architecten van de wereld te worden. We volgen haar een jaar lang
met de camera door Europa.
Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl

Misschien bidt u voor een
predikant en de kerkdiensten,
terwijl u zich in het beleid en
de ligging van die gemeente niet
kunt vinden. Wilt u liever eens
een andere kerk bezoeken, ga
dan niet als consument, maar als
een betrokken christen die ook
daar de eredienst en wat daarin
gebeurt draagt in het gebed.
Dr. R. Roukema is hoogleraar aan de Protestantse
Theologische Universiteit te Groningen.

Gospelconcert?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
Interessante lezing?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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kerkdiensten

zondag 1 juli 2018

Wij lezen vandaag
Zo 1 juli
Job 42:1-17

Zo 8 juli
Marcus 6:1-13

Ma 2 juli
Ma 9 juli
Marcus 4:21-34 Marcus 6:14-29
Di 3 juli
Di 10 juli
Marcus 4:35-41 Marcus 6:30-44
Woe 4 juli
Marcus 5:1-20

Woe 11 juli
Romeinen 14:1-12

Do 5 juli
Do 12 juli
Marcus 5:21-34 Romeinen 14:13-23
Vrij 6 juli
Vrij 13 juli
Marcus 5:35-43 Romeinen 15:1-13
Za 7 juli
Psalm 123

Za 14 juli
Efeziërs 1:1-6

Even doordenken
Een herder moet naar zijn
schapen ruiken.
Paus Franciscus
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PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en
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Drenthe
Zondag 1 juli 2018
Aalden 10.00 ds. V. Thurkow
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 da. A.
Akkerman De Slingeborgh
10.30 ds. A. Verbeek OK 10.00
da. N. Veldman
Beilen PK 10.00 ds. R. Veldman.
H.A.
Borger GH 10.00 ds. R. Kreijer
Bovensmilde WK 9.30 ds. G.
v/d Werff
Coevorden HK 10.00 gez.
flame-dienst
Diever GK 10.00 dhr. H. v/d
Kamp 19.00 ds. W. Ferguson
Drijber GK 10.00 ds. de Vries
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 Theo Tolsma
Elim GK 10.00 dhr. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. Rappoldt Ichthus 10.00 ds. ’t
Lam Kapel 10.00 ds. Wijnsma
Opgang 10.00 ds. Fischer SH
10.00 ds. de Korte. H.A.
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 n.b.
Gasselternijveen 9.30 ds. Den
Arend
Gees 10.00 ds. T. ten Hove
Gieten DK 9.30 ds. H. de Boer
Grollo 10.00 ds. B. Urgert
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. J. Greving
Hollandscheveld 10.00 ds. L.
Kramer 19.00 ds. B. Heusinkveld
Hoogersmilde De Schakel 9.30
mw. D. Akkerman
Hoogeveen GH 9.30 ds. B. Metselaar GrK 9.30 ds. A. Groeneveld
19.00 ds. J. Snaterse HK 9.30 mw.
H. Haan OK 9.30 ds. H. Linde VH
9.30 mw. T. Hoekstra Bethesda
10.30 ds. H. Rooze Weidesteyn
10.30 mw. G. Mateman
Klazienaveen KK 9.30 dhr. B.
Broers
Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 ds. H. Harmsen
Meppel MK 10.00 ds. C. Huisman Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. R.
Wentink
Nieuw-Balinge 10.00 prop. R.
v/d Knijff 19.00 ds. J. Gerling
Nieuweroord IK 10.00 ds. C.
Hoek RH 19.00 ds. W. Bakker
Nieuw-Weerdinge RW 9.30
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 mw. C. Oosterhuis
Pesse KPK 10.00 ds. A. Estié
Rolde 10.00 mw. J. LambersNiers
Roden Op de Helte 9.30 ds.
W. Meijles. H.A.
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 ds. J. Muis. H.A.
Schoonoord De Wijngaard
9.30 da. v/d Meulen
Sleen OK 10.00 mw. E. v/d Laan
Smilde KK 9.30 ds. A. Hekman
Tiendeveen 10.00 ds. A. van
Herk 15.00 ds. H. Klok
Valthermond HS 10.00 ds. H.
Thon. H.A.

Vries DK 9.30 ds. J. Hermes
Westerbork VH 10.00 ds. L.
v/d Veen. H.A. SK 10.00 ds. M.
Leffers. H.A.
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
HK 10.00 ds. J. van Slooten
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 da. de
Vries
Zondag 8 juli 2018
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 dhr. H.
Kamphuis
Assen AK 10.00 ds. Pronk De
Bron 10.00 ds. A. Hekman JK
9.30 ds. R. Lafeber De Slingeborgh 10.30 da. N. Veldman OK
10.00 ds. S. Karelse
Beilen PK 10.00 ds. R. Veldman
Borger GH 10.00 dhr. L. Wanders
Bovensmilde WK 9.30 ds. S.
Kits
Coevorden GK 10.00 n.b.
Diever GK 10.00 ds. D. Riemens. Openluchtdienst 19.00 ds.
P. de Vries
Drijber GK 10.00 ds. Rooze
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 ds. J. v/d Wilden
Elim GK 10.00 dhr. J. Brouwer
Emmen GrK 10.30 ds. Rappoldt Ichthus 10.00 ds. Kajim
Kapel 10.00 ds. van Asselt
Opgang 10.00 ds. Fischer SH
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds. R. Wentink
Gasselternijveen 9.30 drs. H.
Hoekstra
Gees 10.00 past. A. Metselaar
Gieten BK 9.30 ds. J. Middel
Grollo 10.00 dhr. B. Wiegman
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 ds. L.
Kramer 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel
9.30 ds. W. van Binsbergen
Hoogeveen GH 9.30 dr. H.
Nobel
Klazienaveen KK 9.30 dhr. B.
Broers
Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 ds. H. Harmsen
Meppel MK 10.00 ds. C. Huisman Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J.
Kruiter
Nieuw-Balinge 10.00 ds. M.
Maas 19.00 ds. J. Goossen
Nieuweroord RH 10.00 ds. W.
Bakker IK 19.00 ds. J. Geerts
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van
Elten
Nijeveen 10.00 ds. H. Linde
Pesse KPK 10.00 ds. P. van Veen
Rolde 10.00 ds. J. Katerberg
Roden CK 9.30 ds. A. Elbert JK
9.30 ds. W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 ds. R. van Hornsveld
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. Urgert
Sleen DK 10.00 ds. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. A. Hekman
Tiendeveen 10.00 ds. J. den
Dikken 15.00 ds. M. Maas
Valthe BK 10.00 ds. E. v/d Meulen
Vries DK 9.30 Tineke Clement
Westerbork VH 10.00 ds. W.
Hordijk SK 10.00 mw. J. van
Beveren
Zuidlaren LK 10.00 ds. W.
Slob. H.A. HK 10.00 mw. E.
Temmingh
Zuidwolde GK 9.30 mw. B. v/d
Zwaag HG 9.30 ds. G. Gardenier
Zwartemeer GK 9.30 ds. J. van
Breevoort

Flevoland
Zondag 1 juli 2018
Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 ds. R. Pasterkamp
Marknesse 9.30 mw. B. Woord
Nagele 9.30 ds. E. van Staalduine
Urk BK 10.00 ds. J. Posthumus
17.00 ds. E. de Groot PK 10.00
ds. E. de Groot 17.00 ds. E. Terpstra De Poort 10.00 ds. E. Terpstra 17.00 ds. J. Posthumus
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot
Zondag 8 juli 2018
Ens GK 9.30 n.b.
Kraggenburg 10.00 mw. L.
Winters
Marknesse 11.00 tentdienst
Nagele 9.30 ds. Pap
Urk BK 10.00 ds. C. Keleman
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00
ds. E. Terpstra 17.00 ds. K. van
Marrum De Poort 10.00 ds. J.
Griffioen 17.00 ds. C. Keleman
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

Overijssel
Zondag 1 juli 2018
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schawarz De Ontmoeting
10.00 ds. P. Wiekeraad GrK
10.00 da. E. van Houwelingen PK
10.00 ds. M. Montagne Noach
10.00 ds. S. Hiemstra Eugeria
10.30 ds. J. Dekkers
Beerzerveld 10.00 ds. G. Oberink 19.00 ds. H. Bakhuis
Belt-Schutsloot 9.30 ds. P.
Vroegindeweij
Bergentheim WK 9.30 en
19.00 ds. G. Nijmeijer
Berkum HH 9.30 ds. H. Torenbeek
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. D. Lagerweij
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 ds. J. Bekhof
Bruchterveld 10.00 da. R. van
Doorn
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
19.00 ds. L. Kramer
Daarlerveen 9.30 ds. H. van
Wingerden 19.00 ds. R. Kranen
Dalfsen GrK 9.30 ds. T. Keuning Oudleusen 9.30 ds. H.
Schipper
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K.
van Staveren De Fontein 19.00
ds. H. Schipper
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. in ’t Hout
Den Ham GK 9.30 en HK
19.00 ds. G. de Goeijen DK
10.00 ds. R. Kranen
Diepenheim 10.00 ds. A.
Braakman
Enschede OK 10.00 ds. R. Vissinga Lonneker 10.00 mw. de
Vries Usselo 10.00 ds. H. Marsman BK 10.00 ds. H. Borst ZP
10.30 n.b. HZ 10.00 past. F.
Beuger
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
19.00 ds. W. Scheltens
Genemuiden GK 9.30 ds. J.
Postma 19.00 n.b. GrK 9.30 ds.
W. Hulsman 19.00 ds. B. Jongeneel HC 9.30 ds. J. Olie
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek HK
10.00 ds. H. Dorgelo De Matrix
9.30 ds. P. van Ook Radewijk
10.00 mw. G. de Dikken HöK
9.30 ds. W. v/d Wel SK 19.00

ds. H. Dorgelo
Hasselt Ichthus 9.30 ds. A.
Zweers
Heino 9.30 Lieke van Hout
Hellendoorn PK 8.45 en
10.30 ds. G. Heeringa 19.00 da.
R. Vedders KW 9.30 ds. R. Perk
KZ 10.15 ds. A. de Vries
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom 16.00 ds. S. Roozenboom.
Openluchtdienst
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager
BK 19.00 brugdienst
Kuinre 10.00 dhr. J. Smit
Kamperveen 8.30 mw. v/d
Kamp
Lemelerveld BK 9.30 ds. C.
Benard
Lutten LK 10.00 ds. W. Piksen.
Tuindienst
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van
Rikxoort 19.00 ds. H. Bakhuis
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. J.
de Haan 19.15 welkomstdienst
MK 9.30 ds. G. Trouwborst OK
9.30 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Broekema 18.30 ds. I. Eckhardt HC
9.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 17.00 ds. E.
Jans GK 9.30 ds. G. Doorn
Paaslo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris 19.00
ds. J. Eertink
Rouveen 11.00 ds. D. Hellinga
Sibculo KK 9.30 ds. T. Niewenhuis FK 9.30 ds. W. v/d Griend
Sint Jansklooster JK 10.00 dhr.
J. Menkveld 19.00 ds. P. Rozeboom Kapel 19.00 n.b.
Staphorst 9.00 ds. G. Kuiper
Steenwijk GrK 9.30 ds. B.
Haanstra 19.00 n.b. OV 9.30 n.b.
EV 10.45 dhr. J. v/d Zee
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. H.
Pap MK 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. A.
Veerman
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. J. Droogendijk 19.00 opendeurdienst
Wanneperveen 9.30 ds. W.
Menkveld. H.A.
Westerhaar 9.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 9.00 ds. H. v/d Pol
10.45 ds. H. Donken 15.00 en
18.45 ds. T. Smink GK 9.30 en
19.00 ds. P. Dekker Hoge Hexel
9.30 ds. G. Schreuder 19.00
prop. H. Teeuwissen
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. R. Stutvoet
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok
14.30 ds. E. van Veen
Windesheim 10.00 ds. J. Kamp
19.00 ds. H. Pap
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers. H.A.
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek HK 19.00 ds. T. Veenstra
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
GrK 19.00 vespers JK 10.00 en
19.00 ds. W. Polinder. H.A. en
dankz. LK 10.00 ds. M. Jonker
OK 10.00 ds. I. Epema. H.A.
Open Kring 9.30 mw. P. Hellinga SiK 10.00 ds. H. Evers StK
9.30 ds. J. Wegerif
Zondag 8 juli 2018
Almelo Bleek 10.00 ds. R.
Scheurwater De Ontmoeting
10.00 ds. R. Visser GrK 10.00
ds. P. Endedijk PK 10.00 da. M.
de Vries Noach 10.00 ds. H.
Veltman Eugeria 10.30 da. J.
Vedders ZGT 10.30 R.K.
Lees verder op pagina 10
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Voorbeeld van hoop

Agenda

Israël is geen
gewoon land

Maandag 2 juli
Meditatief moment, Emmen,
de Grote Kerk, Schoolstraat
3, inloop vanaf 12.00 uur en
19.00 uur
Dinsdag 3 juli
Hobbygroep PG Emmen-Zuid,
Emmen, Bargeres, De Opgang,
Mantingerbrink 199, 9.30 uur

Wie gedacht had dat het 70-jarig bestaan van de staat Israël reden
zou zijn voor een feestje is bedrogen uitgekomen. Alleen de Verenigde Staten zien Israël niet als een sta in de weg voor vrede in het
Midden-Oosten. In Europa vindt men Israël eerder een lastpost dan
een bron van vreugde.

door Kees van Oosten

Die negatieve houding ten opzichte van Israël kan mijns inziens
niet anders verklaard worden dan
door een gebrek aan historisch
besef. Wat leert de jeugd over de
gevolgen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog? Veel verder
dan dat een tweede Auschwitz
moet worden voorkomen, reikt
hun kennis niet.

wetenschap, kunst en cultuur en
leverde een groot aandeel in de
vooruitgang, de civilisatie. Dat
was in één klap vernietigd.
In Europa waren er nog plukjes
Joden over, maar in de naoorlogse chaos voelden ze zich niet
op hun gemak. De stichting van
de staat Israël in 1948 kwam dus
als geroepen. Keith Lowe: “Wat
de toekomst ook mocht brengen,
ten slotte bevonden grote aantallen Europese Joden zich in een
land waar zijzelf de baas waren,
waar ze niet vervolgd konden
worden en waar ze hun eigen
gang konden gaan. Israël was niet
alleen het beloofde land, maar
ook een land vol beloften.”

Terug in de tijd
Een lesje geschiedenis is daarom
onontbeerlijk. We gaan ver terug
in de tijd. In januari 1933 werd
Adolf Hitler benoemd tot bondskanselier. De NSDAP (Nationaal
Socialistische Duitse ArbeidersVerbluffend
partij) haalde ruim 40 procent
van de stemmen en was daarmee De kans om het lot in eigen hand
te nemen, grepen ze met beide
verreweg de grootste partij. Met
handen aan. Het resultaat is versteun van enkele kleine centrumbluffend. Ruim
rechtse partijen,
twee jaar gelevormde Hitler
Aan de traditie van sabbat wordt
den bracht ik een
een regering. Ik
niet getornd. Wanneer op
bezoek aan Israël.
bespaar de lezer
vrijdagavond de zon ondergaat,
We doorkruisalle details, maar
valt over het hele land een
ten het land van
het komt er
weldadige stilte. De sabbat is een
Noord naar Zuid
op neer dat de
dag van rust en bezinning, ook
en van Oost naar
NSDAP met list,
voor ongelovigen, moslims en
West en bezochbedrog en terniet-joden.
ten opgravingen,
reur een dictatuur
vestigde, met aan het hoofd Adolf heilige en minder heilige plaatsen.
Een overweldigende ervaring,
Hitler, die zichzelf kroonde tot
waarin het Oude en het Nieuwe
der Führer (de leider).
Testament tot leven kwamen.
Endlösing
Toen de eerste overlevenden van
Naast de verovering van Europa,
de Holocaust arriveerden, trofwas de Endlösing, de vernietiging
fen ze (sterk gechargeerd) vooral
van alle Joden, één van de hoofdmoerassen, woestijn, onvruchtdoelen van Hitler c.s. Tijdens de
bare grond en sjofele nederzetgeheime Wannsee-conferentie
tingen aan. Nu, 70 jaar later,
(bij Berlijn) werd hiertoe in
straalt de welvaart je tegemoet.
januari 1942 besloten. Vanaf dat
Israël is een hoog geciviliseerd
moment werd in alle door Duitsland met uitstekend onderwijs,
land bezette landen een jacht op
een voor iedereen toegankelijke
Joodse burgers geopend. Vanuit
gezondheidszorg, een florerende
alle hoeken en gaten, werden
economie en land- en tuinbouw,
Joden afgevoerd naar vernietieen sociaal stelsel dat zeker niet
gings- en concentratiekampen,
onderdoet voor ons land, een
bijeengedreven in getto’s of en
prima wegennet, schoon drinkwamasse gefusilleerd door SS-Einter en riolering. Het is de enige
satzgruppen, speciale eenheden
democratie in het Midden-Oosdie bij de inval in Rusland en z’n
ten en in de Knesset (Volksvertesatellietstaten (operatie Barbegenwoordiging) zijn alle politieke
rossa) achter het Duitse leger
richtingen vertegenwoordigd, van
opereerden.
extreem rechts tot extreem links,
met alles wat daar tussen zit.
Naoorlogse chaos
In totaal werden ongeveer zes
Jong land
miljoen Europese Joden verIsraël is geen gewoon land. De
moord. Slechts 1,6 miljoen Joden
immigranten komen vooral uit
slaagden er in aan de dood te
Europa, de Oekraïne en Rusland.
ontsnappen, vaak op miraculeuze
In de afgelopen decennia is het
wijze. De gevolgen van die masinwonertal gegroeid van een paar
samoord waren zeer ingrijpend.
miljoen naar bijna negen miljoen
In de bestseller Het Woeste
op dit moment. Het is niet alleen
Continent, Europa in de nasleep
van de Tweede Wereldoorlog van een in politiek en religieus opzicht
bijzonder land, het is vooral ook
de Britse historicus Keith Lowe,
concludeert de auteur dat Europa een jong land. De bevolkingsopbouw toont een piramide: veel
hierdoor sterk van karakter is
jongeren, weinig ouderen. De
veranderd. Joodse medeburgers
gemiddelde leeftijd is ruim 30 jaar.
verder op pagina 10blonken onder andere uit in de

9

Zondag 8 juli
Gast aan Tafel, Vollenhove, Voorhof, Kerksteeg 1, 17.00 uur, € 3,
Zondag 15 juli
Afscheidsdienst i.v.m. emeritaat
ds. J. van Breevoort, NieuwAmsterdam, Noorderkerk, Vaart
NZ 139, 10.00 uur

Muziekagenda
Zondag 1 juli
Concert vocaal ensemble ‘Cantorum’ en de cantorij van PKNgemeente Anloo ‘Cantazet’,
Zuidlaren, Dorpskerk,: 15.00 uur,
€ 10,00
Als de omringende Arabische landen met Israël willen samenwerken kunnen zij ook groeien en
bloeien, meent rechtsfilosoof prof. dr. Afshin Ellian. Op de foto: Vijgen uit Israël.

(Nederland 42, Duitsland 45).
Slechts 10 procent is 65 jaar of
ouder.
Die demografische ontwikkeling heeft enorme consequenties.
Het is een cliché, maar wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.
Dat geldt zeker in het huidige
tijdperk, waarin een technologische revolutie plaats vindt. Mede
door de demografische ontwikkeling in combinatie met het hoge
opleidingsniveau (Israël telt veel
hoogopgeleide jongeren) loopt
Israël voorop in die ontwikkeling.
In een recent interview met Elsevier is oud-premier (en gewezen
legerleider) Ehud Barak (75), de
oudste zoon van ouders die bij de
Holocaust bijna al hun familie verloren, buitengewoon optimistisch
over de toekomst van zijn land.
“We zijn een dynamisch, ondernemend, hoogopgeleid volk, dat
bereid is zich te verenigen als de
situatie dreigend wordt. De toekomst is aan ons.”

pel bloed te verdedigen. Als het
er op aan komt is het land één,
ongeacht religie, politieke voorkeur of afkomst.

Hoop
Israël komt meestal negatief in
het nieuws, vooral door het conflict met de Palestijnen, die hun
land opeisen. Het contrast tussen de Palestijnse gebieden en
die waar de Israëliërs wonen, is
groot. Het welvarende Israël versus de straatarme Gazastrook
en de Westelijke Jordaanoever.
Een Palestijnse staat naast de
staat Israël, zou, daar is iedereen
het over eens, de beste oplossing zijn. Op een bijeenkomst van
Christenen voor Israël noemde
de - gevluchte - Iraanse rechtsfilosoof prof. dr. Afshin Ellian, Israël
een ‘voorbeeld van hoop’ voor
de omringende Arabische landen.
“Wanneer ze met Israël willen
samenwerken en kennis willen
delen, kunnen zij ook groeien en
bloeien.”
Overigens is het conflict tussen
Israël en de Palestijnen, zo legde
Sterke identiteit
Daar komt de sterke identiteit bij. prof. Ellian uit, een mini-probleem, vergeleken met de honAan de traditie van sabbat wordt
derdduizenden
niet getornd.
doden die in de
Wanneer op vrijIsraël dendert voort op de
afgelopen decendagavond de zon
ingeslagen weg en is, hoewel
nia zijn gevallen in
ondergaat, valt
piepklein, in economisch,
over het hele land cultureel en militair opzicht het burgeroorlogen
en oorlogen tuseen weldadige
machtigste land in het Middensen staten in het
stilte. De sabbat is
Oosten.
Midden-Oosten.
een dag van rust
Israël fungeert als bliksemafleider.
en bezinning, ook voor ongelovi“De ayatollahs zoeken een zondegen, moslims en niet-joden.
bok om hun eigen falen te kunnen
verdoezelen.”
Israël heeft door de nood
gedwongen één van de sterkste
Eén ding staat vast: Israël dendert
legers ter wereld. Jongens gaan
voort op de ingeslagen weg en is,
drie en meisjes twee jaar onder
hoewel piepklein, in economisch,
de wapens. Alleen moslims en
cultureel en militair opzicht het
streng orthodoxe joden zijn
machtigste land in het Middenhiervan uitgezonderd. Wanneer
Oosten. Het handjevol Joden dat
je er rondwandelt en spreekt
de Holocaust overleefde, zou
met willekeurige burgers, proef
daar in 1945 niet van hebben kunje dat de Israëli’s bereid zijn om
nen dromen.
hun land tot de laatste drup-

Woensdag 11 juli
Orgelconcert met Minne Veldman
(Bachconcert), Coevorden,
Hervormde Kerk, Kerkstraat 6,
20.00 uur, € 9 (t/m 18 jaar € 5)
Woensdag 18 juli
Orgelconcert met Theo Jellema,
Smilde, Koepelkerk, 20.00 uur
Zaterdag 21 juli
Psalmsamenzang t.b.v. het goede
doel met Ad Huetink (orgel),
Willem Hendrik Zwarthal te
Lemelerveld, 20.00 uur, € 10
Zaterdag 28 juli
Romantische orgelklanken met
Jos Moeke op het orgel, Willem
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld,
20.00 uur, € 12
Woensdag 1 augustus
Orgelconcert met Everhard Zwart,
Smilde, Koepelkerk, 20.00 uur
Woensdag 1 augustus
Orgelconcert met Eeuwe Zijlstra,
Coevorden, Hervormde Kerk,
Kerkstraat 6, 20.00 uur, € 9 (t/m
18 jaar € 5)
Zaterdag 11 augustus
Virtuoze orgelklanken met Vincent de Vries (Zuid-Korea) op het
orgel, Willem Hendrik Zwarthal te
Lemelerveld, 20.00 uur, € 12
Woensdag 22 augustus
Orgelconcert met Jetty Podt,
Coevorden, Hervormde Kerk,
Kerkstraat 6, 20.00 uur, € 9 (t/m
18 jaar € 5)
Woensdag 29 augustus
Orgelconcert met Sander van
Marion, Smilde, Koepelkerk,
20.00 uur
Zaterdag 1 september
‘Adieu zomer’ met Martin Mans
(orgel) en Noortje van Middelkoop (panfluit), Willem Hendrik
Zwarthal te Lemelerveld, 20.00
uur, € 14
Informatie voor de (muziek)agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

10

zondag 1 juli 2018

Vervolg van pagina 8

Beerzerveld 10.00 ds. J. Adriaanse 19.00 ds. B. Weegink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld. H.A.
Bergentheim OK 9.30 ds. G.
Rohaan 19.00 ds. P. Dekker
Berkum HH 9.30 E-meeting
Blankenham 10.00 da. R. v/d
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. A. Bosma
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Dijkhuis 10.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 10.00 ds. R. van
Doorn
Daarle 9.30 da. P. Krajenbrink
Daarlerveen 9.30 ds. M. Zoeteweij 19.00 ds. W. den Braber
Dalfsen GrK 9.30 ds. T. Keuning Oudleusen 9.30 ds. H.
Schipper
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K.
van Staveren De Fontein 19.00
ds. L. van Rikxoort
De Krim PK 9.30 ds. H. Lowijs
Delden OB 10.00 ds. D. Juin.
H.A.

Den Ham GK 9.30 en 19.00
ds. H. de Haan DK 10.00 ds. G.
de Goeijen HK 19.00 ds. E. Prins
Diepenheim 10.00 ds. A.
Braakman
Enschede OK 10.00 ds. O.
Reitsma Lonneker 10.00 da. M.
Schepers Usselo 10.00 ds. C.
Stuart BK 10.00 ds. M. Zijlstra
ZP 10.30 drs. A. Peijnenborg
HZ 10.00 past. A. Kemper
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
19.00 ds. D. Hellinga
Genemuiden GK 9.30 ds. A.
de Vries 19.00 ds. I. Postma GrK
9.30 ds. J. Olie 19.00 ds. M. Maas
HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. P.
Wiekeraad
Hardenberg Baalder 10.00
ds. W. v/d Wel HK 10.00 mw.
N. Jonkers De Matrix 9.30 ds.
M. Voet Radewijk 10.00 ds. J.
Woltinge SK 10.00 mw. N. Jonkers 19.00 ds. W. v/d Wel CFH
10.30 mw. H. Kleinjan Witte
Kerk 10.00 ds. L. van Rikxoort
Oostloorn 10.30 ds. P. Noordmans

Hasselt Ichthus 9.30 ds. W.
Meijer
Heino 9.30 Hans Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en
10.30 drs. J. Kroeskop 19.00 drs.
J. Eertink KW 9.30 ds. R. Perk
KZ 10.15 ds. E. Groeneveld
Holten Kandelaar 9.30 en
19.00 ds. M. van Sandijk
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager
Kamperveen 8.30 mw. Brugmans
Lemelerveld BK 9.30 ds. F. v/d
Hoek
Lutten KK 9.30 ds. v/d Veer
Mariënberg SK 9.30 ds. W. den
Braber
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. G.
Trouwborst 19.15 ds. M. Develing MK 9.30 ds. L. Hoekstra
OK 9.30 ds. G. Zijl 19.15 ds. L.
Hoekstra
Nijverdal RB 9.30 ds. J. Wegerif
18.30 ds. I. Eckhardt HC 9.30
ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
GK 9.30 ds. E. van Waard
Rijssen GK 9.30 ds. A. v/d Spek
19.00 ds. S. Ris

Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo
FK 9.30 ds. W. v/d Griend
Schuinesloot 9.00 ds. P. v/d
Meulen
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. M. Vis 19.00 ds. G. Timmer
Kapel 19.00 ds. H. Pap
Staphorst 9.00 ds. P. vd/ Meulen
Steenwijk GrK 9.30 centrale
dienst
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. D.
Wolters MK 10.00 da. M. Reinders
Vriezenveen OK 9.30 ds. A.
Veerman
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. F. Schipper Irene 9.30 ds. J.
Droogendijk 19.00 ds. J. Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. J. Stap
Westerhaar 9.30 ds. A. v/d
Griend
Wierden DK 9.00, 10.45, 15.00
en 18.45 ds. T. Smink GK 9.30
ds. P. Dekker 19.00 ds. A. v/d
Spek Hoge Hexel 9.30 ds. H. v/d
Pol 15.00 ds. H. van Wingerden

Zingen
=
Dubbel
bidden

Zendingsmiddag
van de kerk?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

-

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

Het nieuwe ‘Liedboek zingen en bidden in huis
en kerk’ bestaat vijf jaar.
Emerituspredikant Reinder
Reitsma zou graag zien dat
er meer gebruik gemaakt
wordt van de vele extra’s die
het Liedboek biedt.

In het nieuwe Liedboek staan,
naast strofische liederen (met
coupletten), ook liturgische
gezangen zoals een Kyrie en
Gloria. Daarnaast biedt het
acclamaties voor bij de Bijbellezingen, antifonen, drempelgebeden, gezongen gebeden zoals
het Onze Vader, en canons
die een mooie verrijking van
de eredienst kunnen vormen.
Het is fijn en mooi om deze
liederen samen te zingen, vooral
met een meerstemmig zingende
cantorij.

Wijhe NK 10.00 ds. H. Nekeman
Willemsoord 9.30 ds. G. van
den Dool. H.A.
Wilsum 9.30 ds. H. Torenbeek
14.30 ds. G. Labooy
Windesheim 10.00 ds. G. van
Vulpen 19.00 ds. J. van Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. E. v/d Veen
Zwartsluis GK 10.00 ds. B.
Heusinkveld 19.00 ds. B. Weegink
Zwolle AK 9.30 ds. I. Epema
GrK 19.00 vespers JK 9.30 ds.
H. de Jong 19.00 ds. G. Nijland
LK 10.00 ds. B. Zitman OK
10.00 dhr. D. Steenbergen 14.00
perki-dienst Open Kring 9.30
ds. R. Christoffers SiK 10.00 ds.
R. van Putten StK 9.30 dhr. D.
de Boer

Huub
Oosterhuis

Sytze
de Vries

Begin eerst met deze orde, daarna kun je varianten kiezen.

avondmaalsviering deze gebeden
gezongen worden.

Getijdengebed
Gezongen tafelgebeden
Erg handig is de opgenomen orde Er zijn verschillende gezongen
voor een getijdengebed (190a).
tafelgebeden aan het Liedboek
Gemeenteleden die weleens in
toegevoegd. Voor sommige
een klooster zijn
daarvan heb je
geweest, vineen cantorij
Het nieuwe Liedboek biedt
nodig, bij andere
den het mooi
een aantal gesproken
zingt de voorom deze traditie
gebedsteksten, meditatieve
ganger zelf voor.
ook in de kerk
teksten en gedichten ter
De gebeden zijn
te ervaren. Als
overweging.
inhoudelijk erg
predikant sta je
mooi, de muziek voegt daar nog
met deze officiële versie sterk
bij de introductie van een vesper een diepere laag aan toe. Zingen
is dubbel bidden. Kerkgangers
of morgengebed in de kerk, piowaarderen het erg als tijdens de
niersplek of andere kleine kring.

Teksten en gebeden
Het nieuwe Liedboek biedt een
aantal gesproken gebedsteksten,
meditatieve teksten en gedichten ter overweging. Thuis met
gasten, tijdens een gemeenteviering, kerkenraadsvergadering, gespreksgroep of pastorale
ontmoeting kun je dus bidden
of voorlezen uit het Liedboek
of een kort lied zingen dat juist
voor die gelegenheid is bedoeld.
Andere aanwezigen kunnen het
Liedboek er bij pakken en de
tekst meelezen.

Psalmvariaties
Naast de honderdvijftig psalmen
uit het oude Liedboek heeft
deze nieuwe versie daarop ook
variaties. Dezelfde psalm op
een Engelse melodie bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er Engelse,
Duitse en nieuwe Nederlandse
liederen uit liedbundels als
Gezangen voor Liturgie toegevoegd, plus heel wat psalmen
van Huub Oosterhuis en Sytze
de Vries. Sommige daarvan zijn
prachtig en echt van deze tijd.
Heel fijn om ook daaruit te
kunnen putten.
(Wieger Favier/PKN)

Geloven zonder kerk?
Onmogelijk!
Stephen Sanders, publist/columnist/
tv-presentator, is gelovig geworden.
Zonder kerk geloven lukt hem niet,
vertelde hij aan Trouw.
Nu fluisteren mensen me wel eens
toe: ‘Ik hoor dat je eh... gelovig
bent geworden’. Het klinkt altijd
een beetje onzedelijk, iets dat zich
nauwelijks publiekelijk laat bespreken. Ik beaam dan en wil verder
met het gesprek, omdat ik niet à
la minute de neiging voel een prediking te beginnen. Ik wil wel eens
vergeten dat ik verreweg het langste deel van mijn leven niet-gelovig
was - of me in ieder geval niet zo
noemde. Ik weet nog goed wat ik
die zondagochtenden deed, die ik
nu voor kerkgang reserveer. Niets.
Zondag was de lege dag, de uitslaapdag, lamlendige dag, tv maar
even aan, naar ‘Buitenhof’ kijken
alsof het een religieus gebod betrof.
Drie jaar geleden begon ik wel eens
te zoeken naar een kerkdienst of
mis op de zender. Het drong toen
langzaam tot mij door dat ik niet
alleen kon kijken, maar dat ik ook
daadwerkelijk een kerk kon bezoeken. Sinds ruim twee jaar heeft zich
een routine ontwikkeld, die toch
niet routineus is, want ik hoor en
ervaar bijna altijd weer iets anders
dan ik had bedacht. Geloven zonder God lijkt me al duivels moeilijk,
maar geloven zonder kerk, daar
kan ik niet over uit.

berichten Het Zondagsblad
Blokzijl

prot. gem .

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

Zondag 01 juli. Afscheid oudste
kinderen van de Kindernevendienst. 10.00u Ds D.J.Lagerweij
(Zwolle) Grote Kerk Blokzijl.
Organist: mw. C. v.d. Berg. Collecte: 1e Diaconie, 2e eigen kerk,
3e jeugdwerk 50/50.
Zondag 08 juli. ds A.G.Bosma
(Meppel). Grote kerk Blokzijl.
Organist: Arjan Kroes. Collecte:
1e stichting Present Steenwijkerland, 2e eigen kerk, 3e Energiekosten (gas,water,electra).
Komende zondag. Is er dienst
in de grote kerk in Blokzijl. Dan
is de voorganger onze oud -predikant Ds Dirk Jan Lagerweij
uit Zwolle. Organist zal dan zijn
opnieuw Corry van den Berg.
Van harte wensen we elkaar een
gezegende dienst toe! Ook dan
is er zoals gebruikelijk na afloop
koffiedrinken en ontmoeting. Je
bent ook nu van harte welkom!
Kom je ook?
Pastoraat. Jannie TimmermanWinters, Wetering- west 39
voelt haar krachten sterk afnemen. Het is heel erg zwaar nu.
Haar kinderen en kleinkinderen
zijn veel bij haar! Het is het loslaten wat zo lief en zo dierbaar is.
Dat zij en haar geliefden, ook nu
de kracht en de nabijheid van de
trouwe Vader in de hemel mogen
ervaren.
Peter Roskam, Ettenlandseweg
6A Marknesse is er na de ingrijpende operatie van vorige week
in Eindhoven, die goed verlopen
was nog heel veel pijn. Dit is
zo erg, dat hij momenteel weer
naar `t ziekenhuis te Eindhoven
is gebracht. Hopelijk kan er daar
wat aan gedaan worden. Hopen
en bidden, dat er verbetering
mag optreden is een oproep aan
ons allen!
Jannes Koning, Schoolstraat 33
Scheerwolde, heeft een heel
moeilijke boodschap te horen
gekregen. Er zal nog weer nader
onderzoek volgen komende
week. Dit om te kijken of er nog
wat mogelijk zal zijn.
Machiel Koopmans, Domineeswal 2 Blokzijl heeft te maken zo
is nu duidelijk geworden met een
verstopping in zijn hoofd. De
neurochirurg wil hem toch opereren. Wanneer, dat zal gebeuren, moet nog bekeken worden.
Piet Boes, Zuiderzeeweg 2 Blokzijl, is opgenomen in Meppel met
heftige klachten. Gedacht wordt
in eerste instantie aan een `nierbekkenontsteking`.
Jansje Dragt, Zuiderzeeweg 8
Blokzijl is vrijdag jongstleden
opnieuw geopereerd aan haar
oog in het UMCG te Groningen.
Hopelijk heeft deze operatie het
gewenste resultaat opgeleverd.
Albert Vaartjes, Molenwijk 11
Blokzijl is deze week geopereerd
aan een `aneurisma` en het lijkt
gelukkig heel goed. Hij is al weer
thuis en moet revalideren nu.
We leven mee met de kinderen
en kleinkinderen van Geertje
Miggels-Dekker, die woensdag
-

moeder en oma hebben moet
begraven in Giethoorn.
Ook is er meeleven met ons
gemeentelid Gerrit Smit, Hevenweg 5 8356VX Blokzijl, die z`n
moeder Marrigje Smit-de Goede,
die woonde aan de Dwarsgracht,
heeft moeten verliezen. Zij, haar
man en kinderen kerkten vroeger altijd hier in Blokzijl.
Het zijn vele namen, die allen
gekend zijn bij onze hemelse
Vader. Laten we toch de hulp
en de nabijheid zoeken bij Hem.
Weet `t zeker, Hij hoort ons als
we Hem zoeken willen.
Henk.
Wanneer wij moeten gaan langs de
grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt, onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in
de angst.
Als leven pijnlijk wordt, het broze
lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven die
ons draagt.
Laten er mensen zijn die ons vasthouden;
doe zelf uw naam eer aan en laat
U vinden als wij U zoeken.
Amen.
Sytze de Vries
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 01 juli dienst
in de Grote Kerk om 10.00uur
met afscheid van de oudste kinderen KND.
Bezoekdienstkalender. Jarig
op 23 juni dhr J,Miggels, 78 jaar,
Hevenweg 3; op 24 juni dhr
J.Lassche, 84 jaar, Duinigermeerweg 7; op 25 juni mw M
van den Brink-Geurs, 86 jaar,
Boffersweidje 28 èn ook mw
M van der Sluis-Ruiter, 76 jaar,
Noorderkade 19; op 27 juni
mw C.E.Koopmans-Witt, 84
jaar, Breestraat 17. Op 1 juli dr
R.L.van der Linde, 79 jaar, Duinweg 3. Allen te Blokzijl woonachtig. U allen van nog harte gefeliciteerd.
Voor de bezoekdienst is er een
gift ontvangen van tien euro.
Heel hartelijk dank namens de
bezoekdienst. Marie Dijkmanvan der Sluis.
Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 1 juli gaat onze
eigen predikant ds. Astrid van
Waard - Pieterse voor. We
vieren deze dienst niet in de

kerk, maar op het water achter perceel 17 aan de Jonenweg.
Aan deze dienst verleent ook
de fanfare “De Wieden” haar
medewerking. De ouderling van
dienst is mevrouw M. Petter. Na
de dienst is er koffie, thee en/of
limonade. De uitgangscollecte is
bestemd voor diaconale doeleinden in de eigen gemeente.
Op zondag, 8 juli gaat ds. P. Wiekeraad uit Uelsen (Dld) voor. De
ouderling van dienst is mevrouw
M. Kruider en de organist is de
heer A. Nijmeijer. De uitgangscollecte is voor de het onderhoud van de pastorie. Tijdens de
diensten zal er oppas aanwezig
zijn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 360322.
Kerkdienst 1 juli. Zondag 1 juli
houden wij een kerkdienst op
het water bij “’t Gat van Prik”,
achter de Jonenweg 17 te Giethoorn. Kerkgangers en muzikanten van Fanfare de Wieden zullen
op een bok zitten en temidden
van het riet de dienst met elkaar
vieren. Het thema is: “Gooi het
over een andere boeg”. Wilt u
vanaf 9.15 uur bij Jonenweg 17
komen, zodat er groepjes mensen per boot naar het Gat van
Prik gebracht kunnen worden?
Een ieder van jong tot oud wordt
op de boot geholpen. Bij slecht
weer kunnen we terecht in de
schuur van de fam. H. Smit, waar
wij ook na afloop van de dienst
koffie drinken. De dienst begint
om 10.00 uur. Allen van harte
welkom!
BBQ. Op zaterdag 7 juli organiseert de activiteiten commissie voor alle gemeenteleden een
gezellige barbecue met lekkere
frisse salades in het protestants
centrum. We beginnen om 17.00
uur met een drankje en zullen
daarna de barbecue ontsteken.
Voor de kinderen zal er een
springkussen aanwezig zijn. De
kosten bedragen 12.50 euro
per volw en 5 euro voor kinderen t/m 12 jaar. We nodigen u
bij deze van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich
opgeven t/m 2 juli bij Minnie Miggels ( 0521-361893). De activiteiten commissie.
In memoriam Marrigje
Smit-de Goede
Op 16 juni is overleden mevrouw
Marrigje Smit-de Goede op de
leeftijd van 80 jaar. Zij woonde
op Dwarsgracht 13 te Giethoorn. Vorig jaar bleek, dat
zij ernstig ziek was en in overleg met artsen en familie werd
besloten tot een operatie. De
operatie in Zwolle kwam, maar
het resultaat was niet naar verwachting. Toen zij zich begin
dit jaar niet echt ziek voelde,
besloot men het zo te laten.
De afgelopen maanden ging het
echter achteruit. Omringd door
degenen die haar dierbaar waren
is zij heengegaan. Marrigje de
Goede groeide op in Belt Schutsloot. Ze was de tweede van
het gezin De Goede. Ze had een
oudere broer en nog drie jongere zusters. De eerste 25 jaar van
haar leven bracht ze door in de
veilige vertrouwde omgeving van
Belt Schutsloot.. In 1962 trouwde ze met Jan Smit en maakte ze
de grote oversteek naar Dwarsgracht. Het leven op de boerderij op Dwarsgracht 13 was druk.
Moeder hielp met het verzorgen
van het jong vee. De kalveren en
de lammeren waren aan haar wel
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toevertrouwd. In het gezin kreeg
drie zonen: Henk, Gerrit en Rein
Jan. Marrigje was zorgaaam.
Zorgzaamheid die zich vaak kenmerkte door bezorgdheid. Ze
zag gauw gevaar, was bang dat
iets mis zou gaan. Donkere wolken bleven bij haar lang hangen
en je moest haar overtuigen, dat
de zon weer door zou breken.
Jan kon dat en samen waren ze
in balans.
Moeder was dankbaar voor wat
het leven haar geschonken had:
kinderen en kleinkinderen. Ze
ging wel eens een midweek weg
met haar zusters en dan werden
veel ervaringen gedeeld. Mooie
momenten, maar het liefst was
ze thuis met haar kinderen en
kleinkinderen om haar heen.. Ze
stelde haar vertrouwen graag
op de Heer, haar God. Maar
er waren ook momenten van
twijfel. Mocht dat wel? Kon dat
wel? Een gebed deed haar goed,
dan ervoer ze de nabijheid van
de Heer. Vanmorgen wil ik haar
leven stellen in het licht van
Psalm 145 vers 18. Haar belijdenistekst. Deze tekst geeft aan,
dat je de Heer altijd kunt aanroepen. Op elk moment, wat je
ook op je hart hebt.. Een zekerheid die ze steeds weer moest
horen, want de twijfel sloop
er soms in. De tekst van Matteus 14 past bij haar manier van
leven. Het water van de Beulaker
betekende gevaar. Harde wind
en schuimkoppen op de golven
deden haar huiveren. Ze hield
best van een vaartochtje bij mooi
weer maar duisternis en stormwind op het water maakten haar
bang. Ze voelde zich dan als de
leerlingen, die ’s nachts naar de
andere kant van het meer voeren, zonder Jezus aan boord.
De omslag komt in het vroege
morgenuur. In de Psalmen komt
deze tijd voor als tijd van Gods
genade. God bedwingt het water
en Jezus toont, dat hij over Gods
reddende macht beschikt. De
leerlingen zien dat niet meteen.
Het duister om hen heen belet
hen verder te zien. Zoals donkere wolken ook bij Marrigje haar
het zicht om verder te zien benamen. Maar Jezus stelt hen gerust:
“Wees maar niet bang, want Ik
ben bij u”.. Petrus reageert aanvankelijk met geloof over Jezus
aanwezigheid en macht. Toch
slaat de twijfel toe en raakt hij
in paniek. Hij vertegenwoordigt
de weg van vele christenen die
door de storm heen naar Jezus
wandelen. Jezus sterkt zijn hand
naar hem uit en redt hem. Moge
moeder en oma, zus, buurvrouw
en dorpsgenote, Marrigje Smitde Goede, nu de hand van Jezus
vasthouden en zich geborgen
weten in zijn nabijheid. Wij wensen de famlie Smit Gods zegen
toe, nu het gemis merkbaar is.
Ds. A. van Waard-Pieterse
Dinsdag 10 juli. Bijbelmeditatie in Zonnewiede. We zingen,
bidden en lezen uit de bijbel. De
liederen worden begeleid door
de heer A. Nijmeijer en ds. A.
van Waard gaat voor. Een ieder
is van harte welkom.
Wel en Wee. Beste Mensen,
ook in deze tijd is het omzien en
meeleven met elkander belangrijk. Doch het gebeurt wel eens
dat wij niet alles meegedeeld
krijgen. Daarom zou het echt fijn
als u aandacht, hulp of anderszins
nodig heeft dat ook aangeeft,
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zodat we wat voor elkaar kunnen
betekenen. Het is Gods hand die
ons allen leidt om de juiste weg
te gaan; ook In de omgang met
de naasten! Maar de liefde en het
licht van onze Heer schijnt voor
ons allen. Als we de gevoelens
maar uiten. Ik wens u allen een
goede, gesterkte en gezegende
tijd toe.
Onze tijd (gedicht van Nel Benschop)
Nee, ‘t is niet allemaal ellende en
dreiging, angst en lelijkheid,
onheil, dat niet is af te wenden, het
is geen uitzichtloze tijd.
Er zijn nog zoveel goede dingen; er
staan nog sterren aan de lucht,
er zijn nog bronnen die ontspringen
uit donkere diepten, de zucht
van lentewinden in de bomen, de
regendroppels op dor land,
het zonlicht, uitgestort in stromen,
een liefdeskus, een vriendenhand.
Ons leven is niet enkel vragen terwijl er nooit een antwoord komt,
het is niet enkel lasten dragen waar
onder onze rug zich kromt.
Er zijn nog wonderen te beleven ! ‘t
Is niet alleen ons koel verstand
dat ons richting aan moet geven:
het is Gods stem, het is Gods hand.
een Groet van Minie Kruider

Kuinre / Blankenham
Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre:
scriba-kuinre@live.com
Scriba Blankenham: Mevr. C.A.
Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG
Blankenham,
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente
Blankenham:
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham:
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

Afgelopen zondag 24 juni
was er een doopdienst in Kuinre.
De bloemen uit de dienst gingen naar Mevr. Z. Versluis, Vijverpark 1, ter bemoediging. De
liturgische schikking ging naar
de doopouders, Rina en Hilbert
Mulder, Scherpenzeel.
Zondag 1 juli is er een gezamenlijke dienst in Kuinre die
begint om 10.00 uur. Voorganger
is Dhr.J.Smit uit Beltschutsloot.
Zondag 8 juli is er een gezamenlijke dienst in Blankenham
die begint om 10.00 uur. We
lezen Marcus 6:1-6: de mensen
in Nazareth hechten geen geloof
aan Jezus´ woorden, omdat ze
Hem denken te kennen als zoon
van een timmerman.
Ook zondag 15 juli is er een
gezamenlijke dienst in Blankenham, die begint om 10.00 uur.
Deze dienst is een topdriedienst.
Veel liederen uit het nieuwe liedboek zingen we regelmatig, anderen zijn nog nieuw en onbekend.
Welke liederen vindt u erg mooi
en spreken u bijzonder aan?
Voor de dienst van 15 juli bent u
Lees verder op pagina 12
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uitgenodigd om uw persoonlijke
top-drie door te geven via mijn
mailadres (rvdhucht@ziggo.nl) of
via de Facebook-pagina van onze
prot.gemeente. Wilt u uw voorkeur doorgeven vóór maandag 9
juli.
De kerkenraad Kuinre vergadert op 28 juni om 20.00 uur in
de kerk.
Vakantie predikant. Van 18
juli tot en met 19 augustus ben ik
vrij. Mocht u in deze periode een
predikant nodig hebben, dan kunt
u contact opnemen met de scriba
(Blankenham) of met één van de
kerkenraadsleden (Kuinre). Zij
zijn op de hoogte en weten welke
predikant beschikbaar is om te
vervangen.
Chagall in ScherpenzeelMunnekeburen. Marc Chagall
leefde van 1887 tot 1985. Zijn
werk is wereldberoemd. De
Hadassah-ramen ontwierp hij
voor de synagoge van het ziekenhuis in Jeruzalem. Het zijn Bijbelse
taferelen. Zijn kleurgebruik is
fabelachtig en nauw verbonden
met de betekenis die wij toekennen aan de vele kleuren en kleurcombinaties. In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 nodigt de
Stichting Zin en Beeld u uit voor
de opening van de expositie met
originele litho´s van Marc Chagall´s
Hadassah-Ramen. De opening
vindt plaats op 1 juli a.s. om 15.00
uur in de PKN-kerk te Scherpenzeel, Grindweg 139, en wordt verzorgd door Dhr.Pieter Zuidema
van het Marc Chagall Research
Centre. Muzikale bijdrage wordt
verzorgd door Saskia Beijderwelle
en Henk Wijnants. Tevens bent u
van harte uitgenodigd op zaterdag 7 juli eveneens in de kerk te
Scherpenzeel bij de voorstelling
van de Vocalgroep Choral met
het muziekstuk ´Marc Chagall,
de schilder en de liefde´. De zaal
is open vanaf 19.30 uur. Aanvang
20 uur. Toegang te voldoen aan
de kassa 7,50 euro. Graag vooraf
reserveren op info@onceinthewetlands.nl
Van 1 juli tot 12 augustus is de
expositie van de litho´s van de
Hadassah ramen open van donderdag- tot en met zondagmiddag
van 13.00-17.30 uur. De toegang is
2 euro.
Open monumentendag 8 september 2018 Kuinre. Op zaterdag 8 september staat onze kerk
weer open i.v.m. Open Monumentendag. Het landelijk thema is
dit jaar In Europa. Met dit thema
sluit de Open Monumentendag
aan bij het Europese Jaar van het
Cultureel Erfgoed. Het accent zal
liggen op wat ons in dit deel van
de wereld bindt, met aandacht
voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én
onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling
van kennis en wetenschap. Maar
ook aandacht voor de historische
context waarin monumenten zijn
gebouwd en gebruikt. Stuur de
kerk een kerk! Hoe kun je in je
eigen kerk iets zichtbaar maken
van een wereld-kerk? We gaan
gebruik maken van de vakantiebestemmingen van de mensen. We
willen u vragen een ansichtkaart
te sturen naar onze Protestantse
gemeente wanneer u op vakantie bent. Op deze kaart moet
een kerk afgebeeld staan. Deze

kaarten zullen we ophangen in de
kerk en zijn op monumentendag
te bewonderen. Zo ontstaat er
een kleurige collage van allerlei
kerken van over de hele wereld.
We hopen zo dat er iets van de
wereldwijde kerk zichtbaar is in
onze kerk. Zo hopen we bij het
landelijk thema aan te sluiten. De
kaarten kunt u sturen naar: Aagje
Poepjes, Henric de Cranestraat
80d, 8374 KR Kuinre, of Gery Polderman, Kuinderdiep 7, 8374 EZ,
Kuinre
Zieken. In onze gebeden denken
we aan de zieken, aan hen die in
het ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis en in een verpleeghuis.
Ook bidden we voor hun familie
en naasten.
Met vriendelijke groet,
Ds.R.v.d.Hucht

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 1 juli. Aanvang: 10.00
uur. Voorganger: ds. E. van
Veen. Muzikale medewerking:
Chr. Brassband “de Woldklank”.
Ophaaldienst: dhr. B.G. de Groot
Boersma. Eindcollecte: Kosten
Eredienst.
We houden deze zondag onze
jaarlijkse openluchtdienst op de
inmiddels vertrouwde plek aan
’t Goor, vlakbij camping ’t Kappie op de Woldberg. We hopen
op mooi weer, de vooruitzichten
zijn goed. Medewerking is er van
“de Woldklank”, en de dienst
begint om 10.00 uur. Bij slecht
weer wordt de dienst om 10.00
uur in onze kerk gehouden.
Zondag 8 juli. Aanvang: 09.30
uur. Voorganger: ds. E. van
Veen. Organist: Margreet van
Dorsten. Ophaaldienst: dhr. H.
Wubs. Eindcollecte: Bezoekwerk. Op deze tweede zondag
van juli vieren we met elkaar
het Heilig Avondmaal in onze
kerk. De evangelielezing komt
uit het evangelie van Marcus, en
wel Marcus 6:1-6. Naar aanleiding van deze lezing kunnen we
ons afvragen hoe wij tegenover
Jezus staan. Hoe zit het met ons
geloof? Staan we daar wel eens
bij stil? We hopen op een goede
dienst met elkaar.
Kontakt. Vóór de vakanties
beginnen willen we nog een nummer van Kontakt uit brengen.
Kopij voor dit nummer kunt u
tot en met woensdag 11 juli sturen naar: kerkelijkbureau@pksteenwijkerwold.nl
Vakantiefoto’s gevraagd. In
het weekeinde van Open monumentendag, 8 en 9 september,
willen we als kerk een expositie
houden van vakantiefoto’s. Geen
vakantiefoto’s waar u of jullie
zelf op staan, maar van bijzondere gebouwen, kerken, natuur,
tafereeltjes of dergelijke dingen.
Meer informatie volgt nog. We
hopen op uw en jullie medewerking.
Bloemen. Met een hartelijke
groet en een bemoediging zijn de

bloemen uit de dienst van zondag
17 juni gebracht bij dhr. W.W.
Clarisse, Bomsluiters 6. De bloemen uit de dienst van zondag 24
juni zijn met een hartelijke groet
en een bemoediging bezorgd bij
mevr. K. Hornstra-Boer, Oldemarktseweg 105.
Giften. Ds. van Veen heeft €10,voor de kerk ontvangen. Hartelijk bedankt voor deze gift.
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. De afgelopen tijd lagen
verschillende gemeenteleden in
het ziekenhuis. Voor zover ik
weet zijn ze bijna allemaal weer
thuis. Sommigen hebben veel
zorg nodig. Er zijn ook mensen
voor wie de toekomst onzeker is
of die wachten op een volgende
operatie. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast
worden, maar hun werk met veel
liefde doen. Alle zieken en hun
verzorgers sterkte toegewenst!
Vanwege nieuwe privacy wetgeving, waar u verder van zult
horen, zijn we terughoudender
geworden met vermelding van
namen.
Overleden. Op zaterdag 9 juni
is onverwachts overleden, op
de leeftijd van 88 jaar, mevr.
Baukje Oostra- Kempenaar.
Zij woonde aan Vredenburg 126.
Zij is een mens geweest wiens
persoonlijkheid gevormd is in
haar jeugd. Een jeugd die niet
gemakkelijk is geweest. Op 12
jarige leeftijd, in haar puberteit en aan het begin van de 2e
wereldoorlog, werd Baukje, net
als de andere kinderen, uit huis
geplaatst. De uithuisplaatsing
heeft haar gemaakt zo ze is! Ze
drukte haar emoties weg en zo
kon ze overleven. Na het overlijden van haar man ging het redelijk goed. Haar bewustzijn werd
wel steeds minder, haar korte
geheugen nam af. Van vroeger
wist ze alles. Zij leed aan alzheimer, een vorm van dementie.
Haar wereld werd steeds kleiner! Waar zij van hield waren de
kerkgezangen op zaterdagavond:
Heel Nederland zingt. En de
kerkgezangen, die op zondagochtend werden uitgezonden.
Met de nodige hulp kon zij thuis
blijven wonen en zelf probeerde
zij gezond te blijven door veel te
wandelen, weer of geen weer.
Naar haar wens is zij, met dezelfde orde van dienst als haar man,
begraven vanuit onze kerk op
vrijdag 15 juni. In de dienst lazen
we onder andere psalm 121, over
een Heer die onze ingang en
uitgang bewaard. Aan die Heer
hebben we Baukje Oostra- Kempenaar toevertrouwd.
Een mens, die je reisgenoot
wil zijn
Als er maar iemand is, die met je
meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Eén die alles met je deelt - licht en
donker,
hoogten en diepten, vreugde en
verdriet.
Een mens, die je peilt en respecteert.
Eén die de loop van je gedachten
volgt,
de loop van je dromen, het ritme
van je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt

in wie je
werkelijk bent.
Een mens met wie jij weer meegaat.
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot
wil zijn. Enzovoort…
Hans Bouma
uit: Liefde (uitgave Protestantse
Kerk 2011)
Met een hartelijke groet,
ds. Eric van Veen

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad: ds. D.
Wolters, Steiger 27, 8325 HB
Vollenhove tel. 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

1 juli 2018 om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te
gaan. De organist is dhr. J. V.
Bredewout en het lied voor de
dienst is Psalm 119: 1,4. Collectes: diaconie, instandhouding van
de eredienst, Algemene doeleinden. De autodienst wordt
verzorgd door Fam. A. de Lange,
telefoon 246378. Er wordt in
Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente gepast
door: Jasmijn Kuiken en Femmie
Hogendorf. Er is een kindernevendienst voor de kinderen van
groep 1,2 en 3, dit wordt verzorgd door Rosannie Heetebrij,
Agrietha v. Vulpen.
1 juli 2018 om 19:00 uur in
de Kapel, in deze dienst hoopt
ds. J. Holtslag uit Giessenburg
voor te gaan. De organist is dhr.
J.P. van Eerde en het lied voor
de dienst is Psalm 119: 1,4. Collectes: diaconie, instandhouding
van de eredienst, Algemene
doeleinden. De autodienst wordt
verzorgd door Fam. A. de Lange,
telefoon 246378.
8 juli 2018 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 Psalm 95: 1,3. Collectes: IZB (inwendige Zending),
instandhouding van de eredienst,
Onderhoudsfonds. De autodienst wordt verzorgd door Fam.

J. Mondira, telefoon 246791. Er
wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente
gepast door: Pascal Mooiweer
en Else ten Hoeve. Er is een kindernevendienst voor de kinderen
van groep 1,2 en 3, dit wordt
verzorgd door Claudia Mooiweer, Roos Dijkstra.
8 juli 2018 om 19:00 uur in
de Kapel, in deze dienst hoopt
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De
organist is dhr. H. Dunsbergen en het lied voor de dienst
is Psalm 95: 1,3. Collectes: IZB
(inwendige Zending), instandhouding van de eredienst, Onderhoudsfonds. De autodienst
wordt verzorgd door Fam. J.
Mondria, telefoon 246791.
Agenda. 2 juli 2018 om 19:00
uur, Verkoop collectebonnen
van 19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
8 juli 2018 om 17:00 uur, Gast
aan tafel, de Voorhof. 12 juli 2018
om 20:30 uur, oefenen Cantorij, Grote Kerk. 15 juli 2018 om
10:00 uur, Cantorij, Grote Kerk.
Bij de ochtenddienst van 1
juli. In de ochtenddienst van
zondag 1 juli de worden D.V.
gedoopt: Lieke Lizette Hellinga (Lieke), dochter van
Arnold Hellinga en Sjeerina
Apperlo. (Zuiderwalstraat 3
Blokzijl); Chris Marc Janssen (Chris) zoon van Johan en
Margriet Janssen, (Franse Pad
11 Vollenhove); Fayah Premawathi van Rooijen (Fayah),
dochter van Sander van Rooijen
en Janine Boes (Ettenlandse weg
21 Marknesse); Sef Elias Vruggink (Sef), zoon van Jarno Vruggink en Alieke Vruggink- de Boer,
(Canneveldstraat 23 Vollenhove).
De schriftlezing vinden we in
Handelingen 16. Het is een bijzondere doopgeschiedenis. Paulus en Silas belanden in de gevangenis. Om middernacht waren
Paulus en Silas aan het bidden
en zongen ze lofliederen voor
God. De andere gevangenen
luisterden aandachtig naar hen.
26 Plotseling deed zich een hevige
aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle
deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. 27 De
gevangenbewaarder schrok wakker,
en toen hij zag dat de deuren van
de gevangenis openstonden, trok hij
zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. 28 Maar
Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe
uzelf niets aan, we zijn immers nog
allemaal hier!’ 29 De bewaarder
vroeg om een fakkel, rende naar
binnen en viel bevend voor Paulus
en Silas op de grond. 30 Hij bracht
hen naar buiten en vroeg: ‘Zegt u
mij, heren, wat moet ik doen om
gered te worden?’ 31 Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u
zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ 32 En ze verkondigden het
woord van de Heer aan hem en
aan iedereen die bij hem woonde.
33 Hoewel het midden in de nacht
was, nam hij hen mee en maakte
hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten
gedoopt. 34Hij bracht hen naar
zijn woning boven de gevangenis en
zette hun daar een maaltijd voor.
Hij en al zijn huisgenoten waren
buitengewoon verheugd dat hij nu
in God geloofde.
Bij de ochtenddienst van 8
juli. We zijn toegekomen aan
Lees verder op pagina 13
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het laatste hoofdstuk van de eerste brief van Petrus. In hoofdstuk
5 spreekt hij oud en jong aan
in de gemeente. Hoe we elkaar
kunnen helpen in geloof. Dat is
soms een uitdaging gezien een
generatiekloof. Maar het lijkt me
een uitdaging om na te denken
over een gemeenschap waarin
de kloof overbrugt is en we van
elkaar kunnen leren!
Bloemengroet. Er zijn in de
afgelopen twee weken, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen bezorgd
bij de fam. Rook- Voerman
Oppen Swolle 56. Jellien Tukker
Koningsspil 5 en Mw van Dieren - Visscher Vossenkamp 16.
Mw Buimer-Weijs Steiger 9 heeft
afgelopen week bloemen gehad
als dank voor vele jaren orgelbegeleiding in Nieuw Clarenberg.
Giften. De Diaconie ontving
voor het bloemenfonds: via ds.
Wolters €5.00, via Hennie de
Lange €10.00 en via Anneke van
Dijk €10.00, en via ds. Wolters
€20.00 voor Zorgmaatje. Het
College van Kerkrentmeesters
ontving via ds. Wolters €50.00
voor de Kerk. De Diaconie ontving via Willy de Olde-Ruiter
€5.00 voor het bloemenfonds.
Hartelijk dank voor deze giften.
Verslag Gemeentedag zondag 10 juni 2018. Wanneer wij
als activiteitencommissie worden gevraagd om een verslag te
schrijven van de gemeentedag,
beseffen we dat wij nog aan het
nagenieten zijn. Wat een fantastische gemeentedag, wat een
geweldige opkomst en wat hebben we een mooie, gezellige en
gezegende dag gehad met elkaar!
Na een prachtige kerkdienst
met als thema ‘Een grote familie’, mochten we daarna naar
camping het Akkertien gaan
en aanschuiven bij een heerlijk
en divers taartenbuffet en een
kopje koffie of thee. De kinderen maakten hun eigen mooie
cupcake-creaties. Na een lunch
van zelfgemaakte soepen, salades en lekkere broodjes verzamelde de gemeente zich voor
een wedstrijdje Klootschieten.
Het zonnetje scheen uitnodigend voor deze flinke wandeling
waarin iedereen zijn steentje (of
eigenlijk ‘balletje’) bij kon dragen. Een flink aantal ‘worpen’
verder stond er nog een lekker
koel drankje op ons te wachten.
Na de prijsuitreiking zongen we
samen een lied waarin de dag
wordt samengevat: we kwamen
als gemeente samen, in de naam
van Jezus! Wij willen iedereen
van harte bedanken die op welke
manier dan ook betrokken is
geweest bij deze dag, en kijken
ernaar uit elkaar nog vaak zowel
op formele als op informele wijze
te ontmoeten!
Bijbellees-appgroep. In de
vorige HZ heb ik een stukje hierover geplaatst. Per 1 juli start
ik met een nieuw initiatief om
elkaar te stimuleren tot meer
Bijbellezen. Ik wil vier dingen
doen:
1. een bijbelleesrooster publiceren op de website van onze kerk
2. dagelijks een korte blog schrijven over het gedeelte dat voor
die dag op het rooster staat
3. een appgroep vormen, om van
elkaar te horen hoe het bijbelgedeelte overkomt

4. op speciaal verzoek: ook een
besloten facebookgroep om
ervaringen te delen
Dit bericht was gericht op jongvolwassenen. En daar hebben
zich een aantal al van aangemeld!
Maar er kwamen ook verschillende vragen van gemeenteleden
die wat ouder waren en ook mee
wilden doen. Natuurlijk kan dat
ook!
Wil je meer info over hoe en
wat? Ga naar de website van de
kerk. Daar beschrijf ik het uitvoerig!
En wil je meedoen? Stuur me dan
mail op: predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Dick Wolters

	Vollenhove

stad

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

Pastoraat. Mw. Dokter Landpoortsteeg 13, herstelt thuis van
de operatie. Haar situatie is zorgelijk. We bidden haar kracht en
Gods nabijheid toe.
Sectie-indeling wijk Stad.
Met Pinksteren hebben een
aantal Ambtsdragers afscheid
genomen en zijn er nieuwe
bevestigd. Jolanda Bron mochten
we als ouderling in ons midden
welkom heten. Daarnaast gaat
Gerti Winter verder als pastorale medewerker. Als consistorie
Stad hebben we naar de sectieindeling gekeken en hier en daar
ook geschoven. Hieronder ziet
u de huidige verdeling. Mocht u
niet weten onder welke sectie
u valt? Op de website kunt u dit
gemakkelijk terugvinden!
Sectie 1: vacant
Sectie 2: vacant
Sectie 3: Marja Wijermars
Sectie 4: Rosalina Slimmen
Sectie 5: Gerti Winter
Sectie 6: Marjolein Verbaas
Sectie 7: Hiske van Driel
Sectie 8: Koos Zandbergen
Sectie 9: Leendert Verbaas en
Joop Zweistra
Sectie 10: Jolanda Bron
Huwelijk. Op dinsdag 17 juli
trouwen om 15.30 uur in de
Mariakerk Roland Botma en
Ilona Longawa, G. van Rhenenlaan 33. We wensen hen Gods
zegen toe!
Vakantietijd. In de vakantieperiode kan het zijn dat u mij of
ds. Pap niet treft. We geven niet
meer aan wanneer we op vakantie gaan, i.v.m. de veiligheid. Wel
kunnen we u verzekeren dat er
altijd één van ons beschikbaar
is voor pastorale noodgevallen.
Mocht u geen van beiden treffen, neem dan contact op met de
scriba. Die helpt u dan verder!
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Bijzondere themadienst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

	Vollenhove

ambt

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

Meeleven met. Annelie Huisman (Oppen Swolle 50 Sint Jansklooster) wacht nog steeds op
een operatie in het UMCG; we
hopen dat ze woensdag geholpen
mag worden. we bidden voor
haar en de familie.
Examen. We feliciteren alle
jongeren die geslaagd zijn en
wensen hen een mooie vakantie toe. De mensen die een
‘her’ hebben nog even de tanden op elkaar. Mocht je gezakt
zijn, neem even flink adem en ga
ervoor.
Vakantietijd. In de vakantieperiode kan het zijn dat u mij of
ds. Wolters niet treft. We geven
niet meer aan wanneer we op
vakantie gaan, i.v.m. de veiligheid.
Wel kunnen we u verzekeren dat
er altijd één van ons beschikbaar
is voor pastorale noodgevallen.
Mocht u geen van beiden treffen, neem dan contact op met de
scriba. Die helpt u dan verder!
Ten slotte,
Duisternis kan geen duisternis
verdrijven; enkel licht is daartoe
in staat. Haat kan geen haat verdrijven; enkel liefde is daartoe in
staat. -Martin Luther King Jr. 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 1 juli. Belt-Schutsloot
09.30 uur – Voorganger: ds. P.
Vroegindeweij, Ermelo. Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld – H.A.
Diensten 8 juli. Belt-Schutsloot
09.30 uur – Voorganger: ds. W.J.
Menkveld – H.A. Wanneperveen
09.30 uur – Voorganger: ds. J.
Stap, Kolderveen
Diensten 15 juli. Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger:
dhr. H. Lowijs, Noordscheschut.
Wanneperveen 09.30 uur –
Voorganger: ds. W.P. Ferguson.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen. 01 juli – Bloemendienstcommissie. 08 juli – Mw. J.
Doosje-v.d. Vegte en fam. H. van
Benthem. 15 juli – Fam. M. Mulder en fam. H. Holterman.

Bloemen. De bloemen uit de
dienst van 17 juni te W’veen
gingen naar Mw. R. Vos-Knol
en naar mw. Zwiers –Lok. In BS
gingen de bloemen naar de heer
G. Ruiter en naar Jan en Geertje
Knobbe. De bloemen van 24 juni
gingen in W’veen ter bemoediging naar Evelien Nijenhuis en
naar dhr. L. ten Wolde. In BeltSchutsloot werd een bos bloemen met hartelijke felicitaties
gebracht bij mw. S. HalfmouwStam. Ook is een bos bloemen
gebracht bij dhr. C. Klaver.
Verantwoording. Door Blijke
Zomer is €5 ontvangen voor
de bloemendienst. De diaconiecollecte van 17 juni in W’veen
heeft €73,30 opgebracht voor
het Roosevelthuis/New Hyde
park. In de jeugddienst te Beltschutsloot was de opbrengst van
de collecte voor de bootvluchtelingen €172,95 en voor de jeugddienstcommissie €126,00. Frank
de Jonge heeft een gift van €10
ontvangen voor de bloemencommissie. De collecte voor het
Werelddiaconaat op 24 juni heeft
in Wanneperveen €36,45 opgebracht.
Avondmaalscollecte 1 juli
Wannperveen/ 8 juli BeltSchutsloot St.Vaarkracht.
“Even een moment geen kankerpatiënt” Iedereen die zelf te
maken heeft gehad met kanker
weet dat in die strijd de geest
de motor is. En die motor heeft
regelmatig nieuwe brandstof
nodig. Even een moment van
reflectie, even geen patiënt zijn
of patiënt voelen. Precies hun
eigen ervaring hebben Lieke
& Robert er toe bewogen een
stichting in het leven te roepen die kankerpatiënten even
laat vergeten dat ze patiënt zijn.
Door met vrijwilligers en schippers vaartochten te realiseren
die dankzij het andere perspectief op het water, nieuwe energie
in de strijd tegen kanker geeft.
VaarKracht wil o.a. via ziekenhuizen en andere zorginstellingen
nóg meer kankerpatiënten bereiken. “VaarKracht kan terugvallen op een vloot van meer dan
250 schepen”, vertelt Rust. ,,Veel
schippers staan te trappelen om
ook eens gasten mee uit varen te
nemen. In nagenoeg het hele land
zijn inmiddels zo’n 900 enthousiaste vrijwilligers oproepbaar om
kankerpatiënten en hun dierbaren kosteloos en met een goed
gevulde picknickmand een paar
uur mee te nemen op het water
VaarKracht organiseert en faciliteert deze kosteloze vaardagen,
overal in het land dankzij de
ondersteuning van particulieren, bedrijven en vrijwilligers.
En wij roepen Nederland op om
ons financieel te ondersteunen
om nog veel meer voor de kankerpatiënten te kunnen betekenen. Waar gemiddeld 1 op de 3
Nederlanders te maken krijgt
met deze ziekte, is er nog veel
ruimte om patiënten even dat
gevoel van zorgeloosheid te kunnen geven waardoor ze de strijd
tegen kanker weer aan kunnen.
In Belt-Schutsloot wordt inmiddels ook jaarlijks zo’n vaardag
georganiseerd, en in Wanneperveen zal er op 18 augustus een
tocht plaatsvinden. Voor meer
info zie www.vaarkracht.nl
Namens de diaconie van harte bij
u aanbevolen.
Collectemunten. Maandag 2
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Bijzondere
campingdienst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
juli kunt u weer terecht bij G.
Knobbe, Belterweg 34, tussen
18.45 en 19.45 uur.
Vakantie Bijbel Club: 24, 25
en 26 juli. Ook dit jaar houden
we Vakantie Bijbel Club voor
kinderen van de basisschoolleeftijd. Het programma bestaat uit
zingen, het uitbeelden van het
Bijbelverhaal door een toneelstuk en knutselen of een spel.
Dit jaar is het thema: ‘Jij helemaal anders’. Het Bijbelverhaal
van Jozef staat daarbij centraal.
Net als voorgaande jaren is het
spannend of er genoeg helpers
zijn. We hebben groepsleiders
nodig om de kinderen te begeleiden bij het spel of het knutselen en we hebben toneelspelers
nodig, ouders en tieners. De
Vakantie Bijbel Club is op 24,
25 en 26 juli van 10.00 tot 12.00
uur op Veneweg 33. Aanmelden
voor groepsleiding; Hennie van
de Berg, hebaberg@hotmail.
com; Aanmelden voor toneel;
Klaas Jan Rossing kj.rossing@
hotmail.com; Overige vragen
of aanmelding, fam. Menkveld,
0522-701108, jmenkveld@solcon.nl. Aarzel niet, doe mee. Dit
is een prachtige gelegenheid om
kinderen iets mee te geven van
het Evangelie.
Vanuit de gemeente. Mw.
L. van Zanden, werd afgelopen
vrijdag opgenomen in het ziekenhuis in Meppel. We hopen dat zij
spoedig mag herstellen en bidden
haar Gods zegen toe.
Vanuit de pastorie. Het verhaal van God. We praten zo
gemakkelijk over verhalen uit de
Bijbel. Het verhaal over Abraham, Jona, Petrus en ga zo maar
door. Ik merk dat het woord
verhaal voor sommige mensen
de klank heeft van; Niet waar
gebeurd maar bedacht door
iemand die het heeft verteld.
Sommigen, helaas ook theologen (!) dragen dat ook ondubbelzinnig uit. En, er staan ook
bedachte verhalen in de Bijbel
zoals bv de gelijkenissen. Dat
staat er dan ook bij. Maar in de
Bijbel wordt ook geschiedenis
verteld in verhalen. God laat zich
juist kennen als een aanwezige
God in de concreetheid van het
menselijk leven. Ik ben de God
van Abraham, Izaäk en Jakob! Hij
is niet de God van drie bedachte
figuren uit bedachte verhalen,
nee, Hij is de God van concrete
mensen met concrete namen.
Dat is Hij vandaag ook. De God
van de Beltigers en de Venigers (vul je naam maar in). Dus,
spreek gerust over de verhalen
uit de Bijbel maar bedenk dat het
geen verhaaltjes zijn maar verhalen van mensen die vertellen wat
mensen meemaakten met God.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld
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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 1 juli 9.30 uur. In deze
dienst hoopt ds. R.H. Stutvoet
uit Berkel en Rodenrijs voor te
gaan. Ouderling van dienst is
Henry Bos. Organist is Theun
Hoen. De uitgangscollecte is
voor het orgelfonds. De ontvangst is door David Raggers
en de bloemen worden bezorgd
door Jansje Otten. De zorg voor
de kinderen is in handen van
Pieter. De ophaaldienst wordt
verzorgd door de Adrie Winters
(0521-588515) en de opname van
de dienst wordt rondgebracht
door David Raggers. Het lied
voor de dienst is lied 31a.
Zondag 8 juli 9.30 uur. Viering Heilig Avondmaal. In deze
dienst hoopt ds. Gerrit van den
Dool voor te gaan. Ouderling
van dienst is Feikje Kloosterman. Organist is Benia Lenstra.
De tafelcollecte is voor een diaconaal project. De ontvangst is
door Janny Hop en de bloemen
worden bezorgd door Willy
Scholten. De zorg voor de kinderen is in handen van Neeltsje
en Alisa. De ophaaldienst wordt
verzorgd door de David Raggers
(0521-589515) en de opname van
de dienst wordt rondgebracht
door fam. Klarenberg. Het lied
voor de dienst is lied 31a.
Bij de diensten. Op 1 juli is het
de eerste zondag van de maand.
De dienst wordt geleid door een
voor u onbekende predikant,
ds. Roel Stutvoet uit Berkel en
Rodenrijs. Henrike en ik troffen hem tijdens een dienst die
we met hem in Rotterdam meebeleefden. Hij is een emeritus
predikant die zijn ambt begon in
1981 in de gereformeerde kerk
van Brouwershaven-Zonnemaire
en diende vervolgens de kerk

in het Friese Oostermeer en in
1991 werd hij beroepen in Berkel
en Rodenrijs. Na de dienst is er
koffiedrinken in het lokaal achter
de kerk.
Op 8 juli vieren we met elkaar
het Heilig Avondmaal en wordt
de dienst opgenomen voor Radio
Centraal. Deze dienst kunt u ’s
avonds om 19.00 uur beluisteren
Collecten. 17 juni Diaconie:
€40,50 Kerkrentmeesters:
€39,35 de deurcollecte voor
het onderhoudsfonds bedroeg
€43,10. Het busje van de cassetterecorder bedroeg €32,65. De
collecte tijdens het huwelijk van
Gemma Leemhuis en Laurens
Nijzink voor Operatie Mobilisatie bedroeg €108,37 Er een gift
van € 20 voor de kerk en €100
voor de diaconie binnengekomen. Allen hartelijk dank voor
uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn op
17 juni als groet en dank gegaan
naar de scriba.
Verjaardagen en Huwelijksjubilea. Op 3 juli viert mw. D.
de Graaf-Abma , Franke Deddenstraat 3, haar 81ste verjaardag. Op 8 juli is het de verjaardag
van dhr. H. Duursma, Paasloregel
57. Hij viert zijn 86ste verjaardag. Voor beiden een hartelijke
felicitatie en een gezegend nieuw
levensjaar gewenst. De fam. A.
Spin-Dedden, Steenwijkerweg
196, viert op16 juli aanstaande
hun 25 jarig huwelijk. Schuin aan
de overkant op Steenwijkerweg
169, viert de fam. G. KuperDingerdis op dezelfde dag 16 juli,
ook hun 25 jarig huwelijk. Beide
echtparen en hun familie een
hartelijke felicitatie en een gezellige dag gewenst.
Agenda. Woensdag 4 juli is
er kerkenraadsvergadering om
20.00 uur in het lokaal.
Vakantie scriba. Henrike en
ik gaan er even tussen uit. Van
6 t/m 17 juli zijn we in Moskou.
Indien u contact wilt, kan dat via
predikant, kerkenraad of PGDcontactpersoon.
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: In Iran worden christelijke
kerkleiders vaak gearresteerd.
De ondervragingen door de
autoriteiten gaan gepaard met
eenzame opsluiting, mishandeling
en emotionele marteling. Bidt u

voor degenen die vastzitten?
Kopij GZ. Dit zondagsblad,
dat verschijnt op vrijdag 29 juni
bevat de gegevens voor 2 weken.
Het volgende zondagsblad dat
op vrijdag 13 juli verschijnt is
voor drie weken. De kopij voor
het volgende zondagsblad kunt
u inleveren tot uiterlijk zondag
1 juli12.00 uur bij de scriba. Het
kan natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl
Michel van Heijningen, voorganger in de hervormde gemeenten van Dorkwerd en Wijnjewoude schreef onderstaande
open brief aan kerktwijfelaars.
Ik denk dat het goed de tijdgeest
weergeeft waarin we leven en de
onbekendheid of misschien wel
het ‘oude denken’ dat mensen
hebben over de kerk. Wellicht
stralen wij ook geslotenheid uit.
Mijn oproep aan u allen: straal
uit en spreek uit dat we een
open kerk zijn waar zoekers en
zieners, twijfelaars en mensen
die vertrouwen hebben, ja iedereen welkom is.
Beste kerktwijfelaars,
Regelmatig kom ik jullie tegen; aardige mensen, breed geïnteresseerd
en open minded ten opzichte van
religie. Leuk om contact met jullie
te hebben. Lichtvoetige gesprekken
over de serieuzere dingen van het
leven. Soms gaat zo’n gedachtewisseling met jullie zelfs meer de diepte in dat in een willekeurig dialoog
met een doorsnee kerkganger. Altijd
weer verrassend en inspirerend.
Ik wil jullie wat vragen. Vanwege
allerlei redenen kom je er niet toe
een kerkdienst te bezoeken. Dat
houdt mij als voorganger bezig. Ik
vraag me af wat nu de werkelijke
reden daarvan is. Ik steek, om er
maar een Bijbelse term tegenaan
te gooien, daarbij graag de hand in
eigen boezem. Wat gaat er mis?
Eén van jullie besloot de drempel
over te gaan. Ik kreeg een telefoontje. ‘Ik zou graag morgen bij je
naar de kerk komen. Mag dat, of
is dat voor een buitenstaander niet
de bedoeling?’ Ook zo’n vraag de
me aan het denken zet. Stralen wij
als kerkmensen zo uit dat we een
besloten clubje zijn? Weten jullie
echt niet hoe welkom jullie zijn in
de kerk?
Graag wil ik jullie daarom via deze
brief uitnodigen om op zondag
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gewoon eens binnen te vallen.
Neem plaats en laat het gebeuren. De rust van een eeuwenoud
gebouw. De gewijde kalmte van een
eenvoudige liturgie. De eeuwenoude
klanken. Het stille nodigen van
Jezus: ‘Kom naar Mij toe, allen die
vermoeid en belast bent en Ik zal je
rust geven.’
Nee, je hoeft niet aan het einde van
zo’n dienst te tekenen dat je de rest
van je leven elke zondag aanwezig
bent. Je bent vrij om je eigen keuzen
te maken. Voor de kosten hoef je
het ook niet te laten; er wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd, maar
niemand kijkt je raar aan wanneer
je niets geeft.
Kortom, twijfelaar, bij twijfel dóen.
Tot binnenkort?
We gaan de zomertijd in. Dat
betekent (meestal) mooi weer,
erop uittrekken, maar dat betekent ook voor mensen die dit
niet (meer) kunnen eenzaamheid.
Daarom hoop ik dat we ook denken aan hen die door ziekte en
moeite niet alles meer kunnen
doen wat ze zouden willen doen.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderling
scriba
Van de predikant.
In memoriam. Op vrijdag 22
juni overleed Thijs Jan Verbeek, in de leeftijd van 72 jaar.
Hij woonde vele jaren aan de
Nieuwstraat in De Blesse, samen
met zijn geliefde vrouw Grietje
die hem in 2012 ontviel. Ze
waren 42 jaar getrouwd geweest
en altijd onafscheidelijk. Niettemin wist hij zijn veerkracht te
hervinden en kwam er nog veel
goeds op zijn weg. In de laatste
jaren werd zijn leven moeitevol,
omdat hij zich door een akelige
ziekte zwaar beproefd voelde. Na
maanden revalidatie in De Menning te Wilhelminaoord kreeg hij
een appartement in Berkenstede
in Wolvega. Daar had hij lang
naar uitgezien. Helaas heeft hij
daar maar een week van kunnen
genieten. Afgelopen woensdag
namen we afscheid van hem in
het crematorium te Heerenveen.
We belichtten zijn leven vanuit
de bijbeltekst die hij zelf nog had
aangegeven voor de rouwkaart:
‘De Heer is mijn Herder.’ Ons
meeleven gaat uit naar zijn zoons
Marcel en Alco, de kleinkinderen
en allen die hem zullen missen.

Geslaagd. Van de volgende jon- Vervolg van pagina 1
geren in onze gemeente is me
bekend dat zij zijn geslaagd of hun Graag hete
opleiding succesvol hebben afge- onze kansel
rond:
Nieuw oef
Inge Eppinga, Daniël Jongeling
oefenlied zi
(zoon van Feikje Kloosterman), weken Lied
Max Kremer (zoon van Jelma Jon- dichting van
kers), Nathalie Ruiter, Johan van van Jaap Zij
der Heide, David Brinkman en
Psalmen in
Angelique Schelhaas. We wensen deze zomer
hun geluk, zegen en succes voor tal psalmen
het verdere traject dat zij zullen onze dienst
gaan.
het gebeden
Tentdienst. Afgelopen zondag ook van de
hadden we een tentdienst in De maar met e
Blesse. Het thema was ‘Jij bent trouwd. Bv.
waardevol’. Mooi dat zovelen, van is mijn Herd
jong tot ouder, een bijdrage lever- sla mijn oge
den, naast koor Reflections uit Veel rijkdom
Steenwijk. Mooi ook dat zo onge- Daar willen
veer alle stoelen bezet waren.
Je kunt je he
Dat gaf een extra gevoel van
stellen als e
verbondenheid. Als slotwoorden lende vertre
kregen we mee:
wordt gejui
Geef ons het lef om ons
wijsheid ond
als inwoners van De Blesse en
een ander g
Peperga (en natuurlijk ook: Willems- Er is dank e
oord, GvdD)
grootsheid
in te zetten voor een mooie dorpsgemeenschap.
Om er iets goeds van te maken, iets
wat positief is.
Geef ons de durf om dingen die verkeerd gaan
onder ogen te zien en aan te pakken.
Om niet klakkeloos met de massa
mee te lopen.
Om ons te verzetten tegen pesters
en op te komen voor iedereen
De samen
die buitengesloten wordt.
Gereform
Geef ons de kracht om ruzies uit te
in Deven
praten.
voorstelli
Om oplossingen te zoeken in plaats
betrokke
van om ons heen te slaan.
En laat ons ontdekken dat je niet
haantje de voorste hoeft te zijn om Het theater
respect te krijgen;
door een am
dat er meer moed voor nodig is om schap van 2
een fout te erkennen
in de leeftijd
of de minste te zijn.
allemaal afk
Dat we de durf hebben te zeggen: werkingsgem
Hier ben ik, neem me zoals ik ben. Het toneels
Probeer te worden wie je kan zijn... door Gijs va
zijn vader F
Gast-voorganger. Op 1 juli is Frans is bek
ds. Roel Stutvoet onze voorgan- christelijke
ger. De laatste 20 jaar van zijn Patatje oorlo
loopbaan was hij als wijkpredi- eens en mee
kant verbonden aan de Gerefor- samen met
meerde Kerk, later Protestantse onderwerp
Gemeente, te Berkel en Roden- ken van zijn
rijs, waar hij nog steeds woont. dag kinderda
Hij is altijd nauw betrokken
geweest bij de Taizé-beweging. Levende g
Initiatiefnem
Lees verder op pagina 15Gijs van Ho
op dit mom
voorbereid
Teksten ins
deren, deco
bouwen, pr
tie en kaart
koop. Met d
voorstelling
dat we als k
gemeenscha
ter. We wil
van elkaars
onderlinge
kenheid tus
van verschi
bevorderen

Uw advertentie hier?
Neem contact op met het Gezamenlijk Zondagsblad via

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

geke@topic-cc.nl
of bel 0546 - 577475.
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Graag heten we hem welkom op
onze kansel.
Nieuw oefenlied. Als nieuw
oefenlied zingen we de komende
weken Lied 31a, een mooie herdichting van Psalm 31 van de hand
van Jaap Zijlstra.
Psalmen in de zomer. Tijdens
deze zomer wil ik graag een aantal psalmen centraal stellen in
onze diensten. De Psalmen zijn
het gebedenboek van Israel en
ook van de kerk. Eigenlijk zijn we
maar met een kleine selectie vertrouwd. Bv. met de 23e ‘De Heer
is mijn Herder’ of de 121e: ‘Ik
sla mijn ogen op naar de bergen’.
Veel rijkdom blijft onopgedolven!
Daar willen we iets aan doen.
Je kunt je het Psalmboek voorstellen als een huis met verschillende vertrekken. In het ene
wordt gejuicht, in het andere
wijsheid onderwezen, in weer
een ander gevraagd en geklaagd.
Er is dank en lofprijzing om de
grootsheid van de schepping en

het bevrijdende van Gods werk
voor, met en in ons mensen. Er
zijn ook weerbarstige passages
vol haat en woede, waarbij je je
afvraagt: kun je dat wel bidden
of zingen? Maar het leven ís vaak
weerbarstig en dan zijn het niet
altijd de meest lieflijke gevoelens
die bij ons opkomen. Zo’n psalm
(mee)zingen of -bidden helpt om
moeilijke gevoelens over ondergaan leed of onrecht of onopgeloste vragen bij God te brengen.
En als je de woorden niet direct
met jouw situatie kunt verbinden,
dan helpt zo’n psalm je solidair
te wezen met hen bij wie dat wel
het geval is.
Wij bidden de Psalmen mee met
onze Heer Jezus, die ons daarin
voorgaat. Hoezeer de Psalmen
voor Hem de gebedsbagage
vormden op zijn weg in ons midden en voor ons uit blijkt wel
daaruit, dat de meeste Kruiswoorden psalmteksten zijn.
In de dienst van 17 juni zaten we
in het voorportaal van dat Psalmenhuis en lazen we Psalm 1.

Daarin wordt de kern van ons
menszijn uitgetekend als een
keuze tussen twee wegen. Eigenlijk is er maar één weg die je kunt
gaan omdat die niet doodloopt:
die van de rechtvaardige die Gods
Tora met zijn hart en met zijn
leven spelt. Het vervolg van het
psalmboek maakt duidelijk dat er
op die weg van alles met je kan
gebeuren. Soms is het een eenzame weg omdat mensen kunnen tegenvallen en zelfs God lijkt
tegen te vallen. Maar je kunt zelf
ook tegenvallen. Dan moet er,
zoals in Psalm 51, zonde worden
beleden. Maar er is ook de lofprijzing om de genade van een nieuw
begin, zoals in Psalm 103 waar
Gods barmhartigheid en trouw
worden bezongen. Niek Schuman
gaf zijn prachtige boek over ‘De
psalmen: gedicht, gebundeld en
gebeden’ als treffende titel mee
‘Drama van crisis en hoop’. In dat
spanningsveld tussen die twee
uitersten wordt er gebeden en
gezongen. We zullen psalmen met
elk een verschillende oorspron-
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kelijke context in het leven of de
liturgie overdenken.
In de avondmaalsdienst op 8 juli
staat Psalm 16 centraal, waarin
we de mooie zin lezen ‘HEER,
mijn enig bezit, mijn levensbeker,
U houdt mijn lot in handen.’ Op
zondag 15 juli overdenken we
Psalm 111, met als kernzin ‘Het
begin van wijsheid is ontzag voor
de HEER’.
Ik sluit af met Ernesto Cardenal,
de Nicaraguaanse priester-dichter, die deelnam aan het verzet
tegen de toenmalige dictatuur in
zijn land. Hij herdichtte Psalm 1
als volgt:

komst
Niet met gangsters aan één tafel zit
En geen krijgsraad houdt met
generaals

Gelukkig de man
Die de partijlijn niet volgt
Niet deelneemt aan hun samen-

Een hartelijke groet aan u,
aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

Gelukkig de man
Die zijn medestudent niet verraadt
En niet de spion is van zijn broer
Gelukkig de man
Die geen beursberichten leest
Niet luistert naar hun radio
En geen geloof hecht aan hun
leuzen
Hij zal zijn als een boom
Geplant aan stromend water

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.

Kerk werkt aan theaterstuk

Vette knipoog naar verleden van jarig Deventer
De samenwerkingsgemeente van de Christelijk Gereformeerde Kerk,
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerk
in Deventer is druk bezig met een bijzonder gemeenteproject: theatervoorstelling De Venter. Zo raken gemeenteleden op een andere manier
betrokken op elkaar.

Het theaterstuk wordt opgevoerd
door een amateur-toneelgezelschap van 28 acteurs variërend
in de leeftijd van 13 tot 71 jaar,
allemaal afkomstig uit de Samenwerkingsgemeente in Deventer.
Het toneelstuk is geschreven
door Gijs van Houwelingen en
zijn vader Frans van Houwelingen.
Frans is bekend als schrijver van
christelijke kinderboeken, zoals
Patatje oorlog, Maanlicht, Opa vertel
eens en meer. Gijs is als Gijsbert,
samen met zijn broertje en zusje,
onderwerp van één van de boeken van zijn vader, te weten Elke
dag kinderdag.

hij heeft, want dat zou iets zijn
van grote waarde. Maar is deze
bijzondere marskramer wel te
vertrouwen? Verkoopt hij geen
rommel? Ondertussen komt er
een zoektocht op gang die leidt
tot hilarische situaties. De voorstelling is een ‘vette knipoog’ naar
het verleden van de stad. Bekende figuren uit Deventer spelen
een belangrijke rol.

Serieuze boodschap
Van Houwelingen vervolgt: “Het
is een lichtvoetig theaterstuk
geworden met een serieuze
ondertoon. Er kan volop worden
gelachen maar voor de oplettende kijker zal er zeker een
Levende gemeenschap
serieuze boodschap te zien zijn.
Initiatiefnemer en medeauteur
Wat die is laten we de kijker
Gijs van Houwelingen: “We zijn
graag zelf ontdekken. We kunnen
op dit moment druk met de
alvast verklappen
voorbereidingen.
dat je er blij van
Teksten instuHet is een lichtvoetig theaterwordt. En natuurderen, decor
stuk geworden met een serieuze
lijk zijn er ook
bouwen, promoondertoon. Er kan volop worden
inside jokes die
tie en kaartvergelachen.
vooral voor leden
koop. Met deze
van de samenwerkingsgemeente
voorstelling willen we laten zien
bedoeld zijn.”
dat we als kerk een levende
gemeenschap vormen in DevenFestiviteiten
ter. We willen kunnen genieten
De 1250-jarige verjaardag van de
van elkaars talenten en daarmee
stad Deventer is aangegrepen om
onderlinge contacten en betrokde toneelvoorstelling aan een zo
kenheid tussen gemeenteleden
breed mogelijk publiek te kunnen
van verschillende leeftijden
tonen. Het theaterstuk is opgenobevorderen.”
men in het programma van de festiviteiten rond Deventer 1250. De
Mysterieuze handelsreiziger
3Gk geeft het theaterstuk cadeau
Het toneelstuk vertelt over Leoaan de stad Deventer voor haar
nardo Da Ventria, een mysteri1250 jarige verjaardag. (CIP)
euze handelsreiziger die overal in
de kleurrijke Hanzestad Deventer
zijn sporen na laat. Iedereen wil
weten wat De Venter in zijn mars
De mooi versierde straten
heeft. De mensen zijn nieuwsvan Deventer (tijdens outdoorfestival
‘Deventer op stelten’ 2014)
gierig. Ze willen hebben wat
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Advertenties

Het kerkenwerk start in september.Thema: ‘Een goed gesprek’
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Al ruim 100 jaar advies en
woningstoffering op maat
- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat
De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55

- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires
- Kortom... alles!
| decorette-drok.nl

mountainbiken
in Sauerland welkom in

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Haus Reinhild

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad
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Ga naar:
www.welkomindekerk.nl
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Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.
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€ 8,9
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ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een
abonnement neem.

Dhr. | mw. | fam. *
Topic Crea|

naam:

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

adres:
postcode:
e-mail:

woonplaats:
tel.nr.

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

Donatus verzekert vertrouwd
www.donatus.nl

Verrassend creatief

topic .nu

