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SKIN Samen kerk in Nederland

We kunnen elkaar verrijken
De komst van vluchtelingen
en andere migranten is geen
nieuw verschijnsel. Nederland is altijd een migratiegebied geweest. Al in de
16e eeuw bevonden zich
christenen onder de mensen
die zich hier vestigden. Ze
vormden eigen geloofsgemeenschappen, beleden en
praktiseerden hun geloof in
eigen talen, met eigen kerkelijke tradities en culturen.

Concert op
majestueus
orgel

8

Commentaar

Voor het blok
Door : ds. T.J .Oldenhuis,
Coevorden

Het zit de VVD niet mee. Voormalige minister van Buitenlandse
zaken Halbe Zijlstra vertelde een
leugen om zijn eigen blazoen op te
poetsen. De leugen kwam aan het
licht en Zijne Excellentie moest vertrekken. Toen liet de VVD het oog
vallen op een groot en bescheiden
man. Het nieuwe antwoord op een
zwetsende minister was de kreukvrije en oerdegelijke Stef Blok. Alle
gemoederen bedaard en de zaak
Zijlstra bijna vergeten. Maar dan…

door DS. A . Hekman ,
Assen

De stichting Vrienden van SKIN
verzorgde een uitgave met
portretten van verschillende
migrantenkerken en internationale/interculturele kerken in ons
land.*) Sommige hebben hun oorsprong in de koloniale geschiedenis, andere zijn oorlog en geweld
ontvlucht. Uit alle windstreken
komen ze: Azië, Afrika, LatijnsAmerika, West- en Oost-Europa.
Internationaal
In de tijd van de Reformatie en
het ontstaan van de Republiek
der Verenigde Nederlanden
zagen voornamelijk Europese
migrantenkerken in Nederland
het levenslicht, zoals de Waalse
en de presbyteriaanse Engelse
kerken. In die periode zijn ook
de zeemanskerken ontstaan,
zoals de Noorse en Finse kerken en de Scots International
Church in Rotterdam. De laatste
is een voorbeeld van de internationalisering die gaande is in
meerdere kerken. Christenen
met verschillende culturele en
kerkelijke achtergronden vormen samen een gemeenschap.
Vele zogenoemde migrantenkerken beschouwen zichzelf als
internationale kerken.
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Dekolonisatie
Het aantal (christelijke) migranten
uit de niet-westerse landen was
voor de Tweede Wereldoorlog
klein. Dit veranderde hierna. De
eerste belangrijke migratiestroom
vond plaats in de dekolonisatieperiode, toen migranten uit de
voormalige Nederlandse koloniën
naar Nederland kwamen. Vanaf
de jaren vijftig volgden migranten uit de Nederlandse Antillen
en Aruba. Later kwamen ook de
Surinamers.

De nieuwe minister haalt tijdens
een besloten bijeenkomst de zogenaamd geslaagde multiculturele
samenleving over de hekel. Deze is
volkomen mislukt. Volgens hem is
er geen vreedzaam multicultureel
samenlevingsverband in Nederland
waarneembaar. Ook Suriname
neemt hij op de korrel. De uitspraken lekken uit en werkelijk heel
Nederland valt over Blok heen.
Rijp en groen bemoeit zich ermee,
Rutte fronst het voorhoofd, het
linkse kamp is in alle staten. Blok
wordt zelfs racisme verweten. Hij
maakt 1001 excuses, maar dat
haalt de kou niet uit de lucht. Ik
geef toe dat hij beter op zijn woorden had moeten letten, want de
toon maakt de muziek.

Nestwarmte
De huidige vluchtelingenstromen
zijn een voortzetting van de grote
vlucht- en asielmigratie die zich
vanaf de jaren zeventig van de
vorige eeuw voltrok. Om humanitaire en/of politieke redenen
kwamen en komen steeds meer
vluchtelingen en asielzoekers uit
allerlei delen van de wereld. Veel
vluchtelingen kunnen zich aansluiten bij de door eerdere generaties gevormde eigen kerkgemeenschappen. Nieuwe vluchtelingen

zoeken, indien mogelijk, onderdak nen om de weg te vinden in de
Nederlandse samenleving en om
bij een vertegenwoordiging van
gemeenschappelijke uitdagingen
hun moederkerk in het land van
het hoofd te bieden. Uiteindebestemming. Deze kerken prolijk werd in 1997 Samen kerk in
beren op hun beurt ook de eigen
Nederland (SKIN) opgericht, als
mensen op te zoeken in en builandelijke vereniging van migranten asielzoekerscentra. Het gaat
hier om vertrouwde nestwarmte, tenkerken. Haar kerntaak is om
de zeer diverse
maar ook om de
migrantenkerken
eigen taal, cultuur
Vele zogenoemde
en internationale
en kerkelijke tramigrantenkerken beschouwen
kerken in Nederditie. Veel van de
zichzelf als internationale
land te verbinden,
huidige vluchtekerken.
zowel met elkaar
lingen uit Eritrea
als met de autochtone Nederzijn bijvoorbeeld (van huis uit) lid
van de Eritrees-Orthodoxe Kerk. landse kerken. SKIN zet zich er
voor in om de participatie van
Als gevolg hiervan is de Eritreesdeze kerkgemeenschappen in kerOrthodoxe Kerk een van de
kelijk en maatschappelijk Nedermeest snel groeiende migrantenland te bevorderen. Alle weten
kerken in Nederland.
zich deel van de Wereldkerk en
zijn voluit kerk in Nederland.
SKIN
Het is belangrijk dat Nederlandse
Begin jaren negentig werd de
noodzaak gevoeld om als migran- kerken contact houden met de
migrantenkerken. We kunnen
ten nauwer te gaan samenwerelkaar verrijken.
ken. Een platform van en voor
migrantenkerken werd opgericht,
om elkaar beter te leren kennen,
*) De wereldkerk in eigen land. Ir.Anmar Hayali. Uitg. stichelkaar te versterken en te steuting Vrienden van SKIN, Amersfoort- info@skinkerken.nl

Zomerzangavonden
in Hoge Hexel

Virtuoze orgelklanken uit Zuid-Korea

Organiseert uw kerk
iets bijzonders?

Volgend GZ
verschijnt 2 september

Zingen in de idyllische kerk in
Hoge Hexel tijdens de zomerzangavonden. Er komen liederen
voorbij die aansprekend zijn voor
jongeren én ouderen. Thema dit
jaar is: De reis van je leven.
Er zijn ook ‘rustpunten’ in het
programma, waarin de aanwezigen
kunnen genieten van muzikale
intermezzo’s. Na afloop is er
koffie en thee.

Vincent de Vries, zijn naam klinkt
behoorlijk Nederlands. Deze organist woont echter in Zuid-Korea,
waar hij Professor of Piano and
Collaborative Piano aan de Yonsei
Universiteit in Seoul is. Reserveren: tel. 0572-371838, mail: adhuetink@gmail.com. De prijs van het
concert is inclusief koffie, thee en
koek. Na afloop krijgen aanwezigen een hapje en drankje.

Zondag 9 september verschijnt
de inspiratiekrant van het GZ.
Boordevol nieuws, inspiratie en
activiteiten voor het komende
kerkseizoen. Zijn er in het najaar
leuke dingen te doen in uw kerkelijke gemeente? En wilt u daar wel
wat extra aandacht voor vragen?
Mail de redactie, zodat wij ze
kunnen plaatsen in het activiteitenoverzicht.

Het GZ volgt een tropenrooster.
Dat houdt in dat de krant minder
vaak verschijnt. Het GZ dat nu
voor u ligt, geldt voor vier weken.
Graag zouden we elke week uitkomen, maar daarvoor zijn meer
abonnees nodig. Lezers kunnen
het GZ helpen groeien door
iemand anders lid te maken. Zie
www.gezamenlijkzondagsblad.nl
en klik op abonnementen.

Woensdag 8 en 22 augustus, 20.00 uur, Hoge Hexel,
Piksenweg 6, vrije toegang, wel collecte (Orgelfonds).

Zaterdag 11 augustus, 20.00 uur, Lemelerveld, Grensweg 17, WZH-hal, € 12 (t/m 13 jaar gratis)

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

Maar Blok heeft wél gelijk. Want
in welk multicultureel samenlevingsverband - in Nederland en
daarbuiten - zijn geen spanningen?
En dan is er dus geen sprake van
vreedzaam samenleven. Vraag het
maar in de Haagse Schilderswijk.
Een Fries spreekwoord zegt: ‘de
waarheid heeft een schel geluid’.
Dat is maar al te waar. Blok zit er
mooi mee voor het blok. De VVD
heeft buikpijn en links Nederland
probeert op elke vezel van Blok
een schot hagel af te vuren. Een
complete vertoning!

De volgende krant verschijnt op 2 september.
Het daaropvolgende nummer op 9 september.
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Zelf liederen kiezen
in Dwingeloo
Tijdens deze zomerzangavonden
vormen de aanwezigen een
koor dat zelf de liederen kiest.
Dat kan variëren van gezangen,
psalmen, opwekkingsliederen,
Johannes de Heer etc. Op 7
augustus spreekt ds. A. Priem en
werken organist Johan Smit en
Mannenkoor De Dorpelwachters
mee. Gastheer op 14 augustus is
ds. P. Dekker. Met medewerking
van Ronald Knol (orgel) en het
Klein Koper Ensemble. De laatste
zomerzangavond wordt geleid
door ds. J. Kooistra.
Di. 7, 14, 21 augustus, 20.00 – 22.00 uur, Dwingeloo,
Brug-Es Kerk, toegang vrij, wel collecte

Expositie en dienst
met Otto de Bruijne
in Steenwijk
Op woensdag 8 augustus gaat
Otto de Bruijne voor in de
middagpauze-dienst, van 12.00
uur - 12.30 uur. De Bruijne is
niet alleen theoloog, maar ook
kunstenaar. Zijn expositie in
Steenwijk telt in totaal 12 panelen,
over Openbaringen en over de
nachtgezichten van de profeet
Zacharia. Voorafgaand aan de
middagpauze-dienst op 8 augustus
en na afloop is het mogelijk met
Otto de Bruijne te spreken.

Jezus Christus: de World Servant bij uitstek
‘(…) de Mensenzoon is niet
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en
zijn leven te geven als losgeld
voor velen.’ (Marcus 10: 45)

door Dr. Jan Dirk
Wassena ar ,
Hellendoorn

World Servants - u
hebt er vast van gehoord. Jaarlijks gaan zo’n 800 jonge mensen
uit heel Nederland onder de
vlag van die organisatie op een
werkvakantie naar een ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan
bijvoorbeeld een school of een
kliniek. De projecten duren twee
tot drie weken. In die periode
gebeurt er veel. Aan het eind
staat er een gebouw waar de
hele gemeenschap iets aan heeft.
De lokale partnerorganisatie
zorgt dat er een leraar voor de
klas komt en dat er lesboeken

We are the world
Waarom doet World Servants dit?
Welnu: ‘World Servants gelooft
dat Jezus ons heeft geleerd om te
dienen.’ Dat kwam ook naar voren
in de ‘uitzwaaidienst’, die op 17
juni in ’n Oalen Griezen in Hellendoorn gehouden is. Thema: ‘We
are the world’. Dat is de titel van
een popsong van Michael Jackson.
Het lied is zo’n dertig jaar geleden
geschreven tegen de achtergrond
van de hongersnood die toen in
Afrika heerste. Een oproep om
daar iets aan te doen. Vooral in
het zinnetje ‘So let’s start giving’,
dat er meer dan eens in voorkomt. In normaal Nederlands:
‘Laten we gaan geven.’ Dat is ook
de drive van World Servants: om
iets te geven, aan mensen elders in
de wereld. En dat iets, dat is dan
tijd en geld. Een kwestie van inzet,
opoffering.

hierin is Gods liefde geopenbaard:
Kwestie van liefde
God heeft zijn enige Zoon in de
‘So let’s start giving.’ ‘Laten we
wereld gezonden, opdat we door
gaan geven.’ Dat ‘geven’ deed mij
Hem zouden leven.’ Dat loopt
denken aan enkele bijbelteksten
dan uit op de
waarin dat werkoproep om de
woord – ja, het is
Bij die ander liefhebben gaat het
ander lief te hebeen werk-woord,
uiteindelijk om alle mensen, alle
ben. Bij die ander
in de diepe betemedemensen, alle naasten.
gaat het niet om
kenis daarvan
die ene ander, je geliefde, als je
– voorkomt. Een uitspraak van
die tenminste hebt. Bij die ander
Jezus: ‘Er is geen grotere liefde
gaat het uiteindelijk om alle mendan je leven te geven voor je
sen, alle medemensen, alle naasvrienden.’ Het geven dat tot uitdrukking komt in inzet, opoffering ten.
voor anderen is dus een kwestie
Vriendschap van Jezus
van liefde
De inzet, de opoffering van menNog een bijbeltekst waarin het
sen is gebaseerd op, geïnspireerd
werkwoord ‘geven’ voorkomt.
door de vriendschap van Jezus,
Even in de oude vertaling, want
door de liefde van God, geopenzo is die het bekendst: Johannes
3:16. ‘Want alzo lief heeft God de baard in degene die over Zichzelf
gezegd heeft: ‘(…) de Mensenwereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat zoon is niet gekomen om gediend
te worden, maar om te dienen
een ieder, die in Hem gelooft,
en zijn leven te geven als losgeld
niet verloren ga, maar eeuwig
voor velen.’ Jezus Christus: de
leven hebbe.’ Een vergelijkbare
World Servant bij uitstek.
tekst staat in 1 Johannes 4: ‘(…)

hier in de buurt katholieke asielzoekers, die te ver van de kerk
woonden. Samen met nog wat vrijwilligers bood ik aan ze te brengen
en weer op te halen. Omdat het
gemakkelijker was, bleef ik zelf
ook maar in de viering.
In het begin wat onwennig, maar
na een poosje zong ik alle liedjes
mee en vertaalde naar hartelust
de bijbelteksten en de preek.
Op een dag bleef ik met ‘mijn’
groepje koffiedrinken en kwam
naast een klein, grijs vrouwtje te
zitten met een sombere uitstraling. Ik vroeg haar naam en ze antwoordde: “Gaat je niks aan!”
“Laat maar”, zeiden vrouwen om
haar heen. “Ze heet Ans en is
altijd chagrijnig.” En dat was ze!
Sinds het overlijden van haar man
had ze geen lol meer in het leven.
Het heeft weken geduurd, voor ik
naast haar mocht zitten in de kerk.
Ze zat altijd alleen, keek nooit op
of om, las niet mee en zong al helemaal niet! Ik bad om een wonder.

Toen kwam er een nieuwe priester: een pater uit Liberia, heel
donker getint.
De eerste zondag heette hij de
gemeente welkom, zei z’n naam
en liep ineens de kerk in, recht
op Ans af. Hij bleef staan, legde
zijn hand op haar schouder en
zei: “God heeft jou gezien.” Ze
keek hem verbijsterd aan, toen
verscheen er een glimlach op haar
gezicht... Ans straalde! Ik zat met
tranen in mijn ogen naast
haar en zag het wonder
gebeuren. Ze
zong voor het
eerst beverig
het ‘Gloria’
mee.
“Een zwarte
engel van God”,
zei ze later.
De asielzoekers zijn hier
niet meer,
maar ik ga
nog elke zon-

zijn of men zorgt voor personeel
in de kliniek.

De expositie is te zien t/m woensdag 15 augustus
10.00-16.30 uur, dinsdag en donderdag 14.00-16.30 uur,
Steenwijk, Grote Kerk

Wietse Meinardi te
horen in Adventskerk
Assen
Wietse Meinardi gaf al concerten
toen hij nog conservatoriumstudent was. Vaak solo en soms met
andere instrumenten of koren.
Hij heeft opgetreden in Nederland, Engeland, Frankrijk, Italië
en Duitsland. Ook heeft hij veel
ervaring met koorbegeleiding op
orgel en piano. In 2008 verscheen
zelfs zijn eigen solo-cd. Tijdens dit
concert bespeelt deze begaafde
organist het Van Vulpen-orgel en
het Deblieck-kistorgel. Belangstellenden zijn van harte welkom.

‘Er is geen grotere
liefde dan je leven
te geven voor je
vrienden.

Zondag 26 augustus, 16.00 uur, Assen, Adventskerk,
Lindelaan 49

Muzikanten die met zichtbaar plezier muziek maken. Dat zijn organist Martin Mans en panfluitiste
Noortje van Middelkoop. Mans
vierde onlangs zijn 40-jarig jubileum als organist. ‘Adieu Zomer’
heet het concert dat plaatsvindt
in de Willem Hendrik Zwart Hal.
Reserveren: tel. 0572-371838, mail:
adhuetink@gmail.com. De prijs van
het concert is inclusief koffie, thee
en koek. Na afloop krijgen aanwezigen een hapje en drankje.
Zaterdag 1 september, 20.00 uur, Lemelerveld, Grensweg
17, WZH-hal, € 14 (t/m 12 jaar gratis)

Interessante lezing?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Zwarte engel
door Elly Zuiderveld

Zoals sommigen van jullie weten,
ben ik opgegroeid in een RoomsKatholiek gezin.
En achteraf bekeken was dat niet
eens zo verkeerd, al dacht ik lange
tijd van wel.
Door een groot misverstand stapte ik op mijn vijftiende de kerk uit
en zei daarmee ook God vaarwel,
tot ik rond mijn dertigste opnieuw
christen werd, nu in een evangelisch getinte gemeente, dus ‘protestant’.
Ik voelde me altijd ongemakkelijk
bij dat woord, al heb ik samen met
Rikkert, honderden keren opgetreden in protestantse kerken en
duizenden liedjes gemaakt voor
protestantse kindertjes. (Gelukkig
zongen katholieke kindertjes die
liedjes ook wel, maar met mate.)
Een aantal jaren geleden waren

dag met Ans naar de kerk.
We zijn ook bevriend geworden
met de pater en soms bidden en
zingen we samen bij haar thuis.
Bedankt, zwarte engel, dat je luisterde naar God en je niets aantrok
van hoe het hoorde.
God is trouw!
De auteur is zangeres, schrijver en levenskunstenaar.

Illustratie Hester Nijhoff

Adieu Zomer met
orgel en panfluit in
WZH-hal

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

Illustratie Hester Nijhoff

AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 5 aug.: GK Aalden 10.00 ds. H. Cohen StuartFens, Oosterhesselen. Organist: Mans Kuipers. Oppas:
aanwezig. Collecte: diaconie.
Kerkdienst 12 aug.: GK Aalden 10.00 ds. L. v/d Veer, Oosterhesselen. Organist: Irma
Zuur. Oppas: aanwezig. Collecte: KerkinActie (zending).
Kerkdienst 19 aug.: GK Aalden 10.00 dhr. G. Stevens, Aalden. Organist: Mans Kuipers.
Oppas: aanwezig. Collecte:
kerk.
Kerkdienst 26 aug.: GK Aalden 10.00 ds. W. Hordijk-van
der Zwaag, Aalden. Organist:
Hans de Graaf. Oppas: aanwezig. Collecte: kerk.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 5 aug.: 9.30 dhr.
G. ter Beek, Westerbork. Organist: Johanna Vos. Lied voor
de dienst: NLB 225: 1. Paaskaars aansteken: Suzanne v/d
Hoek. Collecten: 1. Diaconie.
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer.
Oppas: aanwezig. Knd.: Stijntje
de Ruiter.
Kerkdienst 12 aug.: 9.30 ds.
W. Smit, Smilde. Organist:
Rinke Bodewits. Lied voor
de dienst: NLB 611: 1, 2 en 3.
Paaskaars aansteken: Manon
v/d Hoek. Collecten: 1. KerkinActie-Zomerzending. 2. Kerk. Bij
de uitgang: beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: Leonie Blomsma.
Kerkdienst 19 aug.: 9.30
ds. R. Veldman, Beilen. Organist: Nico Meilof. Lied voor
de dienst: NLB 647: 1, 2 en 3.
Paaskaars aansteken: Maria
Koning. Collecten: 1. Diaconie.
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer.
Oppas: aanwezig. Knd.: Stijntje
de Ruiter.
Kerkdienst 26 aug.: 9.30 mw.
P. de Kruijf, Assen. Organist:
Johanna Vos. Lied voor de
dienst: NLB 833. Paaskaars
aansteken: Joah Trul. Collecten: 1. Z.W.O.-Plaatselijk Werk.
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer.
Oppas: aanwezig. Knd.: Gea de
Boer.
Wel en wee. Mw. H. FernhoutHoogeveen, Ribesstr. 2, verblijft
nog in Anholt, Rietmarke, k.
13, Paul Krugerstr. 1, 9401 AG
Assen. Zij heeft te horen gekregen dat haar linkerarm blijvend
verlamd is, wat een zware tegenslag is. Door intensieve revalidatie probeert zij zoveel mogelijk
lichamelijke functies te herstellen.
Mw. A. Onderdijk-Kijk in de
Vegte, Magnoliastr. 31, is van het
WZA naar De Boshof, Beilerstr.
38, 9401 PM Assen gegaan voor
revalidatie.
We wensen hen kracht en goede
zorg toe op de lange weg die zij
hebben te gaan.
In memoriam Roelof Hoven.
10 juli is overleden: dhr. Roelof
Hoven in de leeftijd van 95 jaar.
Hij woonde in De Driemaster te

Smilde. Als je zo’n lang leven mag
genieten, zijn er vele hoogte-en
dieptepunten. Ieder van ons kent
die. Het is verdrietig wanneer
je veel mensen overleeft en zelf
al zo lang verlangt om naar je
eeuwig huis te gaan. ‘Waarom
sterven zo veel jongere mensen
wél en ik niet?’ vroeg hij vaak.
Terecht dat hij dit zei, want hij
heeft in zijn leven veel dierbaren
verloren. Tijdens de dankdienst
voor zijn leven memoreerde
kleindochter Leonie dat. Maar
ook vertelde ze dat haar opa een
gezelligheidsmens was, van grapjes hield, belangstelling had voor
mensen om hem heen. Familiebijeenkomsten waren een feestje
voor hem. Hij was gewoon een
hele lieve en goede vader en opa,
stond er ook op de rouwkaart.
Daarnaast kenmerkten rust en
eerlijkheid hem, evenals orde en
netheid. Al geruime tijd woonde
hij in Smilde, eerst in ‘t Beurtschip, en later -toen zijn gezondheid minder werd, in De Driemaster. Voorheen woonde hij
in Bovensmilde met zijn vrouw
Hennie van der Scheer, met wie
hij trouwde in 1957, en later in
Odoorn. Ze kregen drie kinderen: Gea, Harm en Ria. Hennie
overleed in 1990, ze was nog
maar 57 jaar. Hierna verhuisde
hij weer naar Bovensmilde,
waar hij zijn latere levenspartner Benia Dermois leerde kennen. Met haar was hij samen tot
haar overlijden in 2007. Toen
zijn krachten afnamen, verlangde
hij hevig om te mogen gaan. Hij
geloofde dat God de Vader een
woning voor hem klaarmaakte in
Zijn hemelse huis en op 10 juli
is hij in een oogwenk daarheen
gegaan.
Jarig. 30 juli: dhr. J. Snippe,
Stuurboord 217, 9422 HT Smilde:
76 jaar.
1 aug.: mw. W. Halsema-Korver,
Stuurboord 211, 9422 HT Smilde:
82 jaar.
5 aug.: mw. A. Bos-de Vries,
Kanaalweg 106a, 9422 BH Smilde: 84 jaar.
7 aug.: mw. H. Meijer-Boers,
Dopheide 4, 9421 NK: 88 jaar.
7 aug.: dhr. H. Stel, H.P. Sickenstr. 5d, 9421 PJ: 76 jaar.
7 aug.: mw. R. v/d Leest-Schriemer, van der Scheerstr. 99, 9406
JM Assen: 76 jaar.
10 aug.: mw. W. Haveman-Kiewiet, Ds. L. Dijkstrastr. 4, 9421
PH: 87 jaar.
11 aug.: mw. H. TimmermansFernhout, Kornoeljehof, Tynaarlosestr. 56, 9481 AD Vries: 82
jaar.
Jubileum. Dhr. D. Mulder en
mw. A. Mulder-Stel, Witterweg
12, 9421 PG, die op 10 aug. 45
jaar zijn getrouwd. Wij wensen u
een fijne dag en Gods zegen voor
de toekomst!
Bedankt. Jeannette en ik zeggen u als kaartenschrijvers, bellers en mailers hartelijk dank
naar aanleiding van ons 40-jarig
huwelijk. Wij hechten hier veel
waarde aan en wij kunnen u vertellen dat wij een prachtig gezinsweekend in Norg hebben gehad;
met onze internationale familie.

Ook de vijf kleinkinderen waren
erbij en wij zijn dankbaar dat we
dit mochten beleven. Met een
hartelijke groet, Piet en Jeannette Verschoor.
Oud Papier. De eerstvolgende
keer dat het oud papier weer
wordt opgehaald zal zijn aan het
einde van de schoolvakantie op
1 sept.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 5 aug.: GK 10.00
ds. H. Nagelhout. Gez. dienst.
Organist: Jan Kamphuis. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: fam.
Korenhof. Bloemendienst: mw.
J. Jansen.
Aleida Kramer 10.30 mw. M.
v/d Linde.
Kerkdienst 12 aug.: HK
10.00 ds. J. Lambers-Niers. Gez.
dienst. Knd.: groep 1 t/.m 8.
Oppas: fam. Bouwland-Velzing.
De Schutse 19.00 ds. J. Lambers-Niers.
Kerkdienst 19 aug.: GK 10.00
ds. H. Nagelhout. Gez. dienst.
Organist: Jan Kamphuis. Knd.:
1 t/m 8. Oppas: Linda Oldenhuis. Bloemendienst: mw. F.
Beenen.
Aleida Kramer 10.30 ds. H.
Kauffmann-Schaap.
Kerkdienst 26 aug.: HK 10.00
ds. E. de Vries-Baarlink. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: Linda
Hulter.
Aleida Kramer 10.30 mw. J.
Regeling.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-Maat, Kalteren 6, 7981 LR
Diever, tel. 0521-592114
Kerkdienst 5 aug.: 10.00 ds.
K. Snijder, Diever. Openluchtdienst m.m.v. Duo Waninge,
Roden. Knd.: groep 1 t/m 4.
19.15 ds. E. Terpstra, Urk.
Kerkdienst 12 aug.: 10.00 ds.
H. de Kok-Mellema, Wilsum.
Openluchtdienst m.m.v. Jaap
de Kok, Groningen en de fam.
Streutker, Kerkenveld. Knd.:
groep 1 t/m 4. 19.15 ds. H. Hoogeveen, Alteveer.
Kerkdienst 19 aug.: 10.00 dhr.
G. Heinen, Dalfsen. Knd.: groep
1 t/m 4. 19.15 ds. J. Stap, Kolderveen.
Kerkdienst 26 aug.: 10.00 ds.
B. Urgert, Elp. Kinderkerk voor
alle groepen. 19.15 ds. Peschar,
Hollandscheveld.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 5 aug.: 9.30 ds.
R. Biewinga, Gramsbergen. Koffiedrinken na de dienst. O.v.d.:
mw. B. Tuit en mw. R. Roffel.
Diakenen: mw. G. Westerdijk
en mw. I. Boer. Organist: Nelleke v/d Leest. Oppas: Meena
Wentink. Beamer: Ruben.
Gastdames: mw. G. Wieringa
en mw. C. Leenman. Autodienst: dhr. T. Buter: mw.
Huizing; dhr. D. Pruim: dhr. de
Groot en fam. Potze. Collecten: 1. Diaconie. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
Kerkdienst 12 aug.: 9.30 mw.
A. Aukes-Smit. O.v.d.: mw. G.
Nieuws voor het GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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Smit en dhr. G. Aalenhuis. Diakenen: mw. C. Leenman en
dhr. H. Buursma. Organist:
Geert Kloppenburg. Oppas:
Rennie Roffel. Beamer: Laura.
Gastdame/-heer: mw. B. Busscher en dhr. J. Terpstra. Autodienst: mw. R. Roffel: mw.
Huizing; dhr. J. Bakker: dhr. de
Groot en fam. Potze. Collecten: 1. KiA/Zending. 2. Spaarcollecte. 3. A.K.A.
Kerkdienst 19 aug.: 11.00 ds.
H. Thon, Valtermond. Voor de
dienst koffiedrinken. O.v.d.:
mw. A. Aukes en dhr. J. van Vondel. Diakenen: mw. A. Leffers
en mw. T. Deuring. Organist:
Geert Kloppenburg. Oppas:
Astrid Loots. Beamer: Ruben.
Gastdames: mw. J. Bos en mw.
A. Buter. Autodienst: dhr. B.
Wiebing: dhr. de Groot; dhr.
B. Baptist: mw. Huizing en fam.
Potze. Collecten: 1. Kerk. 2.
Spaarcollecte. 3. A.K.A.
Kerkdienst 26 aug.: 9.30 ds.
J. de Kok, Wilsum. O.v.d.: mw.
R. Roffel en mw. G. Smit. Diakenen: mw. E. Rendering en
mw. C. Leenman. Organist:
Nelleke v/d Leest. Oppas: Linie
Moorman. Beamer: Suzanne.
Gastdames: mw. R. Heuving en
mw. B. van Hoving. Autodienst:
mw. R. Roffel: fam. Potze; dhr. H.
Buursema: dhr. de Groot en mw.
Huizing. Collecten: 1. A.K.A. 2.
Spaarcollecte. 3. Kerk.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 5 aug.: 9.30 dhr.
L. Broekman. Collecten: 1.
Pastoraat. 2. Lilianefonds. Uitgangscollecte: pastoraat. Oppas:
aanwezig.
Kerkdienst 12 aug.: 9.30 ds.
R. Wentink. Collecten: 1. Pastoraat. 2. KiA/zending. Bij de
uitgang: pastoraat. Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 19 aug.: 9.30 ds. L.
v/d Veer. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Diaconie. Bij de uitgang:
pastoraat. Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 26 aug.: 9.30 ds.
H. Klaassens. H.A. Collecten:
1. Pastoraat. 2. Diaconie. Bij de
uitgang: pastoraat.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 5 aug.: 10.00 ds.
H. Rooze, Hoogeveen. Knd.:
ja. Kaars aansteken: leiding.
O.v.d.: Harry Euving. Organist:
Harmke Elders. Oppas: Femmique Klaster en Malissa Pijpstra. Collecten: 1. Kerk. 2. Knd.
3. Onderhoud. Bloemengroet:
fam. H. Schuring. Na de dienst is
er koffiedrinken.
Kerkdienst 12 aug.: 10.00 ds.
B. Breunesse. Doopdienst. Knd.:
ja. Kaars aansteken: Lukas
Aasman. O.v.d.: Willy Vugteveen. Organist: Hendrikus Vugteveen. Oppas: Linda Schipper
en Anika Pijpstra. Collecten: 1.
KiA/Zending. 2. Kerk. 3. Onderhoud. Bloemengroet: mw. G.
Koops. Na de dienst is er koffiedrinken.
Kerkdienst 19 aug.: 10.00 ds.
J. Schneider, Schoonoord. Knd.:
ja. Kaars aansteken: leiding.
O.v.d.: Gerrit Wolting. Organist: Jan Klok. Oppas: Geertje
van Baar en Femke Euving. Col-
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lecten: 1. Kerk. 2. Cie. bijzondere diensten. 3. Onderhoud.
Bloemengroet: fam. J. Kamman. Koffiedrinken na de dienst.
Kerkdienst 26 aug.: 10.00 ds.
L.van der Veer, Oosterhesselen.
Knd.: ja. Kaars aansteken:
Bram Euving. O.v.d.: Hans Bonhof. Organist: Harmke Elders.
Oppas: Astrid Euving en Natisha
Jutstra. Collecten: 1. Kerk. 2.
Diaconie. Deurcollecte: adoptie.
Collectanten: Zwinderse kant:
Lukas Aasman; Geeser kant:
Bram Euving. Bloemengroet:
fam. S. Barendregt. Na de dienst
is er koffiedrinken in Pluspunt.
Jarig. Mw. F. Keen-van Spil: 4
aug. 76 jaar, De Brinkies 28, 7863
TM Gees.
Mw. S. Stevens-Bouwers: 20 aug.
85 jaar, De Etgaarde 19, 7861 BT
Oosterhesselen.
Mw. H. Sikken-Kuipers: 21 aug.:
90 jaar, Dorpsstr. 54, 7863 PD
Gees.
Dhr. H. Louissen: 21 aug. 79 jaar,
Verl. Hoogev. Vaart 92, 7864 TC
Zwinderen.
Dhr. R. Aasman: 28 aug.: 83
jaar, Tilweg 11, 7863 TJ Gees.
Van harte gefeliciteerd en Gods
zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels, Noorderkeerkring
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel.
0591-312007
Kerkdienst 5 aug.: Kruiskerk
9.30 dhr. F. Koops.
Kerkdienst 12 aug.: EbenHaëzer 9.30 ds. J. Schneider.
O.v.d.: mw. D. de Jong-Beuker.
Organist: mw. G. Fictorie-Smeman. Collecten: 1. Pastoraat.
2. Kerk. Bij de uitgang: geluidsinstallatie. Welkomstcie.: B. Fictorie. Knd.: Grietje.
Kerkdienst 19 aug.: Kruiskerk 9.30 dr. J. Borst.
Kerkdienst 26 aug.: EbenHaëzer 9.30 ds. H. Jumelet.
O.v.d.: mw. G. Velzing-Hessels.
Organist: J. Kroon. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij
de uitgang: geluidsinstallatie.
Welkomstcie.: fam. G. Velzing.
Knd.: Dinie.
KLAZINAVEEN-Noord
Kerkdienst 5 aug.: 10.00 mw.
Joh. Keim, Emmen. Organist:
Gerard Ziengs.
Kerkdienst 12 aug.: 10.00
mw. M. de Bruin-Roffel, Emmen.
Organist: Wessel Voorn.
Kerkdienst 19 aug.: 10.00
mw. M. de Bruin-Roffel, Emmen.
Organist: Gerard Ziengs.
Kerkdienst 26 aug.: 10.00 drs.
E. Akkerman, Hoogeveen. H.A.
Organist: Wessel Voorn.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 5 aug.: 10.00 dhr.
Arnold Wienen, World Vision.
O.v.d.: dhr. H. Vos. Organist: dhr. J. Kroon. Koster:
dhr. R. Visser. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. Oppas: Annet
Benus. Knd.: geen. Bediening
beamer: Tjapko Lunenborg.
Ontvangst: fam. Hobers. Bloemendienst: mw. F. Rabbers.
Lees verder op pagina 4
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Autodienst: dhr. H. Naber.
Koffiedrinken na de dienst.
Kerkdienst 12 aug.: 10.00
ds. E. Akkerman, Hoogeveen.
O.v.d.: dhr. A. Stevens. Organist: dhr. J. Kroon. Koster:
dhr. A. Engberts. Collecten:
zending. Bij de uitgang: kerk.
Oppas: Ineke Groothuis. Knd.:
geen. Bediening beamer:
Mark Pals. Ontvangst: fam. Van
Noort. Bloemendienst: fam.
Stevens. Autodienst: dhr. A.
Stevens.
Kerkdienst 19 aug.: 10.00
ds. A. de Lange, Hardenberg.
O.v.d.: mw. G. Visser. Organist: dhr. A. Stulp. Koster: dhr.
Tj. Lunenborg. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang:
gebouwen. Oppas: Corenna
Mennik. Knd.: geen. Bediening
beamer: Leon Pekelsma. Ontvangst: fam. Engberts. Bloemendienst: mw. J. Matena.
Autodienst: dhr. B. Pals.
Kerkdienst 26 aug.: 10.00 da.
Lourens, Emmen. H.A. O.v.d.:
mw. L. Pals. Organist: dhr. H.
Kroeze. Koster: dhr. H. Schuring. Collecten: diaconie. Bij
de uitgang: kerk. Oppas: Corry
Baan. Bediening beamer: Piet
van Noort. Ontvangst: fam.
Baan. Bloemendienst: fam.
Naber. Autodienst: mw. F. Rabbers.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 5 aug.: De Wijngaard 9.30 Erika van der Laan.
Na de dienst is er gelegenheid
om met elkaar een kop koffie/
thee te drinken in De Rank. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij
de uitgang: bloemencie. Knd.:
geen. Autodienst: J. Scholts en
H. Oving. Oppas: Anouk Zwiers
en Evelien Vos. Bloemengroet:
fam. A. Hajes.
Kerkdienst 12 aug.: De Wijngaard 9.30 ds. de Kok, Wilsum.
Collecten: 1. Zending KiA. 2.
Kerk. Bij de uitgang: bloemencie.
Autodienst: B. Schans en J. van
Kleef. Oppas: Jannie de Haan en
Gea Habers. Bloemengroet:
fam. A. Eisses.
Kerkdienst 19 aug.: De Wijngaard 9.30 ds. Hordijk, Aalden.
H.A. Na afloop van de dienst is
er gelegenheid om met elkaar

koffie/thee te drinken in De
Rank. Collecten: 1. Diaconie.
2. Interieurfonds kerk en gebouwen. Bij de uitgang: bloemencie.
Autodienst: H. Bouwman en A.
Hajes. Oppas: Judith Katerberg
en Lianne Kloosterman. Bloemengroet: fam. P. Hogeveen.
Kerkdienst 26 aug.: De Wijngaard da. de Kok, Wilsum. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. Bij
de uitgang: bloemencie. Autodienst: B. Eisses en P. Hogeveen.
Oppas: Tabitha Eisses en Wouter Kloosterman. Bloemengroet: fam. H. Oving.
De kopij voor de Zandloper
voor het sept.-nr. moet uiterlijk
20 aug. weer ingeleverd worden.
Het oud papier kunt u vanaf 24
aug. 16.00 uur weer deponeren
in de container die dat weekend
dan weer op de parkeerplaats
achter De Rank zal staan.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdiensten 5 aug.: GK
9.30 ds. R. Fernhout. 19.00 ds.
T. Oldenhuis, Coevorden. Gez.
dienst. Organisten: dhr. L. v/d
Schootbrugge en dhr. R. Roelofs.
Knd.: Jeanine Bosch (1, 2, 3)
en Wilma Bosch (4, 5, 6). Tnd.:
19.00 uur: Wendy Mollink (7,
8). Oppas: Jacqueline Dubbink,
Mini Veldman en Anne-Will Plaggenmars. Collecten: kerk en
onderhoud. Bloemen bezorgen: Henny Kamphuis.
Kerkdiensten 12 aug.: GK
9.30 ds. Jac. Griffioen, Nieuwleusen. HK 19.00 dhr. R. Bartels. Gez. dienst. Organist: dhr.
R. Roelofs. Knd.: Rianne Kamphuis (1, 2, 3). Oppas: Jeanine
Bosch, Gerda Valk en Jaëlle Valk.
Collecten: KiA/zending en zending. Bloemen bezorgen: Jan
en Martha Immink.
Kerkdiensten 19 aug.: GK
9.30 ds. T. Veenstra, Wilsum.
19.00 ds. R. Visser, Uelsen. Gez.
dienst. Organisten: dhr. L. v/d
Schootbrugge en dhr. G. Diepeveen. Knd.: Anja Valk (1, 2, 3)
en Geri Poorterman (4, 5, 6).
Tnd.: 19.00 uur: Bert Dubbink
(7, 8). Oppas: Edith Kamphuis,
Rolien Voortman en Celine Valk.
Collecten: kerk en diaconie.
Bloemen bezorgen: Harmke
en Frits Leemhuis.

Kerkdiensten 26 aug.: GK
9.30 ds. M. Zoeteweij, Lemele.
HK 19.00 ds. G. Schreuders.
Gez. dienst. Organist: dhr. A.
Kristiaans. Knd.: Lian Wetering (1, 2, 3). Oppas: Geranda
Kamphuis, Janien v/d Schootbrugge en Jorinde Immink. Collecten: kerk en onderhoud.
Bloemen bezorgen: Jannie
Rotmensen.
Kerkdiensten 2 sept.: 9.30
ds. R. van Hornsveld, Den Ham.
19.00 dhr. R. Pasterkamp, Urk.
Organisten: dhr. R. Roelofs en
dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.:
Wilma Bosch (1, 2, 3) en Dianne
Seigers (4, 5, 6). Tnd.: 19.00
Anne Bargboer (7, 8). Oppas:
Marieke Immink, Francisca Willems en Anniek Immink. Collecten: kerk en diaconie. Bloemen
bezorgen: Gea Wessels.
Jarig. 8 aug. 1937: zr. Hendrika
Valk-Veurink, Piksenweg 22: 81
jaar.
13 aug. 1940: br. Jan Kleinjan,
Hexelseweg 80: 78 jaar.
20 aug.: br. Egbert Dubbink, Dalvoordeweg 16: 78 jaar.
24 aug.: br. Wim Reefhuis,
Voombeltweg 7: 75 jaar.
Ik wil u loven, Heer, met heel
mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. Psalm 9:2.

Lemele. O.v.d.: Leny Nijboer.
Organist: Hans Niezink. Koster: Janny/Koert Naber.
Kerkdiensten 26 aug.: 9.30
ds. J. Zondag. O.v.d.: Julia
Schuurhuis. Pianist: Luco Hans.
Lector: Corien Deen. Koster:
Grietje Visser. Van Dedemkerk 19.00 ds. G. Zijl, Lemele.
O.v.d.: Wim Vrieling. Organist:
dhr. J. Plender. Koster: Henk
Zomer.
Collecten: 19 aug.: diaconie.
Bij de uitgang: PKW; andere zondagen: PKW. Bij de uitgang: diaconie. Kindercollecte 3e kwartaal: Karamojong kinderen naar
huis en naar school.
Knd.: alle zondagen: groep 1
t/m 8.
Van Dedem Marke: 4 aug.:
ds. J. Moolhuizen. Organist: ds.
W. Visscher.
11 aug.: dhr. Jannes Smit. Organist: ds. W. Visscher.
18 aug.: ds. Ard ten Brinke.
Organist: Fred van Dijk.
25 aug.: pastoraal team RKK.
Organist: ds. W. Visscher.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 5 aug.: De
Antenne 9.30 prop. mw. T.
Prins. O.v.d.: Leny Nijboer.
Organist: Nico Aalberts. Lector: Margreet Kuiper. Koster:
Henk Omvlee. De Fontein
19.00 ds. J. Wassenaar, Hellendoorn. O.v.d.: Gerda Hofman.
Organist: Hans Niezink. Koster: Else de Ronde.
Kerkdiensten 12 aug.: De
Antenne 9.30 ds. J. Zondag.
O.v.d.: Wim Vrieling. Organist:
Hans Niezink. Lector: Gerrit
Hofman. Koster: Klaas Boessenkool. De Fontein 19.00
ds. P. Lindhout. O.v.d.: Margareth Joosten. Organist: Freddy
Bruins. Koster: Nico van Hattem.
Kerkdiensten 19 aug.: 9.30
ds. J. Zondag. O.v.d.: Maaike
Hiemstra. Organist: ds. W. Visscher. Lector: Rolien Menzo.
Koster: Bert en Ina ten Brinke.
De Fontein 19.00 ds. G. Zijl,

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683XT Den
Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 5 aug.: 9.30 ds.
H. de Haan. O.v.d.: groep B.
Knd.: peuters: Denise Ruiterkamp; groep 1 t/m 6. Oppas:
in zaal 6: Inge Bosklopper, Judy
Minkjan en Marjolein Wermink.
Koffiedrinken na de dienst.
Koffie schenken: Jan en Hettie
Kamphuis. Collecten: 1. Diaconie. 2. Erediensten/AKA. Deurcollecte: kerk. HK 19.00 ds. H.
de Haan. Gez. dienst. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: kerkelijke gebouwen.
Kerkdienst 12 aug.: 9.30 ds.
H. de Haan. O.v.d.: groep C.
Knd.: peuters: Nathalie Hofsteede en Annemiek Rosman;
groep 1 t/m 6. Oppas: zaal 6:
Dorien Dood, Mariek Jurjens
en Jade Kuiper. Koffiedrinken
na de dienst. Koffie schenken:
Dinie Groothalle en Dinie Ekkel.
GK 19.00 ds. H. Klaassen. Gez.
dienst. Collecten: 1. Zending. 2.

Advertenties
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Erediensten/AKA. Deurcollecte:
kerk.
Dankbetuiging. Wij willen
iedereen hartelijk bedanken voor
het medeleven tijdens zijn ziekte
en na het overlijden van onze
vader en opa Rieks Meijerink.
Uw belangstelling heeft hem en
ons erg goed gedaan. Kinderen
en kleinkinderen.
Hierbij willen wij u allen heel
… maar d
hartelijk bedanken voor de kaarniet: Jan e
ten, telefoontjes en bezoeken tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze
vader en opa Gerrit-Jan Seigers. Dit is ons tot grote steun
geweest. Wat fijn dat er zoveel
lieve mensen met ons meeleven.
Dina Seigers, kinderen en klein een andere
kinderen.
kend versch
Zieken. Zr. M. SoepenbergNederland.
Bouwman, Lambertinck 8, heeft probleem g
problemen met de schildklier.
duivel sliep
Daarvoor is zij onderzocht.
is inmiddels
Inmiddels is een punctie geno- Ze gáán. In
men en bij het schrijven van deze mensen nié
kopij wacht zij op de uitslag. De
Here zij met haar en haar gezin. Dezelfde G
Hij zij met allen die te maken
Jan en Gerd
hebben met ziekte, (chemo)
bezoeken d
kuren of andere behandelingen in ïnuskerk in
het ziekenhuis. In zijn armen zijn centrum va
wij wel bewaard, zoals we lezen Deventer. G
in Deuteronomium 33: 27: De kerkgang du
eeuwige God is u een woning en voor kort h
onder u zijn eeuwige armen.
van oorspro
Diaconaal Project Ghana.
was jarenla
We wensen de jongeren (88 per- Koninginke
sonen incl. leiding!) uit ons dorp aan de 3GK
die eind deze maand naar Ghana gemeente v
gaan (in 2 groepen) een mooie samenwerk
tijd toe! Ze steken de handen
drie gerefo
uit de mouwen in Nsoatre, een nootschapp
gebied dat grenst aan Ivoorkust. (CGK–GKV
En ze doen dat voor de (chr.)
NGK=3GK
Stg. kinderhulp Ghana. Ze gaan de herindel
de volgende activiteiten uitvoe- van de paro
ren: het bouwen van een Admi- een aantal j
nistration Block voor een Senior geleden, lag
High School (Agrarische en
lange tijd st
Econ. opleiding). Het organise- denteel een
ren van een Kids Club met sport dens kerkel
en spel. Het opknappen van een Mijn ‘eigen’
schooltje in Aduony.
en ik ga teg
Het bezoeken van omliggende tig met mijn
dorpjes om o.a. kleding uit te
Protestants
delen. Groep 1 gaat van D.V. 27 inmiddels v
juli t/m 11 aug.; groep 2 gaat van me er thuis
D.V. 10 t/m 25 aug. Laten we
de binding t
bidden voor een vruchtbare en groter is da
gezegende tijd, maar dat ze ook Daarom vo
met elkaar en de kinderen veel geroepen o
plezier mogen hebben! De Here katholieke
behoede hen allen op hun wegen gaan, hier n
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Twee geloven op één
kussen gaat prima
… maar daar slaapt de duivel toch tussen? Deze drie stellen vinden van
niet: Jan en Gerda, Cor en Marion, Bert en Gerrie vertellen hun verhaal.

door L . Polhuys,
deventer

Hij gaat naar de
ene kerk, zij naar
een andere… Het is geen onbekend verschijnsel in kerkelijk
Nederland. Wat vroeger een
probleem gevonden werd – de
duivel sliep er immers tussenin –
is inmiddels reden tot blijdschap.
Ze gáán. In een tijd dat zoveel
mensen niét gaan.

traditie. Daarom had ik geen
bezwaar tegen mensen van een
ander kerkgenootschap. Toen
we trouwden, kwam de vraag
aan de orde of er een dominee
én een pastoor in de dienst aanwezig moesten zijn. Maar ik vond
dat de pastoor het wel alleen
af kon. De eerste jaren van ons
huwelijk ging ik mee naar de
rooms-katholieke kerk. Daar
heb ik me altijd thuis gevoeld.
Het gebruik van rituelen en kleuren is anders, maar het gaat uiteindelijk toch om dezelfde God.”
Aldus Van Barneveld, die op dit
moment diverse kerkelijke functies bekleedt.

Dezelfde God
Jan en Gerda van Barneveld
bezoeken de historische Lebuïnuskerk in het oude stadscentrum van hun woonplaats
Geen breekpunt
Deventer. Geen gescheiden
Eveneens in Deventer wonen
kerkgang dus, maar dat was tot
Cor en Marion Weeda, beiden
voor kort heel anders. Gerda,
van oorsprong rooms-katholiek, zestigers. Cor was evangelist in
Twente, werkte voor de Elisawas jarenlang actief in de Maria
bethbode en voor Trans World
Koninginkerk. Deze is verkocht
Radio. Voor Groot Nieuws
aan de 3GK-SamenwerkingsRadio is hij de stem van De Bijgemeente van Deventer, een
bel Door. Marion, van Duitse
samenwerkingsverband van
afkomst, bezocht in haar vroegedrie gereformeerde kerkgere woonplaatsen
nootschappen
Almelo en Nun(CGK–GKV –
“Het is een verrijking
speet samen met
NGK=3GK). “Na
als je allebei
Cor de Chrisde herindeling
met je eigen verhaal
telijke Gereforvan de parochies
thuiskomt”
meerde Kerk,
een aantal jaren
waarin hij nog steeds actief is
geleden, lag mijn kerkbezoek
(inmiddels dus onderdeel van de
lange tijd stil. Ik bezocht inci3GK-Samenwerkings-gemeente
denteel een dienst, vooral tijvan Deventer). “Cor sprak wel
dens kerkelijke hoogtijdagen.
eens in een Pinkstergemeente
Mijn ‘eigen’ kerk is nu gesloten
en ik ging dan met hem mee”,
en ik ga tegenwoordig regelmaaldus Marion. “Toen ik vaker
tig met mijn man mee naar de
kwam, merkte ik dat het zingen
Protestantse kerk. Daar ken ik
inmiddels veel mensen en ik voel en de manier waarop men de
Heilige Geest liet doorwerken,
me er thuis. Ik heb het idee dat
me erg aanspraken. De Chrisde binding tussen protestanten
telijke Gereformeerde Kerk in
groter is dan bij katholieken.
Nunspeet was erg traditioneel,
Daarom voel ik me ook niet zo
vrouwen droegen er hoedjes
geroepen om naar de rooms
tijdens de dienst. Ik begreep de
katholieke kerk in Schalkhaar te
preken niet, die waren moeilijk
gaan, hier niet zo ver vandaan.
De Broederenkerk in de binnenstad zou ook een optie zijn,
Jan en Gerda van Barneveld
maar die trekt Jan dan weer
niet zo.”
Jan en Gerda leerden elkaar eind
jaren zeventig kennen. Gerda
kwam uit het overwegend rooms
katholieke Lettele, tien kilometer van Deventer. “Ik heb altijd
geleerd dat iedereen mijn naaste
is, ongeacht zijn geloof. Daarom
had ik ook geen moeite met protestanten. Op mijn 23e ging ik op
kamers in Deventer, bij mensen
van het Leger des Heils. Het was
een warm gezin en er ontstond
een innige vriendschap. In de
Maria Koninginkerk was ik actief
in onder meer het jeugdwerk.
In die tijd gingen de leerlingen
van de rooms-katholieke school
nog eenmaal per week naar de
kerk. Jammer dat dit nu totaal is
verdwenen.” Jan: “Ik kom oorspronkelijk uit Amersfoort, waar
we naar de Bergkerk gingen. Mijn
moeder was actief in die kerk.
De vrijzinnigheid daar was mijn

voor mij.” Momenteel is zij lid
van Pinkstergemeente De Banier
in Deventer.
Cor: “Het vreemde is dat mensen
nooit aan mij vragen waar mijn
vrouw is, als men mij alleen in de
kerkbank ziet zitten.
Maar aan Marion wordt regelmatig gevraagd waar haar man is.”
Marion: “Ik heb soms het gevoel
dat ik me moet verdedigen….”
Cor: “In het begin vond ik het wel
moeilijk dat we naar verschillende
kerken gingen. Maar ik merkte
dat Marion geestelijk groeide en
zich kon ontplooien.” Af en toe
gaat Marion nog met Cor mee.
Tijdens de seniorenbijeenkomsten
schenkt ze er koffie. “Ik merk wel
dat er veel is veranderd, vergeleken met bijvoorbeeld twintig jaar
geleden. Als de kerk er toen zo
had uitgezien, was ik misschien
niet overgegaan naar de Pinkstergemeente.” Beiden hebben
de gescheiden kerkgang nooit als
een breekpunt ervaren. “Het is
een verrijking als je allebei met je
eigen verhaal thuiskomt. We zien
de verschillende kerken als een
voorbereiding op wat later komen
gaat, als we in de hemel allemaal
samen zijn.”
Eén geloofsbelijdenis
Bert en Gerrie de Jong uit Vierhouten hebben een verschillende geloofsachtergrond. Gerrie was synodaal gereformeerd:
“zeven kinderen en een orgel”.
Haar man is rooms-katholiek.
Zij leerden elkaar kennen op
de VU in Amsterdam, waar hij
hoogleraar sociaal recht was en
zij secretaresse van de rechtenfaculteit. Gerrie ging mee naar
zijn kerk en Bert naar haar kerk.
In 1985 trouwden ze. Enige jaren
daarvoor was Bert weduwnaar
geworden. “Dat ik op de VU
mijn tweede vrouw tegenkwam
heb ik als Gods hand ervaren.”
Voor Gerrie was het huwelijk
een hele overgang, niet vanwege

Bert en Gerrie de Jong

het geloof maar omdat ze nu een
man én kinderen had. “Mijn familie heeft er nooit moeilijk over
gedaan dat hij rooms-katholiek
is.” De kinderen deden hun eerste communie en gingen mee
naar de mis. Maar sinds ze in
Vierhouten wonen, gaat Gerrie
naar de Protestantse Gemeente
in Nunspeet. Ze is daar diaken. Bert bezoekt regelmatig
de rooms-katholieke Franciscus
van Assisië-kerk. “Dat doe ik
uit trouw aan mijn roots en ook
uit solidariteit. De kerk vergrijst
steeds verder, leden- en bezoekersaantallen lopen terug.”
Beiden bezoeken regelmatig ook
elkaars kerken. Bert: “Inhoudelijk heb ik geen enkele moeite
met de protestantse kerk, we
delen immers dezelfde geloofsbelijdenis. Het mooie van het
rooms-katholicisme is dat je deel
uitmaakt van een wereldkerk.
Dat geeft een gevoel van grote
verbondenheid, van eenheid. Ik
houd van de mooie rituelen en
de symboliek hierin. Protestan-

ten zingen wel beter en iedereen zingt mee, maar de organist
speelt soms wel erg hard… Die
is er toch voor de begeleiding
van de gemeente, denk ik dan.
Een ander verschil betreft de
preek. Een Bijbeltekst met uitleg is voor mij het belangrijkste,
niet wat de spreker er hoogstpersoonlijk van vindt of welke
emoties hij ervaart. Ik vind dat
er wel een bepaalde lijn in de
liturgie moet zitten.” Gerrie:
“Rooms-katholiek en protestant
komen steeds dichter bij elkaar.
De symboliek komt bij ons ook
weer terug. In de protestantse
kerk zie je dat predikanten
tegenwoordig kleurige gewaden
dragen, aan het eind van het jaar
worden de overledenen herdacht net als bij de katholieken
en we steken kaarsen aan. Dat
was vroeger absoluut taboe.
Waar ik in de rooms-katholieke
kerk moeite mee heb, zijn de
soms wat ouderwetse teksten
bij bepaalde handelingen. Maar ik
heb er ook heel mooie liederen
geleerd!”
Cor en Marion Weeda

gezi(e)n

zondag 5 augustus 2018

RTV-tips
Zaterdag 4 augustus
KRO-NCRV | NPO2 | 22.40
Mother and Child
Drie vrouwen, die onafhankelijk van elkaar leven, blijken met
elkaar verbonden. Elizabeth zoekt
haar moeder, Karen zoekt haar
dochter en Lucy zoekt een kind.
Zondag 5 augustus
EO | NPO2 | 9.55
De Kapel
De omgekeerde wereld. Jezus
vertelt een verhaal van een landeigenaar die verschillende klusjesmannen aanneemt. Hij spreekt
met hen een beloning af. Iedereen, die zowel vroeg of later is
begonnen krijgt evenveel uitbetaald. Oneerlijk of toch niet. Jezus
vertelt dit verhaal met een reden.
Evangelist Jurjen ten Brinke licht
die gedachte toe.
Zondag 5 augustus
EO | NPO2 | 11.35
Het Vermoeden
Babara Zwaan is theoloog, geestelijk verzorger en auteur van het
net verschenen boek ’Een prachtige dans’. Het boek gaat over
de vraag: “Hoe ben je iemand
optimaal nabij, maar behoud je
afstand die nodig is om voor beiden de relatie gezond ‘te houden.
Maandag 6 augustus
KRO-NCRV | NPO1 | 23.00
Laat op Eén
Nadia Moussaid presenteert Laat
op Eén van 6 tot 31 augustus. Zij
vervangt Eva Jinek tijdens haar
zwangerschapsverlof.
Dinsdag 7 augustus
KRO-NCRV | NPO2 | 16.10
Mijn geloof, mijn kerk, mijn
huis
‘Mijn geloof, mijn kerk, mijn thuis’
is een nieuwe serie van de KRO,
waarin Esmay Jansen- een nieuw
en jong katholiek gezicht- de betekenis van kerken voor beleving van
het geloof in beeld brengt.
Woensdag 8 augustus
NTR | NPO2 | 21.10
Hoop en Wanhoop in het
Midden-Oosten
Het is al decennialang vallen en
opstaan in Het Midden-Oosten.
In deze uitzending staat centraal
Islamitische grenzen-Revolutie in
Iran en bezetting van Mekka.
Vrijdag 10 augustus
Max | NPO2 | 21.15
Professors op pad
Amateur-natuurfotograaf Pieter
van Vollenhoven trekt samen met
zijn (natuur)vriend, de botanicus
Joop Schaminée, de Nederlandse
natuur in.
Zaterdag 11 augustus
EO | NPO2 | 18.55
Bushpiloten
Zwemmen met meterslange walvishaaien en één van die plaatsen is
in Papoea, niet ver van de woonplaats van de familie Van Dijk. In
Angola is Marije Goud weer op
pad met arts Tim Kubacki.
Zondag 12 augustus
EO|NPO2|9.55
De Kapel
Dromen over morgen. Ds. Paul
Visser gaat in op het visioen van
Lees verder op pagina 9

Twee boeven en
een boevinnetje
door Willemke
Wieringa , Wierden

Veel dagen beleef
ik pure zonneschijn. Maar vandaag is een dag
vol ellende. Kent u dat? Dat het
ene na het andere rottige verhaal
je leven binnenrolt? Via de mail
leegt een bekende haar ziel over
haar ellendige jeugd, een familielid appt over onmin met andere
familieleden, een vriend ligt in
scheiding. Grote dingen waar
goedbedoelde antwoorden niets
uitrichten. Vervolgens zit er een
bende akeligheid in kleine dingen.
Afwasmachine kapot, band lek,
hoofdpijn…
En dan bereiken mij die dag ook
nog eens twee verhalen over
kleinkinderen op boevenpad.

dag - de pomp is net even onbeheerd - roepen ze zo hard, dat de
weerstand van de jongens totaal
uitgeput raakt. Ze kijken elkaar
eens aan. Hun ogen zeggen: zullen
we? En dan gebeurt het. Begerig
strekken ze de handen uit naar de

verboden zoete vruchten.
Wat een heerlijke lolly’s.
Dat is niet mooi. En dat vinden
hun ouders ook niet mooi. Eén
van de vaders neemt dan ook een
driest besluit en neemt zijn boefje
mee naar de baas van de bezinepomp. Hier moet schuld beleden
worden… En zo geschiedt. Vergeving ligt voor het grijpen.
De tweede geschiedenis speelt
zich niet ver daarvandaan af,
ongeveer tezelfdertijd. Daar lonken geen lolly’s, maar bloempjes.

Hele mooie bloempjes in de tuin
van een buurman, die in een vorig
leven vast en zeker de rijkshovenier van een koning moet zijn
geweest, zo fraai is zijn tuin. Ik zie
vaak hoe liefdevol hij zijn bloemen, groenten en gras verzorgt.
Om jaloers van te worden. Moet
je mijn achterlijke tuin zien…
Kleindochter van vier woont net
als haar boeven-neven ook vlakbij
en vindt die bloemen zo mooi.
Weet je wat, ze plukt er een
paar voor haar mama. Maar ja,
nu heeft ze toch echt buiten haar
grote broer van zeven gerekend.
“Dat mag niet, hoor”, vermaant
dit heilige kind, dat normaliter
zelf heus ook nogal boevig is aangelegd. “Dat is stelen.”
Met zijn zusje aan de hand zet hij
koers naar de buurtuinman, trekt
zijn vroomste gezicht en belt
dapper aan om de zonden van
zijn zusje te belijden. Wederom
wordt er genadig vergeven.
Theologisch gezien verdient dit
verhaal vast geen ereprijs. En
over het belijden van zonden valt
zeker veel meer te zeggen. Maar
toch. Begint hier niet ergens het
leven met God? Mijn dag werd in
ieder geval een stuk lichter.

Tegenover ons woont een garage
met een bezinepomp. Bij de kassa
staat een grote voorraad lolly’s.
Twee kleinzonen zijn dikke vrienden. De een woont op enkele
honderden meters afstand ter
rechterzijde van de garage, de
andere op gelijke afstand ter linkerzijde. Vaak passeren ze samen
de pomp. En dus de lolly’s. En
altijd lonken die lolly’s. Op een

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

Daan

Basaal fatsoen
‘Een kwestie van basaal fatsoen’ noemde Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, het
onlangs. Hij sprak over de
nieuwe privacywet en de
gevolgen daarvan voor kerken.

door

staan vermeld, ingedeeld in wijken of sectoren.
Alles tot je dienst, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens, maar
dat gaat niet zomaar. ‘Privacygevoelige’ gegevens van mensen
- want daar gaat het eigenlijk
altijd om - belanden op deze
manier op straat, terwijl ze dat
misschien helemaal niet op prijs
stellen.

Da an van der Wa als,
Gr amsbergen

Die gevolgen zijn
nogal ingrijpend. Lees willekeurig
welk kerkblad, zondagsbrief of
ook dit Gezamenlijk Zondagsblad
er maar op na. Het stikt van de
mededelingen over mensen.

Vraag hen eerst of het goed is!
Kwestie van basaal fatsoen, volgens Aleid Wolfsen. Kwestie van
hoe je met elkaar omgaat.
Geen rompslomp
Ik kan dat begrijpen, maar de
andere kant begrijp ik ook. In
het NOS-journaal, dat aan het
onderwerp een item wijdde,
kwam iemand aan het woord
die tot voor kort een kerkelijke
nieuwsbrief redigeerde. Tot voor
kort, want de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
zoals het officieel heet, zette
hem het mes op de keel.

Verhuizingen worden gemeld,
geboorten, huwelijken, sterfgevallen, vaak met de adresgegevens erbij. Van kerkelijke
contactpersonen worden huisadressen, emailadressen, telefoonnummers gepubliceerd.
Wie ziek zijn, waaraan zij lijden,
in welk ziekenhuis zij verblijNaast al het werk dat hij aan de
ven, ja wat het nummer is van
nieuwsbrief had, kwam nog eens
hun kamer, het wordt allemaal
de verplichting om de personen
trouwhartig opgeschreven.
die de revue pasWelke hoogbeseerden eerst om
jaarden op welke
Basaal fatsoen:
toestemming te
datum jarig zijn,
respect voor mensen
vragen. Voor al
het valt in menig
en daarom zorgvuldig zijn
die rompslomp
blad te lezen.
in wat je al dan niet
had hij tijd noch
Om nog maar
over hen schrijft.
zin.
te zwijgen van
Nogmaals, ook dat begrijp ik.
de gemeentegidsen waarin alle
Als ik pastor was of kerkbladregemeenteleden met hun adres

nee zijn mededeling opzettelijk
dacteur, dan zou ik er ook een
vaag houdt, kan dat leiden tot
broertje dood aan hebben om
per mail of telefoon iedereen die allerlei fantastische verhalen over
ik met een vrienwat er met X
delijk of bemoeIn de kerk is er veel
aan de hand is.
digend woord
In de kerk is er
oprecht meeleven
wil toespreken
veel oprecht
met elkaar,
of alleen maar
meeleven met
maar ook veel
vermelden, eerst
ongezonde
elkaar, maar ook
om fiat te vragen.
nieuwsgierigheid.
veel ongezonde
Wat een gedoe
nieuwsgierignietwaar. Alsof je geen betere
heid, en het is maar de vraag wat
dingen te doen hebt.
met pastorale rubrieken in kerkbladen het meest wordt gevoed.
Toch gaat mijn sympathie vooral
Wat is wijsheid?
uit naar Aleid Wolfsen. Dat is,
omdat hij niet de nadruk legt
Behoedzaamheid
op een wet die moet worden
Je kunt je afvragen of een blad
nageleefd, maar op onze motihet meest geschikte medium is
vatie om het zó te doen en niet
om het meeleven met elkaar te
anders. Basaal fatsoen noemt hij
stimuleren. De orale gemeenhet, je kunt ook zeggen: respect
schap van de kerk, de gemeenvoor mensen en daarom zorgvul- schap van mensen die elkaar
dig zijn in wat je al dan niet over
rondom de kerkdienst spreken,
hen schrijft.
lijkt me belangrijker.
Nieuwsgierigheid
Bijvoorbeeld, als gemeentelid X
voor een zware operatie staat,
zal de dominee dit misschien in
het kerkblad vermelden, maar
niet zonder X erin te kennen.
Maar of het altijd zo gaat? Dominee kan ook denken: waarom de
man ermee lastig vallen, natuurlijk vindt hij het fijn dat aan hem
wordt gedacht, en de familie kan
het ook tot steun zijn. Goedbedoeld maar intussen is toch maar
buiten de ander om over en
voor die ander beslist. Misschien
vindt X het helemaal niet prettig
dat zijn ziekte in bredere kring
bekend is. Laat staan dat details
van die ziekte worden vermeld.
Aan de andere kant, als de domi-

Je weet ook niet wie zo’n kerkblad onder ogen krijgt.
Bekend is het verhaal van de man
die werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Zijn dominee wenste hem in het kerkblad
alle sterkte. Na enige tijd mocht
de man het ziekenhuis verlaten.
Hij solliciteerde naar een baan en
leek die baan ook te krijgen. Totdat de personeelschef ging googelen en zo stuitte op het stukje
van de dominee in het kerkblad,
dat op internet was gezet. De
benoeming ging niet door.
Bijzonder verhaal misschien,
maar bijzondere verhalen zijn er
ook. Ook zonder wet is uiterste
behoedzaamheid gewenst.

berichten uit de gemeente
Vervolg van pagina 4

opdat beide groepen straks veilig
naar Den Ham mogen terugkeren.
DIEPENHEIM
Tentoonstelling ‘Ik doop
U’. Deze zomer is in de fraaie
Johanneskerk van Diepenheim,
de tentoonstelling ‘Ik doop U’
te zien. Van doopvont tot doopbeker, van hele oude doopkaarten tot doopjurkjes van ruim
100 jaar oud. De kinderwagen
waarin pastoor Escher, geboren
in Markvelde, heeft gelegen en
nog veel meer. De gastvrouwen/
heren vertellen u graag meer
over de tentoonstelling en de
geschiedenis van de Johanneskerk.
Elke zomer is de Johanneskerk
open voor het publiek. Iedereen
is op dinsdag en donderdag van
harte welkom om een kijkje te
nemen in dit kleine, maar bijzondere kerkje met onder andere de
fraai bewerkte eiken preekstoel,
de kerkbanken van de kastelen
en de kleine grafkelder.
Wekelijks op dinsdag en donderdag geopend van 11.00-16.30 uur
én op zondag 5 aug.
Omdat op 15 aug. in Diepenheim
de fietstocht ‘dagje de boer op’
wordt georganiseerd, is de kerk
die dag geopend van 9.00-12.00
uur. Adres: Grotestr. 1, Diepenheim. Er wordt geen entree
gevraagd. Vrije giften zijn natuurlijk van harte welkom!
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA
Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-Zuid en Noord.
Overleden. 20 juli is overleden
mw. Janna Knol-van de Sande. Ze
was opgenomen in het Vechtdalhuis. Daarvoor woonde ze aan
de Achterbrink. Haar begrafenis
was woensdag 25 juli. Mw. Knol
was 91 jaar. We leven mee met
haar kinderen en kleinkinderen
en allen die haar zullen missen.
21 juli overleed, na een periode van ernstige ziekte, Riekus
Lubertus Eshuis, Stationsstraat
2a (daarvoor: Hoogenweg). De
laatste weken werd hij liefdevol
en uitstekend verzorgd in het
hospice, Huis aan de Vecht. Wij
leven mee met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en andere
nabestaanden.
22 juli is overleden mw. Dirkje
Holverda-Verdoes, ze was 97
jaar. Zij woonde sinds een paar
jaar in de Meander, waar ze liefdevol werd verzorgd. We leven
mee met Gert en An, de kleinkinderen, achterkleinkinderen en
verdere familie.
Zieken. Mw. H. Stroeve-Koers
(De Spinde 29) verblijft in CFH

voor revalidatie (revalidatie-unit
1, k. 1).
Dhr. A. Tiecken, Lage Gaardenstr.
92, verblijft in het RZZ.
Vakantie. Ds. Noordmans heeft
vakantie tot 27 aug. Ds de Lange
neemt waar in dringende gevallen.
Baalderveld. Geboren. Het
gezin van Roy en Rianne Jurjens,
Floralaan 133, kreeg uitbreiding.
Een zoon is geboren met de
naam Kes Brent Ian, en broertje van Liam, Mels en Mauri. Van
harte gefeliciteerd.
Taakgroep Pastoraat. Wanneer u bezoek ontvangen wilt,
om welke reden ook, dan is
wijkpredikant Piet Langbroek
hiervoor beschikbaar, alsmede
de leden van de taakgroep pastoraat. U kunt telefonisch of per
mail een afspraak maken. Nu wij
een vacature kerkelijk werker
hebben is het belangrijk dat u
zelf laat weten bezoek op prijs
te stellen. In onze wijkgemeente
worden vanuit de taakgroep pastoraat bezoeken gedaan, maar
we verwachten daarbij van de
wijkgemeenteleden dat zij zelf
aan de bel trekken.
Radewijk. 14 juli werden Ellen
Verstraaten en Albert Ramaker
(Hoogenweg 41) verblijd met de
geboorte van een dochtertje. Ze
gaven het de naam Hanna Marie
Caitlyn. ‘Een wonder van God’
staat op het kaartje te lezen. We
zijn blij met de trotse ouders
en met Damian die nu een zusje
heeft.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg, tel. 0523-235724, e-mail
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 5 aug.: 9.30 ds.
A. de Vries, Nijverdal. Beerzerveld 19.00 dhr. A. Lowijs,
Noordseschut. Gez. dienst.
O.v.d.: dhr. J. v/d Velde. Diakenen: H. ter Bekke en B. Mellema. Gastheer: H. ter Bekke.
Collecten: KiA/zending, kerk
en gebouwen.
Kerkdienst 12 aug.: 9.30 ds.
P. Hellinga, Zwolle. 15.00 Campingdienst georganiseerd door
de ERC. O.v.d.: dhr. R. Lennips.
Diakenen: P. Olsman en W. Wittenberg. Gastheer: W. Wittenberg. Collecten: diaconie, kerk
en gebouwen.
Kerkdienst 19 aug.: 9.30 ds.
M. Winters-Karels, Ommen.
Beerzerveld 19.00 dhr. A.
Lowijs, Noordseschut, gez.
dienst. O.v.d.: dhr. G. Lennips.
Diakenen: B. Mellema en D.
Otten. Gastvrouw: R. Willems.
Collecten: Stg. Mensenkinderen, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 26 aug.: 9.30 ds. P.
Boomsma, Nijverdal. 19.00 ds.
W. Broekema, Nijverdal. O.v.d.:
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dhr. J. Hans. Diakenen: A. Visser en P. Olsman. Gastheer: J.
Hans. Collecten: KRQ, kerk en
gebouwen.
Meeleven. We leven mee met
Aniek Olsman. Zij is geopereerd
en de operatie is goed gegaan.
Nu nog verder herstellen en een
voorspoedig herstel wensen we
je van harte toe.
Jarig. 1 aug.: mw. H. RingsmaVeurink, Beerzerhaar 5B, 7685
PP Beerzerveld: 73 jaar.
3 aug.: mw. E. Kelder-Cornello,
Waaijerinksweg 5, 7685 PJ Beerzerveld 73 jaar:
20 aug.: dhr. H. van der Veen,
Schuurmanstr. 9, 7685 PD Beerzerveld, 75 jaar.
Tekst. Op een ochtend werd
de koning wakker en bedacht
dat er in zijn familie geen jongen
was die zijn ambt zou kunnen
overnemen als hij stierf. Hij was
namelijk de laatste mannelijke
telg van een Koninklijke familie in
een traditie waar alleen een man
de troon mocht bestijgen - en hij
was al oud.
Toen besloot hij om een zoon te
adopteren, die dan zijn opvolger
kon worden. Maar hij wilde dat
deze aangenomen zoon een bijzonder mens zou zijn. Daarom
organiseerde hij een wedstrijd
voor alle jongens in zijn rijk,
ongeacht hun afkomst. Er bleven
tenslotte tien jongens over die
niet veel van elkaar verschilden
wat betreft intelligentie en lichamelijke kracht. De koning zei
tegen hen: ‘Ik heb voor jullie een
laatste proef en wie die proef
doorstaat wordt mijn zoon en
zal de troon erven.’ En hij vervolgde: ‘In dit koninkrijk leven
de mensen voornamelijk van de
landbouw. Een koning moet dus
weten hoe je planten cultiveert.
Hier is voor ieder van jullie een
maiskorrel. Neem hem mee naar
huis, plant hem en verzorg hem
drie weken lang. Na drie weken
zullen we zien wie het beste
werk heeft geleverd en wie mijn
opvolger zal zijn.’ De jongens
namen de maiskorrel en gingen naar huis. Allen hadden een
pot gekregen en zodra ze thuis
waren, plantten zij de korrel
daarin. Er heerste grote opwinding in het rijk, want de mensen
waren nieuwsgierig wie hun volgende koning zou worden. Maar
in één huis waren een jongen
en zijn ouders verdrietig, omdat
de maiskorrel ondanks een paar
dagen goede verzorging niet was
gaan groeien. De jongen snapte
niet wat er met zijn korrel aan
de hand was. Hij had de aarde
zorgvuldig uitgezocht en hij had
de juiste hoeveelheid mest genomen en de aarde vochtig gehouden. Dag en nacht sprak hij een
gebed uit voor de korrel, maar
er gebeurde niets. Enkele vrien-

den raadden hem aan om op de
markt een nieuwe maiskorrel te
kopen en die te planten. ‘Hoe
kun je nu de ene maiskorrel van
de andere onderscheiden?’ zeiden ze.
Zijn ouders hadden hem echter
geleerd wat eerlijkheid was en
zeiden: ‘Als de koning wil dat je
zijn maiskorrel plant, moet je
niet zelf een maiskorrel kopen.
Als je een andere korrel plant
dan die je van de koning kreeg,
is dat oneerlijk. Misschien ben je
niet voorbestemd om koning te
worden. En als dat zo is, accepteer dat dan en wees niet iemand
die de koning bedriegt.’ De grote
dag kwam en de jongens droegen
trots hun potten met kleine maisplanten naar het paleis. Het was
wel duidelijk dat de andere jongens meer succes hadden gehad
met hun planten. De koning ging
langs de rij verwachtingsvolle
jongens en vroeg ieder van hen:
‘Komt dit uit de korrel die ik
je gegeven heb? Iedere jongen
zei: ‘Ja, majesteit!’ De koning
knikte en ging verder langs de
rij. Toen kwam de koning bij de
laatste jongen in de rij. Die trilde
van angst. Hij wist zeker dat de
koning hem in de gevangenis
zou gooien, omdat hij de korrel
verkwist had. ‘Wat heb jij met
de korrel gedaan die ik je gegeven heb?’ vroeg de koning aan
de jongen. ‘Ik heb hem geplant
en er goed voor gezorgd, majesteit, maar hij wilde niet groeien,’
antwoordde de jongen in tranen,
terwijl de anderen hem uitjouwden. De koning hief zijn handen
op en vroeg om stilte. Toen zei
hij: ‘Mijn volk, hier is uw nieuwe
koning.’
Allen waren in verwarring.
Waarom hij? vroegen ze zich af.
Hoe kon hij nu de juiste zijn?
Nadat de koning met de jongen naast zich op zijn troon had
plaatsgenomen, zei hij: ‘Ik gaf
aan deze tien jongens gekookte
maiskorrels. De proef was niet
bedoeld om mais te planten. Het
was een karaktertest, een eerlijkheidstest. Als een koning één
eigenschap moet hebben dan
is het wel om boven oneerlijkheid te staan. Alleen deze jongen
heeft de test doorstaan, want
een gekookte maiskorrel kan
niet groeien.’ Naar een Afrikaanse vertelling: ‘Le roi et la graine’
(par Karadié)
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 5 aug: Kloosterkerk 9.30 da. S. Hovestad-de
Jong, Baard (Fr.). Collecten:
diaconie, kerk en onderhoudsfonds. Oppas: Deborah en Fabienne Hakkers.

Kerkdienst 12 aug.: Fredrikskerk 9.30 kand. dhr. Y. Bremes,
Rijssen. Collecten: diaconie, kerk en onderhoudsfonds.
Oppas: Fleur Koiter en Daphne
Wind.
Kerkdienst 19 aug.: Kloosterkerk 9.30 da. Schepers-v/d
Poll, Enschede. Collecten: diaconie, kerk en onderhoudsfonds.
Oppas: Suzan Bolks.
Kerkdienst 26 aug.: Fredrikskerk 9.30 ds. A. v/d Griend.
Collecten: diaconie, solidariteitsfonds en onderhoudsfonds.
Oppas: Sabrina van Nuil en
Anita de Jong.
Zieken. 2 juli zijn Bertus en
Hennie Withaar, Veenakkers 8
opgenomen in het ziekenhuis,
Hennie mocht de volgende dag
weer naar huis en Bertus moest
een paar dagen blijven i.v.m. een
galblaasontsteking, maar hij is
inmiddels ook weer thuis. Laten
wij ook hen gedenken in onze
gebeden.
Marie Nijman-Bakhuis, Akkerweg 1i, heeft een week in het
ziekenhuis van Zwolle gelegen
i.v.m. een bloeding in haar hoofd
nadat zij was gevallen. Het gaat
inmiddels weer goed met haar.
Guurtje Jasper-Klinge verblijft in
het Clara Feyoena Heem. Adres:
Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg, 1e verdieping, k. 1.
Laten wij Roelof en de kinderen niet vergeten en ze blijven
gedenken in onze gebeden.
Verdriet. Begin juli is plotseling
Gerrit Wessels, de jongste broer
van de fam. Wessels overleden.
Wij wensen de fam. Wessels veel
kracht, sterkte en troost toe bij
dit verlies.
Jarig. 30 juli: dhr. J. Bolks, Plashofstr. 5: 72 jaar.
31 juli: dhr. H. van Dijk, Schoolstr. 13: 74 jaar.
31 juli: mw. J. Hendriks-Smid,
Kloosterdijk 152: 84 jaar.
9 aug.: dhr. A. van Dijk, Kloosterdijk 170: 71 jaar.
24 aug.: mw. M. Nijman-Bakhuis,
Akkerweg 1i: 78 jaar.
29 aug.: mw. J. Nieuwlaar-Meijer,
van Roijensweg 89: 74 jaar.
2 sept.: dhr. H. Jaspers-Faijer,
Kloosterdijk 166: 76 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods
zegen toegewenst in uw komende levensjaar.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Bijzondere
campingdienst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Publiek aan zet tijdens
Zangdienst Willemsoord
Op zondag 26 augustus om 19.30
uur is er een zangdienst in de
Protestantse kerk in Willemsoord. Organist Ronald en pianist
Harold Kooij zorgen voor de
muzikale begeleiding.
Iedereen, jong en oud,
is van harte welkom.

Op het programma staat: zingen, zingen en nog eens zingen.

7

In plaats van een overdenking,
wordt er nog meer gezongen!
De liederen bepaalt het publiek
zelf. Bij binnenkomst krijgt de
bezoeker een liedboekje uitgereikt. Hierin staan allemaal
bekende liederen, waaruit
iedereen zijn of haar favoriete
lied(eren) kan kiezen.

8

kerkdiensten
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Wij lezen vandaag
zo 5 aug
Efeziërs 3:1-13

zo 19 aug
Rechters 6:1-10

ma 6 aug
Efeziërs 3:14-21

ma 20 aug
Rechters 6:11-24

di 7 aug
Rechters 4:1-16
woe 8 aug
Rechters 4:17-24
do 9 aug
Rechters 5:1-11
vrij 10 aug
Rechters 5:12-22

di 21 aug
Rechters 6:25-40
woe 22 aug
Marcus 7:31-37
do 23 aug
Marcus 8:1-13
vrij 24 aug
Marcus 8:14-26
za 25 aug
Efeziërs 5:21-33

za 11 aug
Rechters 5:23-31

zo 26 aug
Efeziërs 6:1-9

zo 12 aug Efeziërs
4:1-16

ma 27 aug
Deuteronomium
1:1-8

ma 13 aug
Efeziërs 4:17-24

di 28 aug
Deuteronomium
1:9-18

di 14 aug
Efeziërs 4:25-5:2
woe 15 aug
Efeziërs 5:3-20
do 16 aug
Marcus 6:45-56
vrij 17 aug
Marcus 7:1-23
za 18 aug
Marcus 7:24-30

woe 29 aug
Deuteronomium
1:19-33
do 30 aug
Deuteronomium
1:34-2:1
vrij 31 aug
Deuteronomium
2:2-15
za 1 sept
Deuteronomium
2:16-25

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl
Hoofdredacteur drs. A. Hekman,
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Eindredactie J. v.d.Venis
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drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek,
ds. E. van Veen dr. J.D. Th. Wassenaar
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Gemeenteberichten en Kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
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Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad
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bron te vermelden en een exemplaar van het num
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redactie te zenden.
Advertenties Voor informatie over tarieven en
plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal
kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren bij Gezamenlijk Zondagsblad, Burg. J.C. van
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J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR
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jvanvondel@hetnet.nl
Familieberichten Berichten vóór maandag
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de
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(zie hierboven)
Abonnementen Voor opgave van een abon
nement, een adreswijziging of vragen over de
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen:
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475.
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische
incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00;
per half jaar met een automatische incasso
€ 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment
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gewenst moment worden opgezegd, waarbij een
opzegtermijn van één maand geldt. Opzeggingen
dienen schriftelijk of per email te geschieden. Een
opgezegd abonnement loopt door tot afloop van
de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van oktober t/m maart, in de tussenliggende periode minder frequent. Zie voor de verschijningsdata:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
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In deze rubriek wordt informatie over
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is
afhankelijk van de gegevens van de preekvoorzieners en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid
ervan. Gegevens kunt u sturen naar:
Burg. J.C. van den Bergplein 34,
7642 GT Wierden, of mail naar
henriette@topic-cc.nl

Drenthe
Zondag 5 augustus 2018
Aalden 10.00 ds. H. Cohen
Alteveer GK 10.00 past. L. Jansen
Assen AK 10.00 ds. H. Busschers
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel JK
9.30 ds. R. Koopmans De Slingeborgh 10.30 ds. H. Meijer
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 n.b.
Bovensmilde WK 9.30 ds. G. ter
Beek
Coevorden GK 10.00 ds. H. Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. K. Smit.
Openluchtd. 19.00 ds. E. Terpstra
Drijber GK 10.00 ds. Pastoor
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 IKR
Elim GK 10.00 ds. G. Zijl
Emmen GrK 10.00 ds. Hordijk
Ichthus 10.00 mw. van Wieren
Opgang 10.00 ds. Fischer SH
10.00 mw. van Netten
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds. R. Biewinga
Gasselternijveen 10.00 ds. J. Fortuin
Gees 10.00 ds. H. Rooze
Gieten BK 9.30 ds. Akkerman
Grollo 10.00 Petra de Kruijf
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. V. Thurkow
Hollandscheveld 10.00 dhr. H.
Kerssies HK 19.00 ds. G. Heinen
Hoogersmilde De Schakel 9.30
ds. A. v/d Bunt
Hoogeveen GH 9.30 ds. L. Pleijsant GrK 9.30 ds. J. Snaterse HK
9.30 ds. J. v/d Wilden OK 9.30 ds. L.
Bruggraaff VH 9.30 ds. J. Batenburg
Bethesda 10.30 leesdienst Weidesteyn 10.30 dhr. W. Visser Olden
Kinholt 10.15 ds. A. Linde
Klazienaveen KK 9.30 gez. dienst
Meppel Erfdeel 10.00 ds. K.
Stroop OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 dhr. A.
Wienen
Nieuw-Balinge 19.00 prop. F. Pierik
Nieuweroord IK 10.00 dhr. A.
Lowijs
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. R.
Wentink
Nijeveen 10.00 n.b.
Noordscheschut GK 19.00 ds. J.
Adriaanse
Pesse De Akker 10.00 dhr. G. van
Vulpen
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 9.30 dhr. A. Mekes
Ruinerwold/Koekange BH 9.30
ds. P. Boomsma
Schoonoord De Wijngaard 9.30
Erica v/d Laan
Sleen DK 10.00 ds. L. v/d Veer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. A. van Herk
15.00 ds. C. Klok
Valthe BK 10.00 ds. F. den Arend
Vries DK 10.00 dhr. T. van Beijeren
Westerbork VH 10.00 ds. J. Raa
tjes
Zuidlaren LK 10.00 ds. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. J. Ros HG
9.30 ds. E. Veen
Zwartemeer GK 9.30 ds. Breunesse

Aalden 10.00 ds. L. v/d Veer
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 mw. C. v/d Molen
De Slingeborgh 10.30 ds. Th. Van
Beijeren OK 10.00 ds. R. Koopmans
Beilen PK 10.00 ds. R. Veldman
Borger GH 10.00 n.b.
Bovensmilde WK 9.30 ds. W. Smit
Coevorden HK 10.00 ds. J. NiersLambers
Diever GK 10.00 ds. H. de Kok.
Openluchtd. 19.00 ds. H. Hoogeveen
Drijber GK 10.00 ds. Bijl
Dwingeloo 10.00 n.b.
Een 9.30 IKR
Elim GK 10.00 ds. R. Visser
Emmen GrK 10.00 ds. Sarolea
Kapel 10.00 da. de Valk Opgang
10.00 ds. Fischer SH 10.00 ds. de
Korte
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 dhr. J. van Vondel
Gasselternijveen 9.30 ds. T. Oldenhuis
Gees 10.00 ds. P. Dekker
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 10.00
ds. G. Zijl
Hollandscheveld 10.00 en 19.00
ds. L. Kramer
Hoogersmilde De Schakel 9.30
n.b.
Klazienaveen KK 9.30 ds. Schneider
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. R. Koopmans
Meppel MK 10.00 ds. S. Sijtsema
Erfdeel 10.00 ds. F. Groen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E.
Akkerman
Nieuw-Balinge 10.00 ds. H. v/d Pol
19.00 ds. J. den Dikken
Nieuw-Weerdinge RW 9.30 dhr.
F. Verkade
Nijeveen 10.00 ds. V. Top
Noordscheschut IK 10.00 ds. H.
Scholing GK 19.00 ds. G. Timmer
Pesse De Akker 10.00 ds. G. Gardenier
Rolde 10.00 da. D. Kits
Roden CK 9.30 JK 9.30 da. A. van
Beijeren Op de Helte 9.30 mw. A.
Mekes
Ruinerwold/Koekange BH 9.30
ds. J. Kooistra
Schoonoord De Wijngaard 9.30
ds. de Kok
Sleen DK 10.00 dr. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. B. Riepma
Tiendeveen 10.00 dr. H. Wilschut
15.00 ds. J. v/d Meijden
Valthermond HS 10.00 ds. M.
Ottens
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 mw. M. Verspuij
Zuidwolde GK 9.30 ds. A. Linde
HG 9.30 ds. W. v/d Griend
Zwartemeer GK 9.30 dhr. Wiegman
Zondag 19 augustus 2018
Aalden 10.00 dhr. G. Stevens
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. W. Busschers
JK 9.30 ds. R. Koopmans De Slingeborgh 10.30 ds. L. v/d Peppel
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
19.00 ds. R. Oldenhuis. Zangd.
Borger GH 10.00 n.b.
Bovensmilde WK 9.30 ds. R. Veldman
Coevorden GK 10.00 ds. H. Nagelhout
Diever GK 10.00 dhr. G. Heinen
19.00 ds. J. Stap
Drijber GK 10.00 ds. T. Oldenhuis

Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 ds. H.J. Meijer
Elim GK 10.00 dhr. Lowijs
Emmen GrK 11.00 dhr. Klok Ichthus 10.00 ds. Wijnsma Opgang
10.00 ds. Kajim SH 10.00 ds. de
Korte. H.A.
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds. H. Thon
Gasselternijveen 10.00 dhr. Wiegman
Gees 10.00 ds. J. Schneider
Gieten BK 9.30 ds. J. Middeljans
Grollo 10.00 mw. S. v/d Laan
Hijken/Hooghalen Kompas 10.00
dhr. J. Smit
Hollandscheveld 10.00 da. M. Lourens 19.00 openluchtdienst
Hoogersmilde De Schakel 9.30
ds. G. Gardenier
Klazienaveen KK 9.30 gez. dienst
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. R. Koopmans
Meppel Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop
OK 19.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. A. de
Lange
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. Mulderij
19.00 ds. J. Harteman
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van
Elten
Nijeveen 10.00 ds. R. Kok
Noordscheschut RH 19.00 ds. H.
van Maanen GK 9.30 ds. W. Bakker
Pesse Tent 10.00 mw. H. v/d Zwaag
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 9.30 ds. A. Elbert JK
9.30 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH 9.30
da. M. van Doorne
Schoonoord De Wijngaard 9.30
da. Hordijk
Sleen OK 10.00 mw. E. v/d Laan
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. J. Harteman
15.00 ds. L. v/d Sluis
Valthe BK 10.00 ds. M. Ottens
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork SK 10.00 da. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 n.b.
Zuidwolde GK 9.30 ds. A. Zweers
HG 9.30 ds. H. Procee
Zwartemeer GK 9.30 ds. R. Wentink
Zondag 26 augustus 2018
Aalden 10.00 ds. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van Noord
De Bron 10.00 ds. P. de Buck JK
9.30 da. Y. Hiemstra De Slingeborgh 10.30 da. N. Veldman OK
10.00 ds. R. Busschers. H.A.
Beilen Tent 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 n.b.
Bovensmilde WK 9.30 mw. A. de
Kruijff
Coevorden GK 10.00 n.b.
Diever GK 10.00 ds. B. Urgert
19.00 ds. J. Peschar
Drijber GK 10.00 ds. Muller
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra.
H.A.
Een 9.30 ds. R. Koopmans
Elim GK 10.00 dhr. Knoef
Emmen GrK 11.00 dhr. Klok Kapel
10.00 ds. Kajim
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds. J. de Kok
Gasselternijveen 9.30 da. S. Kits
Gees 10.00 ds. L. v/d Veer
Gieten DK 9.30 ds. R. Fortuin
Grollo 10.00 dhr. G. Ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 10.00
ds. R. Veldman
Hollandscheveld 10.00 ds. L. Kramer 19.00 ds. H. Hoogeveen
Hoogersmilde De Schakel 9.30
ds. F. de Jong
Klazienaveen KK 9.30 ds. H. Jumelet

Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. H. Harmsen
Meppel MK 10.00 ds. C. Huisman
Erfdeel 10.00 ds. F. Groen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. T.
Oldenhuis. H.A.
Nieuw-Balinge 10.00 ds. E. de Mots
19.00 ds. J. Boer
Nieuweroord IK 10.00 ds. H. Bakhuis RH 19.00 ds. G. van Wingerden
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van
Elten
Nijeveen 10.00 da. M. van Hal
Pesse De Akker 10.00 ds. G.
Arends
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden JK 9.30 ds. W. Meijles. H.A.
Op de Helte 9.30 ds. A. Elbert
Ruinerwold/Koekange BH 9.30
ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 9.30
da. de Kok
Sleen DK 10.00 dr. H. Nobel
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. D. Dekker
15.00 ds. A. Post
Valthermond HS 10.00 ds. H.
Thon
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 Ineke Baron
Zuidwolde GK 9.30 ds. Gras Tent
10.00 n.b.
Zwartemeer GK 9.30 ds. Voet

Flevoland
Zondag 5 augustus 2018
Ens GK 9.30 n.b.
Kraggenburg 10.00 past. J. Lalkens
Marknesse 9.30 ds. H. Katerberg
Nagele 9.30 ds. van Rheenen
Urk BK 10.00 ds. D. Hellinga 17.00
ds. G. van Zanden PK 10.00 ds. J.
Posthumus 17.00 ds. D. Hellinga
De Poort 10.00 ds. G. van Zanden
17.00 ds. A. Plaisier
Zeewolde 10.00 ds. J. van der Wolf
Zondag 12 augustus 2018
Ens GK 9.30 n.b.
Kraggenburg 10.00 ds. G. Timmer
Marknesse 9.30 ds. H. Wachtmeester
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 17.00
ds. J. Posthumus PK 10.00 ds. D.
Hellinga 17.00 ds. G. van Zanden
De Poort 10.00 ds. G. van Zanden
17.00 ds. A. Dingemanse
Zeewolde 10.00 ds. J. v/d Wolf
Zondag 19 augustus 2018

Ens GK 9.30 dhr. J. Menkveld
Kraggenburg 10.00 n.b.
Marknesse 9.30 mw. H. Kramer
Nagele 9.30 ds. van Rheenen.
H.A.
Johannes (O
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden
Het is noga
17.00 ds. J. Posthumus PK 10.00 ds. allemaal zie
J. Posthumus 17.00 ds. E. Terpstra Dede Bijbel.
Poort 10.00 ds. E. Terpstra 17.00 ds.
Zondag 12
van Zanden
EO|NPO2
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke
Zondag 26 augustus 2018
Ens GK 9.30 dhr. J. Menkvled
Kraggenburg 10.00 ds. G. van
Rheenen
Marknesse 9.30 ds. J. v/d Mark
Nagele 9.30 ds. Baas
Urk BK 10.00 ds. C. Keleman
17.00 ds. D. Hellinga PK 10.00 ds.
E. Terpstra 17.00 ds. C. Keleman
De Poort 10.00 ds. C. Kant 17.00
ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

Het Verm
In de Poëzie
dichter Mar
te gast. Mar
de grootste
de Nederlan

Maandag 1
EO|NPO3
Vlucht HS
Vlucht HS 1
van de succ
Lia, dat voll
gezet als he
haar man Si
Lees verder op pagina 10stort op we

zondag 5 augustus 2018

Concert op een
majestueus orgel in
‘koninklijke’ kerk

Agenda
Dinsdag 7 augustus
Zomerzangavond met ds. A.
Priem, Johan Smit, en Mannenkoor De Dorpelwachters, 20.00
– 22.00 uur (deur open om 19.15
uur), Dwingeloo, Brug-Es Kerk,
toegang vrij, wel collecte
Woensdag 8 augustus
Instapwijkwandeling bij synagoge
in Enschede: “sporen van het
Joods verleden”, 12.30 uur

Wie van orgelconcerten houdt, kan zijn lol op dit jaar. GZ maakt een
keuze uit de vele concerten. Eerder al deed Gerrit Kraa verslag van een
concert van Harm Hoeve in Bolsward. Nu is Wim Magré, Apeldoorn,
aan de beurt.

door G. Kr a a ,
bornerbroek

Tussen 3 juli en
28 augustus zijn
liefst negen concerten gepland in
Apeldoorn, in de verstilde Grote
Kerk aan de Loolaan. Wim en
Wilbert Magré bijten het spits
af, met orgel en vleugel. Er zijn
luisteraars die de hitte des daags
getrotseerd hebben, maar of de
avond erg winstgevend was…
Koningin Wilhelmina
De kerk heeft veel te maken met
het Loo, met koningin Wilhelmina, die zo romantisch positief
beschreven werd door Thijs
Booy (‘Het is stil op het Loo’)
en recent zo denigrerend door
Gerard Aalders in zijn biografie
over haar. Alleen dat geeft al aan
dat Wilhelmina een gecompliceerd karakter had. Ze had wat

Woensdag 8 augustus
Middagpauze-dienst met Otto de
Bruijne, Steenwijk, Grote Kerk,
12.00 - 12.30 uur

met dit gebouw, dat mooi in een
ruime grintvlakte ligt. Ze legde er
de eerste steen in 1891.
Het was de steen die haar vader,
Willem III, ook al had gelegd voor
de kerk die grondig afgebrand
was. Ze zat er vaak in de koninklijke bank, imposant bouwsel
tegenover het liturgisch gedeelte.
De kansel met een topzwaar
torentje, van top tot teen tien
meter hoog. Rechts ervan een
mooi kerkraam, een geschenk ter
gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van Wilhelmina.
Links een nog kleuriger raam vanwege het 25-jarig regeringsjubileum van Beatrix.
Majestueus orgel
Maar daarboven torent het echt
majestueuze orgel. vijf jaar na
de eerste steen gebouwd door
de bedrijfsleider Witte, van de

Prinses Wilhelmina verlaat
de Grote Kerk in Apeldoorn

Vader Wim en zoon Wilbert Magré

beroemde firma Bätz. Het orgel
kreeg 30 registers en in 1977
kwam er een derde klavier met
nog eens 12 stemmen bij. Dit
gebeurde op initiatief van Piet van
Egmond, die er organist was. En
daar mag Magré nu op spelen. Hij
is organist in Elburg.
Verboden te lopen
Daar hangen aan de orgelkast
nog bordjes uit een ver verleden:
‘Het lopen in de kerk tijdens den
dienst is TEN STRENGSTE VERBODEN’ en: ‘Het is den bezoeker op het orgel VERBODEN
onder de voor- tusschen- en
naspelen GESPREKKEN TE VOEREN of op andere wijze de aandacht van den organist onder zijn
spel af te leiden.’ Voor in de kerk
een vleugel, daarop speelt Wilbert, soms solo, soms samen met
papa. Het publiek is enthousiast,
er wordt tussen de nummers
door spontaan geklapt.
Afwisseling
Er zit veel romantiek bij, zoals
The Holy City, het orgel versmelt
mooi met de vleugel, wat ook
geldt voor Air (op de G-snaar)
van Bach (toch even uitleggen
wat die G-snaar dan wel mag
voorstellen…) en er is telkens
afwisseling. Als de piano de orgelmelodieën ‘omspeelt’ zijn er wel
érg veel hoge loopjes, vakkundig,
zeker, virtuoos mag ook, maar

nu wordt het orgel niet in al zijn
heerlijkheid getoond. Er ontbreekt zonder Wilbert ook een
registrant dus moet er handig
gekozen worden tussen de vele
mogelijkheden en zo missen we
de weergaloze dulciaan-stem, er
zit nogal wat stampwerk en vollewerk gedoe.
‘Ruwe stormen mogen woeden’ en dat begint met dreigend
gegrom op het pedaal. Piet van
Egmond deed dat destijds al, ook
Mulder liet het razen onder het
gewulfte, maar dan was er toch
een mooier vervlochten melodie. Nu was het toch simpeler en
werd er ‘Nader mijn God bij U,’
aan toegevoegd.
Veel concerten te gaan
Persoonlijk kies ik voor alléén
orgel, met een keur aan klankkleuren en dito componisten;
Franse, Duitse, Engelse, het Witte-orgel kan het allemaal moeiteloos aan. Zo’n beamerscherm,
toegepast door bijvoorbeeld
Minne Veldman mag er van mij
ook nog wel bij. Nog veel concerten te gaan, daar in Apeldoorn!
acht euro entree is niet veel en
het kosteloze programmaboekje
is buitengewoon fraai!
Het adres van de Grote Kerk: Loolaan 16, 7315 AB
Apeldoorn. Eén van de vele concerten bezoeken?
Kijk op: www.grotekerkapeldoorn.nl/concertagenda

RTV-tips
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Johannes (Openbaringen 7: 1917).
Het is nogal wat, wat Johannes
allemaal ziet en later beschrijft in
de Bijbel.
Zondag 12 augustus
EO|NPO2|11.35
Het Vermoeden
In de Poëzieweek is schrijver en
dichter Marieke Lucas Rijneveld
te gast. Marieke geldt als één van
de grootste nieuwe talenten van
de Nederlandse letteren.
Maandag 13 augustus
EO|NPO3|23.30
Vlucht HS 13
Vlucht HS 13 gaat over het leven
van de succesvolle zakenvrouw
Lia, dat volledig op zijn kop wordt
gezet als het vliegtuig, waarin
haar man Simon zou zitten, neerstort op weg naar Barcelona.

Dinsdag 14 augustus
EO|NPO2|15.10
De Opvoeders
Opvoeden is een eervolle taak,
maar regelmatig ook een ingewikkelde puzzel, waarin iedereen
weleens flink de mist ingaat en
die elke ouder anders invult.
Woensdag 15 augustus
EO | NPO2 | 19.50
Rail Away
Het Nederlandse spoor kent
een enorme gevarieerdheid.
We beginnen op een onstuimige
herfstdag op station Ede-Wageningen. Via de Veluwezoom rijden
we naar Dieren.
Donderdag 16 augustus
NTR | NPO2 | 19.30
Verborgen Verleden
Teun van der Keuken is journalist,
columnist en programmamaker.
Teun is vooral benieuwd naar de

9

afkomst van zijn oma en opa aan
zijn moederskant.
Zaterdag 18 augustus
EO | NPO2 | 19.10
Nederland Zingt
In de 9-delige serie ‘Nederland
Zingt in de Zomer’ brengen
presentatoren een bezoek aan
bekende gezichten uit het TVprogramma. Onder anderen
Joke Bruis, Sharon Kips en dirigent Bert Noteboom maken hun
opwachting.
Zondag 19 augustus
EO | NPO2 | 9.55
De Kapel
‘t Is moeilijk bescheiden te blijven.
In deze tijd van zelfbenoemde geniën en supersterren overdenkt ds.
Mirjam Kollenstaart de woorden
van Paulus: ‘Onderzoek jezelf en
zie of de genade van God door jou
heen zichtbaar wordt’.

Zondag 19 augustus
EO | NPO2 | 11.35
Het Vermoeden
Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan
de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), is zelf bepaald geen
wandelaar. Toch liet hij zich voor zijn
nieuwe boek ‘Heilige onrust’ inspireren door de moderne pelgrim.
Maandag 20 augustus
NTR | NPO2 | 19.30
Verborgen Verleden
Schaatser Mark Tuitert werd in
2010 Olympisch kampioen op de
1500 meter. Mark is geïnteresseerd
in de familie van zijn moeder, die
in 2012 plotseling overleed. Juist in
haar familie, de Koperbergs vertelde zijn moeder altijd dat zij Joodse
voorouders had.

Woensdag 8 augustus
Zomerzangavond, kerk in Hoge
Hexel, Piksenweg 6, 20.00 uur,
vrije toegang, wel collecte (Orgelfonds)
Dinsdag 14 augustus
Zomerzangavond met ds. P. Dekker, Ronald Knol en het Klein
Koper Ensemble, 20.00 – 22.00
uur (deur open om 19.15 uur),
Dwingeloo, Brug-Es Kerk, toegang vrij, wel collecte
Tot en met 15 augustus
Expositie van theoloog en kunstenaar Otto de Bruijne, Steenwijk,
Grote Kerk, woensdag 15 augustus 10.00 – 16.30 uur, dinsdag en
donderdag 14.00 – 16.30 uur
Dinsdag 21 augustus
Zomerzangavond met ds. J. Kooistra, Geert Meijer en zanggroep
Resin, 20.00 – 22.00 uur (deur
open om 19.15 uur), Dwingeloo,
Brug-Es Kerk, toegang vrij, wel
collecte

Muziekagenda
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)
Zondag 26 augustus
Orgelconcert met Wietse
Meinardi, Assen, Adventskerk,
Lindelaan 49
Zondag 26 augustus
Gezamenlijke tentdienst
Doopsgezinde- en Protestantse
gemeente Giethoorn, m.m.v.
Lemster mannenkoor, Eendrachtsplein, Giethoorn,
10.30 uur.
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 RTV-tips kunt u mailen

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

naar: jgroen27@planet.nl

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Overijssel
Zondag 5 augustus 2018
Almelo De Ontmoeting 10.00
mw. W. v/d Scheer GrK 10.00 da.
R. de Vries PK 10.00 ds. A. van
Houwelingen Noach 10.00 ds. D.
van Bart Eugeria 10.15 mw. A. v/d
Sluijs
Beerzerveld 10.00 ds. A. Bierma
19.00 dhr. A. Lowijs
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. Menkveld
Bergentheim OK 9.30 ds. H. Linde
Berkum HH 9.30 ds. P. Dekker
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00
ds. C. Aalbersberg
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Dijkhuis 10.00 dhr. B. Slettenhaar
Bruchterveld 10.00 ds. J. Pley
Daarle 9.30 ds. R. Fernhout 19.00
ds. T. Oldenhuis
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 19.00
ds. A. de Vries
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schipper
Oudleusen 9.30 ds. A. Kruithof
Dedemsvaart Antenne 9.30 mw.
T. Prins De Fontein 19.00 ds. J.
Wassenaar
De Krim PK 9.30 ds. Urgert
Delden OB 10.00 ds. Bergström
Den Ham GK 9.30 ds. H. de Haan
HK 19.00 ds. H. de Haan DK 10.00
ds. B. van ‘t Veld
Diepenheim 10.00 ds. H. Teeuwen
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuurmond BK 10.00 ZP 10.30 ds. A.
Fuhrmann HZ 10.00 past. G. Slüter
JK 10.00 ds. O. Haasnoot
Enter 9.30 en 19.00 ds. A. v/d Spek
Genemuiden GK 9.30 da. Sijtsma
19.00 ds. Oosterwijk GrK 9.30 ds. J.
van Oostende 19.00 ds. P. Vermeer
Giethoorn PG 10.00 dhr. J. Smit
Hardenberg SK 9.30 ds. P. Langbroek 19.00 ds. A. de Lange De
Matrix 9.30 n.b. Radewijk 10.00
ds. A. de Lange CFH 10.30 n.b.
Witte Kerk 10.00 ds. L. van Rikxoort Oostloorn 11.00 ds. P. Langbroek
Hasselt de Baak 9.30 ds. H. van
Veldhuizen
Heino 9.30 Paulien Kramer
Holten Kandelaar 9.30 ds. C. Elsinga 19.00 ds. H. ter Beek
Kampen OH 9.30 ds. M. Eigenhuis
Kuinre 10.00 mw. B. Groen
Kamperveen 9.30 ds. Ferguson
Lemelerveld BK 9.30 ds. G. Brandorff
Lutten KK 9.30 ds. J. Bakker
Mariënberg SK 9.30 ds. A. de Vries
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. G. van
Asselt 19.15 ds. M. Develing OK 9.30
ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 en 18.30 ds. W.
Broekema HC 9.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 mw. H. Kramer GK 9.30 mw. H. Kramer
Rijssen GK 9.30 mw. R. Venema
19.00 ds. P. Dekker
Sibculo KK 9.30 da. S. Hovestad
Schuinesloot 9.30 dhr. W. Meijer
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. B.
Steenwijk 19.00 ds. W. Menkveld
Staphorst 9.00 ds. J. Dekker
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haanstra 19.00 n.b. OV 9.30 ds. P. Pit EV
10.45 ds. P. Pit
Steenwijkerwold 9.30 mw. L. Brugmans
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Faassen MK 10.00 ds. J. de Kok
Vriezenveen OK 9.30 ds. M. Montagne
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds.
G. Timmer Irene 9.30 ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 9.30 ds. K. de

Waard
Westerhaar 9.30 mw. H. Veldhuis
Wierden DK 9.30 ds. H. Donken
15.00 ds. J. v/d Meijden 18.45 ds. H.
de Jong GK 19.00 ds. P. Boomsma
Kapel 9.30 da. Gouma Hoge Hexel
9.30 ds. H. Lam 19.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d Dool
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok 14.30
ds. Ferguson
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter
Beek HK 19.00 ds. J. Berkheij
Zwolle AK 9.30 ds. R. Roukema
GrK 19.00 zomervespers JK 9.30
ds. W. Dekker 19.00 ds. P. de Jager
LK 10.00 ds. N. Vlaming OK 10.00
ds. N. Eygenraam SiK 10.00 ds. M.
Hukubun StK 9.30 ds. T. Dankers
Zondag 12 augustus 2018
Almelo Bleek 10.00 mw. T. Lambers De Ontmoeting 10.00 ds. C.
Elsinga GrK 10.00 ds. A. van Houwelingen PK 10.00 ds. M. Montagne
Eugeria 10.30 da. J. Vedders
Beerzerveld 10.00 dhr. G. Klaassen
19.00 campingdienst
Belt-Schutsloot tent 9.30 Shelton
Telesford
Bergentheim WK 9.30 ds. F. Buitink
Berkum HH 9.30 ds. G. Wessels
Blankenham 10.00 dhr. J. van Riessen
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00
ds. R. Vissinga
Borne OK 10.00 ds. Koetsveld
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. H. Klaassen
Daarle 9.30 ds. J. Griffioen HK
19.00 gez. dienst
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 19.00
ds. A. Bierma
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schipper.
H.A. Oudleusen 9.30 ds. T. Dankers. H.A.
Dedemsvaart Antenne 9.30 JZ
De Fontein 19.00 ds. P. Lindhout
De Krim PK 9.30 ds. S. Groen
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. H. de Haan
19.00 ds. H. Klaassen DK 10.00 ds.
J. Dekker
Diepenheim 10.00 ds. Overdijk
Enschede OK 10.00 ds. E. Sonneveld Lonneker 10.00 da. M. Schepers Usselo 10.00 ds. W. Janssen
BK 10.00 ds. A. Bierma ZP 10.30
drs. A. Peijnenborg HZ 10.00 ds. B.
Wijnbergen
Enter 9.30 ds. C. Keleman 19.00 ds.
E. v/d Veen
Genemuiden GK 9.30 ds. ter Beek
GrK 9.30 ds. W. Hulsman 19.00 ds.
M. Kreuk
Giethoorn PG 10.00 ds. M. Rohaan
Hardenberg HK 9.30 ds. A. de
Lange De Matrix 9.30 n.b. Radewijk 10.00 ds. W. v/d Wel HöK
10.00 ds. A. de Lange CFH 10.30
mw. H. Kleinjan Witte Kerk 10.00
n.b. Oostloorn 10.30 n.b. SK 19.00
ds. W. v/d Wel
Hasselt Ichthus 9.30 ds. H. van
Veldhuizen
Heino 9.30 Piet de Jong
Holten DK 9.30 ds. J. Jonk 19.00 ds.
Broekema
Kampen OH 9.30 ds. A. Bregman
Kamperveen 9.30 ds. Estié
Lemelerveld tent 10.30 ds. C.
Benard
Lutten LK 10.00 dhr. J. Smit
Mariënberg SK 9.30 ds. P. Heling
Nieuwleusen MK 9.30 dhr. B. vna ’t
Veld OK 9.30 ds. W. Visscher
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Broekema
18.30 ds. E. Klein HC 9.30 ds. W.
Kaljouw
Oldemarkt GK 9.30 ds. H. Procee

Paaslo HG 9.30 ds. S. Hovestad
Rijssen GK 9.30 ds. J. Eertink 19.00
kand. Y. Breemers
Sibculo FK 9.30 dhr. Y. Breenes
Schuinesloot 9.30 ds. W. den Braber
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. D.
Riemens Kapel 19.00 ds. A. Estié
Staphorst 9.00 ds. T. Veenstra
Steenwijk GrK 9.30 n.b. OV 9.30
n.b. EV 10.45 n.b.
Steenwijkerwold 9.30 dhr. H.
Brouwer
Vollenhove GrK 10.00 kand. H.
Kramer MK 10.00 dhr. J. Smit
Vriezenveen OK 9.30 ds. H. Veltman
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds.
F. Schipper Irene 9.30 ds. C. Elzinga
Wanneperveen 9.30 ds. W. Menkvled
Westerhaar 9.30 ds. J. Sijtsma
Wierden DK 9.30 ds. J. van Holten
15.00 ds. J. Dekkers 18.45 ds. H.
Donker GK 9.30 ds. H. de Ruiter
19.00 ds. J. Dekker Hoge Hexel
9.30 ds. H. Donken 19.00 ds. J. Dekkers
Wijhe NK 10.00 ds. L. Schokker
Willemsoord 9.30 ds. G. den Dool
Wilsum 9.30 ds. E. v/d Veen 14.30
ds. Terpstra
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
dhr. C. van Vliet
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek HK 19.00 ds. H. ter Beek
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam
GrK 19.00 zomervespers JK 9.30
ds. E. de Mots 19.00 ds. C. Stam LK
10.00 ds. H. Günther OK 10.00
ds. J. Jonkmans 14.00 perki-dienst
Open Kring 9.30 mw. J. v/d Zee
SiK 10.00 ds. M. Hukubun
Zondag 19 augustus 2018
Almelo De Ontmoeting 10.00 ds.
M. Plette GrK 10.00 ds. P. Endedijk
PK 10.00 ds. M. Montagne Noach
10.00 ds. D. van Bart Eugeria 10.30
ds. J. Dekkers
Beerzerveld 10.00 dhr. G. Klaassen
19.00 ds. A. Lowijs
Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. v/d
Kamp
Bergentheim OK 9.30 ds. R. Vedders
Berkum HH 9.30 ds. L. Burggraaff
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00
ds. M. Reinders
Borne OK 10.00 ds. E. van Houwelingen Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. R. v/d Berg
Daarle 9.30 ds. T. Veenstra 19.00
ds. R. Visser
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds. M.
Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. J. Jonkmans
Oudleusen 9.30 ds. S. Zitman
Dedemsvaart Antenne 9.30 JZ
De Fontein 19.00 ds. G. van Zijl
De Krim PK 9.30 ds. H. Paas
Delden OB 10.00 ds. Sluiter
Den Ham GK 9.30 en HK 19.00
ds. H. de Haan DK 10.00 ds. H.
Klaassen
Diepenheim 10.00 past. Th.
Esscher. Oec. dienst
Enschede OK 10.00 ds. O. Reitsma
Lonneker 10.00 da. M. de Vries
Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot BK
10.00 n.b. ZP 10.30 mw. M. Mulder
HZ 10.00 past. F. Beuger JK 10.30
n.b.
Enter 9.30 ds. D. Hellinga 19.00 ds.
J. v/d Meijden
Genemuiden GK 9.30 ds. Steenwijk
19.00 ds. Versteeg GrK 9.30 ds. W.
Hulsman 19.00 ds. M. Kreuk
Giethoorn PG 10.00 ds. G. Cnossen. H.A.
Hardenberg SK 9.30 ds. W. v/d
Wel 19.00 ds. P. Langbroek De
Matrix 9.30 n.b. Radewijk 10.00

ds. P. Langbroek CFH 10.30 n.b.
Witte Kerk 10.00 mw. N. Jonkers
Oostloorn 10.30 ds. W. v/d Wel.
H.A.
Hasselt De Baak 9.30 ds. H. van
Veldhuijzen
Heino tent 10.00 Gerard Noordink
Holten Kandelaar 9.30 en 19.00
ds. M. van Sandijk
Kampen OH 9.30 ds. M. Eigenhuis
Kuinre 9.30 ds. A. Oosting
Kamperveen 9.30 dhr. Glas. Voorber. H.A.
Lemelerveld BK 9.30 ds. H. Schipper
Lutten LK 9.30 ds. Hoek
Mariënberg SK 9.30 da. M. Winters
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. G. van
Zijl OK 9.30 da. I. Boersma
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kaljouw
19.00 ds. P. Boomsma HC 9.30 ds.
W. Broekema
Oldemarkt HG 11.00 ds. S. Hovestad GK 9.30 ds. H. Torenbeek
Rijssen GK 9.30 mw. R. Venema
19.00 drs. J. Kroeskop
Sibculo KK 9.30 da. Schepers
Schuinesloot 9.30 ds. A. Langhout
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. J.
Bruijn Tent 19.00 RvK
Staphorst 9.00 ds. H. Scholing
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van ’t
Zand. H.A. OV 9.30 n.b. H.A. EV
10.45 n.b. H.A.
Steenwijkerwold 9.30 ds. T. Dankers
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap
MK 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. den
Braber
Vroomshoop Het Anker 19.00
ds. H. ter Beek Irene 9.30 ds. F.
Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. J. Stap
Westerhaar 9.30 ds. G. van Asselt
Wierden DK 9.00 ds. A. v/d Meer
15.00 en 18.45 ds. M. v/d Zwan
Kapel 9.30 da. Hartogsveld GK
19.00 ds. P. Dekker Hoge Hexel
9.30 ds. M. v/d Zwan 19.00 ds. H.
Donken
Wijhe NK 10.00 ds. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 da. Y. Riemersma
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 14.30
ds. T. Veenstra
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. N. Beimers. H.A.
Zwartsluis GK 10.00 ds. E. v/d
Veen 19.00 ds. J. Wassenaar
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam
GrK 19.00 zomervespers JK 9.30 ds.
A. Mensink 19.00 ds. H. de Jong LK
10.00 ds. W. Tinga. H.A. OK 10.00
ds. E. Urban SiK 10.00 ds. M. Hukubun StK 9.30 ds. W. Andel
Zondag 26 augustus 2018
Almelo Bleek 10.00 ds. M. Montagne De Ontmoeting 10.00 ds. C.
Elsinga GrK 10.00 da. I. otten. H.A.
PK 10.00 mw. R. Venema Noach
10.00 ds. D. van Bart Eugeria 10.30
ds. G. Schreuders
Beerzerveld 10.00 ds. A. Bierma
Belt-Schutsloot 9.30 ds. A. van
Veluw
Bergentheim WK 9.30 ds. H.
Linde
Berkum HH 9.30 ds. L. Burggraaff.
H.A.
Blankenham 10.00 ds. R. v/d Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00
ds. H. Torenbeek
Bruchterveld 10.00 da. R. van
Doorn
Daarle 9.30 ds. M. Zoeteweij HK
19.00 n.b.
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds. M.
Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. T. Keuning
Oudleusen tent 10.30 ds. H. Schipper

Dedemsvaart Antenne 9.30 JZ
De Fontein 19.00 ds. G. Zijl. Zangd
De Krim PK 9.30 ds. G. Heinen
Delden OB 10.00 ds. Mulder
Den Ham GK 9.30 ds. R. van
Hornsveld 19.00 ds. H. Klaassen DK
10.00 ds. P. van Duijvenbode
Diepenheim 10.00 ds. M. Oskam
Enschede OK 10.00 ds. E. Sonneveld Lonneker 10.00 ds. J.
Bouwmeester Usselo 10.00 ds. A.
Grandia BK 10.00 ds. M. Zijlstra ZP
10.30 ds. M. Zijlstra HZ 10.00 drs.
A. Peijnenborg
Enter 9.30 ds. W. Pastoor 19.00 ds.
L. Kramer
Genemuiden GK 9.30 en 19.00
ds. I. Postma GrK 9.30 ds. J. Olie
19.00 ds. G. Lustig HC 9.30 ds. W.
Hulsman
Giethoorn PG 10.30 tentdienst
Hardenberg SK 19.00 ds. H. Dorgelo De Matrix 9.30 n.b. Radewijk
10.00 ds. G. Zijl HöK 9.30 ds. A. de
Lange CFH 10.30 ds. G. Holverda
Witte Kerk 10.00 ds. H. Dorgelo
Oostloorn 10.30 ds. A. de Lange
Hasselt Ichthus 9.30 ds. M.
Rohaan
Heino 9.30 Lieke van Hout
Holten DK 9.30 dhr. W. Beldman
19.00 ds. R. Visser
Kampen OH 9.30 ds. H. van Vreeswijk 19.00 ds. M. Eigenhuis
Kamperveen 9.30 ds. Posthumus.
H.A.
Lemelerveld BK 9.30 ds. J. van
Neijen
Lutten LK 10.00 ds. W. Piksen.
H.A.
Mariënberg SK 9.30 ds. P. Boomsma 19.00 ds. W. Broekema
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Broekema 18.30 ds. S. van Kooten. H.A.
HC 9.30 ds. W. Kaljouw. H.A.
Oldemarkt HG 11.00 mw. H. Kramer GK 9.30 ds. H. Cappon
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S. Ris
19.00 ds. R. van Hornsveld
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen.
Voorber. H.A.
Sibculo FK 9.30 ds. W. v/d Grind
Schuinesloot 9.30 ds. C. Post. H.A.
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. T.
Veenstra 19.00 ds. D. Lagerweij
Staphorst 9.30 ds. P. v/d Meulen.
Voorber. H.A.
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van ‘t
Zand OV 9.30 ds. D. Lagerweij EV
10.45 ds. D. Lagerweij
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap
MK 10.00 ds. J. Bakker
Vriezenveen OK 9.30 dhr. E. Fokkema
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds.
F. Schipper Irene 19.00 ds. J. Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. H. Scholing
Westerhaar 9.30 ds. W. den Braber
Wierden DK 9.30 ds. J. Mulderij
15.00 en 18.45 ds. T. Smink GK
9.30 en 19.00 ds. P. Dekker Hoge
Hexel 9.30 ds. T. Smink 19.00 ds. J.
van Bart
Wijhe NK 10.00 mw. L. van Geenen
Willemsoord 19.30 zangdienst
Wilsum 9.30 ds. R. Vissinga 14.30
ds. P. van Veen
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. H. van Veldhuizen
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek. Voorber. H.A. HK 19.00 ds. A.
v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink GrK
19.00 zomervespers JK 9.30 ds.
J. Boer 19.00 ds. W. Bakker LK
10.00 ds. T. van Dam OK 10.00 ds.
I. Epema 14.00 perkidienst Open
Kring 9.30 ds. S. v/d Zee SiK 10.00
ds. G. Cnossen StK 9.30 ds. Kolkert
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Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en
verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

Kerkdienst 5 aug.: Grote Kerk
10.00 ds. C. Aalbersberg, Emmeloord. Organist: Corry van den
Berg. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Eigen kerk. 3. Pastoraat.
Kerkdienst 12 aug.: Grote
Kerk 10.00 ds. R. Vissinga, Kampen. Organist: Jaco Floor. Collecten: 1. KiA/zending. 2. Eigen kerk.
3. herinrichting ‘archief’.
Kerkdienst 19 aug.: 10.00 drs.
M. Reinders, Zwolle. Organist:
Jaco Floor. Collecten: 1. Diaconie.
2. Eigen kerk. 3. Onderhoudsfonds.
Kerkdienst 26 aug.: 10.00 ds.
H. Torenbeek, Emmeloord. Organist: Corry van den Berg. Collecten: 1. Roosevelthuis. 2. Eigen
kerk. 3. Beamer & kerk-tv.
Van harte wensen we elkaar gezegende diensten toe! Steeds is er
zoals gebruikelijk na afloop koffiedrinken en ontmoeting. Je bent
steeds van harte welkom! Kom je
ook? Doe gewoon mee?
We leven mee met. Willem
Schelhaas, scheerwolderweg, 34,
Scheerwolde, die vrijdag weer is
thuisgekomen uit ‘t ziekenhuis. Hij
had te maken met ‘hartritme-storingen’ en kan thuis met medicatie
opknappen!
Peter Roskam, Ettenlandseweg 6a,
Marknesse, is nu weer thuis. En
gelukkig gaat ‘t ietsje beter! Dat er
verdere verbetering mag volgen
hopen we maar!
Jan Dragt, Zuiderzeeweg 8, Blokzijl,
heeft positief bericht ontvangen.
Het ‘dna’ wees uit, dat de celdeling
van zijn punctie het ‘allerlangzaamste’ soort is. Daarom kan een milde
behandeling toegepast worden.
Ook omdat zijn conditie goed is.
Lijkt het gunstig!
Roelof Kruithof, Scheepsdiep 5c,
Blokzijl, is voor behandeling van
een ontsteking aan het ‘hartzakje’
in `t ziekenhuis geweest en heeft
met behoorlijke pijn te maken.
Roelof van Benthem, Kuinderstr. 16,
Blokzijl, is ook in Meppel geweest
voor klachten en zal nog onder
controle blijven, door vervolgonderzoeken.
Machiel Koopmans, Domineeswal 2,
Blokzijl, verblijft nu in Zonnekamp,
nadat hij een voorspoedige operatie
in z`n hoofd heeft ondergaan. Hopelijk mag het wat beter met hem
gaan! We leven mee met hem en z`n
vrouw Greetje.
Jansje Knobbe-Zandbergen, Brouwerstr. 10, Blokzijl, verblijft ook
in Zonnekamp na een periode in
Zwolle geweest te zijn. Hopelijk zal
het wat beter gaan na al de behandelingen.
Ria Groen, wetering-oost 48, Wetering is thuis herstellende van een
‘alvleesklierontsteking’, waarvoor zij
in `t ziekenhuis heeft gelegen. Van
harte beterschap toegewenst!
Deze namen en ook al die andere
namen, waarvan wij weet hebben,
mogen gekend zijn bij de hemelse
Vader. En laten we zijn hulp en zijn
nabijheid zoeken! Wees er zeker
van, dat Hij te vinden is voor wie
Hem zoeken.
Graag wensen we ieder, die het

aangaat ‘een heel fijne en goede
vakantie toe!’
‘Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,daarop hebt Gij ons gebouwd.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.’
Bezoekdienstkalender. Jarig. 3
aug.: dhr. P. Boes, Zuiderzeeweg 2,
Blokzijl: 82 jaar.
3 aug.: dhr. J. Lok, Wetering Oost
42, Wetering: 77 jaar.
5 aug.: mw. M. van der Werf-Boekweg, Jonenweg 31, Giethoorn: 85
jaar.
10 aug.: dhr. J. Wardenier, Wilhelminastr 1, Blokzijl: 75 jaar.
15 aug.: dhr. E. Apperlo, Boffersweidje 6, Blokzijl: 90 jaar.
24 aug.: mw J. Eker, Wetering Oost
10, Wetering: 88 jaar.
26 aug.: dhr. M. Timmerman, Steenwijkerdiep-noord 14, Scheerwolde:
77 jaar.
27 aug.: dhr. G. Joustra, Wetering
West 63, Wetering: 79 jaar.
28 aug.: mw. J. Pouwels-Boes,
Beatrixstraat 4, Blokzijl: 78 jaar.
30 aug.: dhr. W. Pieffers, Zuiderkade 11, Blokzijl: 79 jaar.
U allen van harte gefeliciteerd en
een hele fijne verjaardag gewenst.
Jubileum. 23 aug. is het echtpaar
B van ‘t Oever en H van ‘t OeverHutten, Hartkamp 14, Blokzijl, 50
jaar getrouwd.
Voor de bezoekdienst is er 1x
€ 5; 1x € 10 en 1x € 20 ontvangen.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Namens de bezoekdienst Marie
Dijkman-van der Sluis.
Facebook. Wordt vriend op facebook van de kerk Blokzijl- Scheerwolde en we delen met u en jou de
bijzondere activiteiten, die er zijn in
en om de kerk!
KinderKerk Blokzijl Scheerwolde. KinderKerk is er voor
groep 1-3 tijdens de dienst in de
Waaier vanaf 10.00 uur. KinderKerk voor groep 4-8 is er tijdens
de dienst in de consistorie v/d
Grote Kerk, de kinderen gaan na
de eerste schriftlezing naar de KinderKerk en komen na de collecte
weer terug in de dienst. De KinderKerk heeft een eigen collecte.
Tijdens de diensten in Scheerwolde, speciale diensten of projecten
worden de kinderen van groep 1-3
ook in de kerk verwacht. Dit is
tijdens Advent en de 40-dagentijd
periode en met speciale diensten
zoals Kerst, Palmpasen, Pasen,
Pinksteren, School-Kerk dienst,
Dopen en de Startzondag
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

Kerkdienst 5 aug.: 10.00 dhr.
J. Smit, Belt-Schutsloot. Organist: dhr. J. Floor. O.v.d.: mw.
M. Kruider. Uitgangscollecte:
ouderenwerk. Na de dienst is er
koffie/thee/limonade in het Prot.
Centrum.
Kerkdienst 12 aug.: 10.00 ds. J.
Rohaan, Vollenhove. O.v.d.: dhr.
J. Smit. Organist: dhr. A. NIjmeijer. Uitgangscollecte: de zomerzending.
Kerkdienst 19 aug.: 10.00 ds.
G. Cnossen, Apeldoorn. Organist: dhr. S. Huismans. O.v.d.:
mw. M. Kruider. In deze dienst
vieren we met Heilig Avondmaal
in zittende vorm. De uitgangscollecte is bestemd voor het
onderhoud van het Protestants
Centrum.
Kerkdienst 26 aug.: 10.30
ds. A. van Waard-Pieterse. Gez.
tentdienst met de Doopsgezinde
gemeente in Zuid op het Eendrachtsplein. M.m.v. het Lemster
mannenkoor. Tijdens de diensten
zal er oppas aanwezig zijn voor
de kleintjes. Kerkvervoer: Hans
Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. 15 juli:
kerk: € 59,40; diaconie: € 52,45.
Uitgangscollecte: € 62,85 en was
bestemd voor de bloemencommissie. De bloemengroet ging
naar Nick Smit.
22 juli: kerk: € 62,20; diaconie:
€ 56,55. Uitgangscollecte:
bedroeg € 50,50 en was bestemd
voor het jeugdwerk. De bloemengroet was voor dhr. G. Huismans.
Tentdienst 26 aug. Aan het
eind van de feestweek wordt
er in Giethoorn weer een tentdienst gehouden in de feesttent
achter de Spar. Een gezamenlijke
viering van de Prot. gemeente
en de Doopsgezinde gemeente
Giethoorn. Thema: ‘I like you’. In
de ban van social media bekijken
we het wel en wee van mensen
om ons heen en liken vrienden.
Hoe goed kennen we hen eigenlijk? God kent ons door en door
en noemt ons Zijn vrienden.
Een vriendschap die veel waard
is. Tijdens deze dienst zingt het
Lemster Mannenkoor, met bijna
100 man sterk, vrolijke en mooie
liederenEen aantrekkelijke viering
voor jong en oud. Komt allen.
Aanvang: 10.30 uur.
Zonnewiede. Dinsdag 28 aug. is
er weer bijbelmeditatie in Zonnewiede. Dhr. A. Nijmeijer begeleidt de samenzang en ds. A. van
Waard gaat voor. Iedereen is van
harte welkom. We beginnen om
10.30 uur.
Zomer. We hebben dit jaar
een mooie warme zomer. Velen
genieten in de vakantie in of op
het water; anderen zouden graag
wat (regen)water hebben. Gelukkig hebben we het weer niet zelf
in de hand. In de bijbel wordt het
Koninkrijk van God wel vergeleken met de grote zomer. Een tijd
van groei en bloei, vreugde, vrijheid en samen eten. Gezang 288
in het Liedboek van de kerken
bezingt dat schone Koninkrijk:
“Eens komt de grote zomer, waarin
zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen met groene
eeuwigheid.
De hemel en de aarde, wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren in heel zijn
creatuur.
Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal,
En zullen met Hem eten het eeuwig

zondag 5 augustus 2018

Openluchtsamenkomst?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens ons
vrucht in overvloed.
En van de stroom des levens drinken
wij daar met God”.
Ik wens u een heerlijk verfrissend
glas water, dat u in de schaduw
van een boom kunt drinken. Ds.
A. van Waard.
De kerkrentmeesters ontvingen een bedrag van € 18,44
van Annie de Lange i.v.m. de
opbrengst van de verkoop van
spulletjes. Hartelijk dank daarvoor.
Zomerzending. Zondag 12 aug.
is de uitgangscollecte bestemd
voor Kameroen, met als thema:
Onderwijs voor gehandicapte
kinderen. In Kameroen worden
kinderen met een handicap uit
schaamte en onwetendheid thuis
gehouden, waardoor ze onderwijs
missen. De school Fedeme (opgericht in 2000 door Gisela Towa in
Douala, Kameroen) partner van
KerkinActie, biedt aan 30 kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en
sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien,
hout- en rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van
ver komen, kunnen blijven slapen. Ook adviseert Fedeme aan
ouders hoe ze het beste met hun
kinderen om kunnen gaan. Zo tellen kinderen met een beperking
weer mee in Kameroen. Met de
opbrengst steunt KerkinActie
wereldwijd zendingsprojecten
zoals de school Fedeme in Kameroen. Deze collecte wordt van
harte bij u aanbevolen.
Schuilplaats (van Agatha Reurich)
Geen houvast of redding, zwaar is
mijn last
kan niet meer verder, mijn weg loopt
hier vast.
Maar plots zie ik een lichtstraal en
hoor een stem:
“Kom loop maar rustig verder en
steun op Hem”.
Hij ziet je tranen, je dagelijkse strijd.
Stop toch je eindeloos zoeken en
wees alleen maar bereid.
Hem alles te geven wat jou zo drukt.
geef hem je moeiten en strijd, ga
niet langer gebukt.
God is je schuilplaats, buig je stil
voor hem neer.
Hij zal je altijd beschutten, Hij is je
Heler, Redder en Heer.
Beste mensen in deze woorden voelen we ons vaak veilig.
Maar God is echt deze zomer bij
een ieder van ons.
Zo het leven er voor ons uitziet,
soms hobbels op ons pad,
maar deze zomer mogen en kunnen
we heel erg genieten van het
mooie weer. Maar ook dan mogen
we allen weten dat Gods
licht er voor een ieder van ons is.
Goede weken en een groet van
Minie Kruider
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Kuinre / Blankenham
Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre:
scriba-kuinre@live.com
Scriba Blankenham: Mevr. C.A.
Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG
Blankenham,
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente
Blankenham:
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham:
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

Kerkdienst 5 aug.: Kuinre
10.00 mw. B Groen, Giethoorn.
Na de dienst is er gelegenheid om
koffie te drinken en na te praten.
Kerkdienst 12 aug.: Blankenham 10.00 dhr. J. van Riessen
Kerkdienst 19 aug.: Kuinre
10.00 ds Oosting, Balk. Na de
dienst is er gelegenheid om te
blijven koffiedrinken.
Kerkdienst 26 aug.: 10.00 ds.
R. v/d Hucht.
Voor al deze diensten wordt u
van harte uitgenodigd.
Pastorale hulp. Mocht u die
nodig hebben, neemt u dan
contact op met een van de kerkenraadsleden van Blankenham.
Onze predikant heeft tot 19 aug.
vakantie.
De bloemen gingen in juli, met
onze hartelijke felicitaties naar
dhr. en mw. Te Raa, die 40 jaar
getrouwd waren en naar mw. R.
van Veen-Timmerman, zij was
jarig.
Zieken en allen die pijn en verdriet hebben wensen we Gods
troost en nabijheid toe.
Facebook, weg er mee! Dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan,
want als je een gemiddelde social
media gebruiker bent, besteed je
gemiddeld 18 minuten per dag aan
facebook, raak je verslaafd en dan
wordt het gebruik van de andere
sociale media nog niet meegeteld.
Maar is dit ook verspilde tijd? De
negatieve dingen zijn: De taal kan
haat zaaien, er worden wraakacties aangekondigd. Het kan
gevoelens van afgunst opwekken,
omdat het soms lijkt dat anderen
een beter leven hebben dan jij.
Of je leert op deze manier ‘leukere’ mensen kennen dan je eigen
vrienden of vriendinnen. Ook
kan er van alles op gezet worden
waarvan niet zeker is of het wel
waar is.
Facebook en sociale media hebben ook goede dingen, ze waarschuwen voor slechte weersomstandigheden, uitbraak van
ziektes en andere wantoestanden
in de wereld. Je kunt met familie en vrienden nieuwtjes delen
en berichten van verenigingen
en clubs volgen. Maar blijf waakzaam, beoordeel zelf het nieuws
op waarheid, laat niet iedereen
maar toe in je vriendenkring. Ga
er verantwoord mee om. Roddels
en beledigingen gaan heel snel.
In onze kerkelijke gemeentes
neemt facebook ook een belangLees verder op pagina 12
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rijke plaats in, veel kerkelijke
informatie komt op deze manier
bij de gemeenteleden. Al moeten
we tegenwoordig heel voorzichtig
zijn om privacygevoelige informatie zomaar openbaar te maken;
met het noemen van adressen van
zieken; met foto’s van bv doopen trouwdiensten. Want ook daar
hebben we te maken met de privacywetgeving.
Vroeger kon je iedereen met
naam en toenaam vermelden in
een kerkblad, dat kan nu niet
meer. Het lijkt wat overdreven,
zeker in een kleine gemeente als
die van ons, maar we kunnen niet
anders dan ons houden aan de
nieuwe regels. Wel handig is het
vermelden van aanvangstijden van
de kerkdiensten, vergaderingen,
het beleidsplan, financiële gegevens enz. op de website van onze
kerken.
Zo zijn er dus goede en minder
goede kanten aan het gebruik
van sociale media. Maar als we er
verantwoord en kritisch mee om
gaan is het een moderne manier
van contact leggen met onze
medemensen, ook voor christenen.
Uit de Herbergkrant (gedeeltelijk
overgenomen uit de colomn van
J.D. Alsema)
Tenslotte een citaat. De kerk
is de enige organisatie die er is
voor haar niet-leden. (Toegeschreven aan W. Temple)
Een goede zomertijd toegewenst
en ‘Als je niet op vakantie kunt, ga
dan op avontuur’ (Loesje).

Namens de kerkenraad van de
Prot. gemeente Blankenham, C.A.
Appelo-de Ruiter, scriba.
De bloemen uit de dienst van
zondag 22 juli gingen met een
hartelijke groet v/d gemeente
naar mw. A Otten-de Jong Pen.
Na een moeilijke tijd heeft zij
positief mogen ontvangen.
Op zaterdag 8 sept. is het weer
open monumentendag dan is ook
onze kerk weer open. Thema
van deze dag is 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 de historische context waarin de monumenten zijn
gebouwd en gebruikt.
Stuur de kerk een kerk. Hier
kun je in je eigen kerk iets zichtbaar maken van een wereldkerk.
Wij willen gebruik gaan maken
van de vakantie bestemming van
de mensen. Wij willen u vragen
om een ansicht kaart te sturen
naar onze eigen gemeente wanneer u op vakantie bent. Op deze
kaart moet een kerk afgebeeld
staan. Deze kaarten zullen wij
ophangen in de kerk en zijn op
monumentendag te bewonderen.
Wij hopen zo dat er iets van de
wereldwijde kerk zichtbaar wordt
in onze kerk. De kaarten kunt u
sturen naar: mw. A. Poepjes-de
Jong Pen H. de Cranestr. 80d,
8374 KR Kuinre; of Gery Polderman, Kuinderdiep 7, 8374 EZ
Kuinre.
Alvast bedankt voor de genomen moeite en wij hopen op vele

kaarten te mogen ontvangen.
Elke vrijdagmiddag is onze
kerk geopend voor bezichtiging
of voor een praatje en de koffie of thee is klaar u bent altijd
van harte welkom. De kerk is
geopend vanaf 14.00 uur tot
16.30 uur.
Ook denken wij aan de mensen
die ziek zijn of die het moeilijk
hebben wij bidden om Gods
nabijheid.
Mocht u in deze vakantietijd een
predikant nodig zijn kunt u altijd
contakt opnemen met een van de
kerkenraadsleden.
Geef het geloof een gezicht, daarvoor heeft God ons verkoren.
Laat door je gezegend woord, anderen Zijn liefdesstem horen.
Namens de kerkenraad wensen
wij u een hele fijne vakantietijd
toe.

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

Kerkdienst 5 aug.: 9.30 mw. L.
Brugmans, Nunspeet. Organist:
Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr.
G. Dolstra. Eindcollecte: Streekverband. Na afloop van de dienst
is er gelegenheid tot ontmoeting

onder het genot van een kop koffie/thee/fris.
Kerkdienst 12 aug.: 9.30 dhr.
H. Brouwer, Rouveen. Organist:
Jannes Lopers. Ophaaldienst:
dhr. J. Zeefat. Eindcollecte: zendingswerk.
Kerkdienst 19 aug.: 9.30 ds.
T. Dankers, Dalfsen. Organist:
Gerco Eggink. Ophaaldienst:
dhr. J. Kraak. Eindcollecte: onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 26 aug.: 9.30 ds.
E. van Veen. Organist: Jannes
Lopers. Ophaaldienst: dhr. W.
Heijman. Eindcollecte: kosten
eredienst.
De nieuwe privacywet (AVG).
Het zal u niet ontgaan zijn. M.i.v.
25 mei jl. is de nieuwe privacywet
van kracht. Iedereen heeft hier
mee te maken, zo ook onze kerk.
De nieuwe wet verwacht van ons
dat we actief stappen ondernemen op het gebied van juridisch,
ICT, organisatie-procedures en
opleiding. Onze privacyverklaring
is bedoeld om informatie te geven
over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze
verklaring inzicht in de doelen en
grondslagen van gegevensverwerking binnen onze kerk. U kunt
lezen welke persoonsgegevens
worden verwerkt. Ook worden
de rechten beschreven die u hebt
met betrekking tot de verwerking
van uw persoonsgegevens en wie
daarvoor de contactpersoon is bij
onze kerk. De privacyverklaring
kunt u vinden op onze website.
Tevens vindt u een exemplaar van
de verklaring bij de ingang van de
kerk. Op verzoek kan u deze ook

toegestuurd worden. Voor meer
informatie en/of vragen kunt u
contact opnemen met de coördinator, mw. W. Heijman.
Nieuwe ouderlingen gezocht.
Ouderlingen zijn net als andere
ambtsdragers, zoals diakenen en
kerkrentmeesters, een onmisbare
schakel in het kerkelijk leven.
Belangrijker is echter gemeenteleden te vinden die bereid zijn
een benoeming tot ouderling te
overwegen, waardoor het aantal
ouderlingen uitgebreid zou kunnen worden, wat voor het ‘samen
kerk zijn’ van wezenlijk belang
is. Met het aftreden van ouderling Ria van den Hoofdakker in
het najaar blijven er maar twee
ouderlingen over. Dit is echt te
weinig. Een ouderling maakt deel
uit van de kerkenraad en is dus
een ‘ambtsdrager’. En ambtsdragers worden gekozen voor, en
bevestigd in, het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid
bestaat daaruit, dat zij/hij over
het beleid meedenkt en dat mede
bepaalt. Dat deelt zij/hij met de
andere ambtsdragers. Verder ligt
een deel van haar/zijn verantwoordelijkheid op het terrein van
de pastorale zorg. Ouderlingen
zijn betrokken bij de pastorale
zorg, zij werken daarbij samen
met de predikant en bezoekers
en soms de diakenen. Verder
doen ouderlingen -volgens een
rooster- dienst in de kerk tijdens
de erediensten op zondag en
(wanneer mogelijk) bij rouw- en
trouwdiensten. Wilt u, als u dit
Lees verder op pagina 13
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leest, deze vraag eens rustig tot
u laten doordringen? Voor meer
informatie kunt u altijd contact
opnemen met de predikant, de
huidige ouderlingen of één van de
andere kerkenraadsleden.
Protestants Kerkkoor Steenwijkerwold zoekt (tijdelijke)
leden. Op zondag 14 oktober
vieren wij tijdens een feestelijke
morgendienst in de Protestantse
kerk te Steenwijkerwold het
50-jarig jubileum van het koor.
Ons koor zoekt voor deze gelegenheid amateur zangers/zangeressen om zes keer gratis mee te
zingen als voorbereiding op deze
dienst. Zingt u graag, heeft u wel
eens in een koor willen zingen,
maar bent u er nog nooit aan
toegekomen, of bent u juist weer
op zoek naar een koor, dan is dit
een mogelijkheid om te proeven
aan ons repertoire en sfeer. Een
gepland optreden daagt altijd
uit om naar een hoger niveau te
groeien: dus kom erbij en groei
met ons mee onder leiding van
onze dirigent dhr. Adriaan Oudkerk. U bent van harte welkom na
de zomervakantie op donderdagavond 30 aug. van 19.30 tot 21.30
uur in de Immanuël school te
Steenwijkerwold. Heeft u belangstelling of wilt u meer informative, dan kunt u contact opnemen
met: Roeli Boer, tel.:0521-587570
of Geesje Jongschaap, tel.: 0521589194.
Vakantiefoto’s gevraagd. In
het weekeinde van Open monumentendag, 8 en 9 sept., 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. We
hopen op uw en jullie medewerking. Foto’s kunt u sturen naar
Roeli Boer: roeliboer@home.nl
Contact met Evangelische
Kirche Herzebrock-Clarholz.
De Gemeente Steenwijkerland
heeft als partnergemeente Herzebrock-Clarholz. Daarvoor, en dat
is nu 24 jaar geleden, was het de
partnergemeente van gemeente
Brederwiede. Deze gemeente
ligt op plm. 245 km. afstand van
Steenwijk.
De Evangelische Kirche is begonnen als Kirche der vertriebene,
verdrevene. Dat wil zeggen dat na
het einde van de 2e Wereldoorlog Duitsers uit de grensgebieden
o.a. Denemarken en Polen, werden uitgezet die al generaties lang
daar bijv. boer waren. Zij moesten direct vertrekken zonder
enig bezit, boerderijen in brand
gestoken, graven vernield, enz.
Zij zijn in Herzebrock-Clarholz,
een Katholieke gemeenschap, en
hebben daar hun kerk gesticht. In
het verleden is door de predikant
van deze gemeente geprobeerd
contact te krijgen met predikanten uit Vollenhove, later met de
raad van kerken maar dat is niet
gelukt. Zeker is er vanuit de raad
nooit enige reactie gekomen
Ondergetekenden maken deel uit
van de Jumelage Stichting (partnergemeente). Er zijn gesprekken
gevoerd met deze kerk en ze stellen contact nog steeds op prijs.
Ook onze kerkenraad lijkt het fijn
om contact te hebben met deze
kerkelijke gemeente, en zo van
elkaar te leren. Belangrijk hierin
is het contact van gemeenteleden

onderling. Overleg is gevoerd in
samenspraak met de kerkenraad.
In deze plaats wordt dankdag voor
gewas en arbeid, Ernte Dankfest,
uitgebreid gevierd. Dit gebeurt
met een kerkdienst op zondagmorgen en na de middag met een
optocht waarbij de opbrengst van
het land centraal staat. Ook wordt
benadrukt dat het onze Schepper
is die het allemaal weer heeft doen
groeien en bloeien.
Het voorstel van de kerk in
Herzebrock is: we beginnen om
samen een kerkdienst te houden,
gevolgd door koffie en een eenvoudige lunch. Daarna begint de
optocht en dan is er nog een koffie/koekenbuffet. Deze zondag
wordt gehouden op 30 sept. We
zullen om ongeveer 7.30 uur vertrekken, en om ongeveer 19.30
uur weer thuis zijn. Bij voldoende
deelname gaan we met de bus en
zullen de reiskosten van deze dag
ongeveer €10,- per persoon zijn.
Dit zijn allemaal voorlopige tijden
en bedragen.
De bedoeling is dat we zelf in
2019 een dag organiseren als start
winterwerk waarbij dan gasten
van deze kerk bij ons aanwezig

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. H. Wijermars,
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove.
tel. 0527-243860 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

zullen zijn.
Namens de kerkenraad willen wij
u vragen of u belangstelling heeft
om mee te gaan, en of u zich wilt
opgeven vóór 19 augustus. Dit
in verband met de organisatie bij
ondergetekenden:
Met een hartelijke groet, Egbert
Kooij, eleg0115@gmail.com,
tel. 511882; Bauke de Groot
Boersma, btdegb@gmail.com, tel.
515854.
Kontakt. Na de vakantie willen weer een nieuw nummer van
Kontakt uitbrengen. Kopij voor
dit nummer kunt u tot en met
woensdag 5 september inleveren
via: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Bloemen. Met een hartelijke
groet en een bemoediging zijn de
bloemen uit de dienst van zondag
15 juli gebracht bij dhr. E.J.K. Veurman, Oldemarktseweg 46; van
zondag 22 juli bij dhr. P. de Vries,
Baarsweg 15 en bij R.W.F. van den
Hoofdakker, Tukseweg 177.

Op zondag 29 juli zijn de bloemen
met een hartelijke felicitatie voor
haar 91e verjaardag bezorgd bij
mw. J. Dedden-de Wolde, Oldemarktseweg 119b en bij mw. H.A.
Wibbelink-Reterink, Marienwold
20 die ook haar 91e verjaardag
mocht vieren.
Giften. Ds. van Veen ontving
€ 20 voor de kerk en € 10 voor
het bloemenfond, mw. W. Drenthen heeft € 20 ontvangen en mw.
E. Kooij € 10, beiden voor de Kerk.
Hartelijk bedankt voor deze giften.
Wij leven mee. Als u iets te
melden heeft of door te geven
wat betreft pastoraat, neem dan
gerust contact op met één van
de ouderlingen of met de predikant. Het leven van mensen is
vaak een weg van op en neer. Zo
ook in onze gemeente. Sommige
mensen hebben veel zorg nodig.
Er zijn ook mensen voor wie de
toekomst onzeker is of die wachten op spannenede behandelingen
of nadere onderzoeken. 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 privacywetgeving, zijn we terughoudender geworden met vermelding
van namen.
Vakantie, even wat anders
Even er op uit gaan
Even aan de zijlijn staan
Zoals veel andere Nederlanders.
Vakantie, hele mooie tijden
Gaan en staan waar je wilt
Een tijd boven alles uitgetild
Lopen door bossen en weiden.
Vakantie, genieten van de natuur
Zo mooi in het zomerseizoen
Dat zal een ieder goed doen
En op zoek naar het avontuur.
Vakantie, ontspanning, vrijheid
Genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tijdpassering
En het geeft voor velen blijheid.
Vakantie, vier het met dankbaarheid
Vertrouw op Gods bewarende hand
Hij blijft met een ieder verwant
En houdt Zijn vleugelen uitgespreid.
Met een hartelijke groet,
ds. Eric van Veen

Vollenhove

stad

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

Kerkdienst 5 aug.: Grote
Kerk 10.00 ds. H. Faassen, Apeldoorn. Organist: dhr. J. S. Wuite.
Lied voor de dienst: Lied 217.
Collecten: bloemenfonds, instandhouding v/d eredienst en onderhoudsfonds. Autodienst: fam. D.
Boxum, tel. 246592. Er wordt in
Tilvoorde op de jongste kinderen
van onze gemeente gepast door:
Jasmijn Kuiken en Lonneke Nijhuis.
Knd.: groep 1, 2 en 3. Dit wordt
verzorgd door Hennie Boes.
Kerkdienst 5 aug.: Johanneskerk 19.00 ds. W. Menkveld,
Wanneperveen. Gez. dienst.
Autodienst: fam. D. Boxum, tel.
246592.
Kerkdienst 12 aug.: Grote
Kerk 10.00 kand. H. Kramer,
Urk. Organist: dhr. A. Kroeze.

Lied voor de dienst: Lied 305.
Collecten: GZB zomerzendingscollecte, instandhouding van de
eredienst en onderhoudsfonds.
Autodienst: fam. H. Noorderhaven, tel. 246901. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van
onze gemeente gepast door: Marlot Kuiken en Femmie Hogendorf.
Knd.: groep 1, 2 en 3, dit wordt
verzorgd door Hennie Boes.
Kerkdienst 12 aug.: Kapel
19.00 ds. A. Estie, Oldebroek.
Gez. dienst. Organist: dhr. J. van
Eerde. Lied voor de dienst: Lied
305. Collecten: GZB zomerzendingscollecte, instandhouding v/d
eredienst en onderhoudsfonds.
Autodienst: fam. H. Noorderhaven, tel. 246901.
Kerkdienst 19 aug.: Grote
Kerk 10.00 ds. H. Pap. Organist: dhr. J. Tijssen. Lied voor
de dienst: Lied 936. Collecten:
plaatselijk jeugdwerk, instandhouding v/d eredienst en onderhoudsfonds. Autodienst: fam. P.
Menger, tel. 245511. Er wordt in
Tilvoorde op de jongste kinderen
van onze gemeente gepast door:
Else ten Hoeve en Pascal Mooiweer. Knd.: groep 1, 2 en 3, dit
wordt verzorgd door Anita Koedijk en Agrietha van Vulpen.
Kerkdienst 19 aug.: Tent in
Klooster 19.00 Raad van Kerken.
Autodienst: fam. P. Menger, tel.
245511.
Kerkdienst 26 aug.: Grote
Kerk 10.00 ds. H. Pap. Organist: dhr. J. Bredewout. Lied
voor de dienst: Lied 648. Collecten: Stg. Present, instandhouding
v/d eredienst en onderhoudsfonds.
Autodienst: fam. K. Naberman,
tel. 246502. Er wordt in Tilvoorde
op de jongste kinderen van onze
gemeente gepast door: Williene
Haasjes en Gerda van Eerde.
Knd.: groep 1, 2 en 3, dit wordt
verzorgd door Claudia Mooiweer
en Roos Dijkstra.
Kerkdienst 26 aug.: Johanenskerk 19.00 ds. D. Lagerweij,
Zwolle. Gez. dienst. Autodienst:
fam. K. Naberman, tel. 246502.
Agenda. 6 aug.: om 19.00 uur,
Verkoop collectebonnen van
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
12 aug.: om 17.00 uur, Gast aan
tafel, De Voorhof.
21 aug.: om 20.00 uur, Doopzitting
voor doopdienst 2 sept., Kapel.
Giften. De Diaconie ontving voor
het bloemenfonds: via Janny Bonthuis € 5 en via Marry van Unen
€ 10.
Het College van Kerkrentmeesters ontving € 50 via ds. Pap en via
banknr. NL75RABO0301801886
€ 50, beide giften voor de kerk,
en via Janny Bonthhuis € 10 voor
algemeen kerkenwerk.
De Zondagsschool ontving € 10
via B. Kasse-Leeuw.
Via W. Mooiweer-Lassche en A.
Mondria-v/d Meulen kwam er
een gift binnen van € 50 voor het
orgelfonds.
Hartelijk dank voor deze giften.
Bloemengroet. Afgelopen week
zijn er als teken van medeleven en
als groet van de gemeente bloemen bezorgd bij: dhr. en mw. BosLassche, Kerkstr. 66: 9 juli 25 jaar
getrouwd; dhr. en mw. KnobbeLok, Van Diepholtstr. 12: 11 juli
50 jaar getrouwd; dhr. en mw. v/d
Linde-Akse, Voorslag 3; 12 juli 50
jaar getrouwd; dhr. en mw. Timmerman-Moed, Schaarweg 11; 3
juli 50 jaar getrouwd.
Ook zijn er bloemen gebracht
naar dhr. en mw. Lassche-Remeijn-
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se, J. van Arkelstr, 1; mw. DokterHellendoorn, Landpoortsteeg 13;
Daniëlle Lassche, J. van Arkelstr.
1; mw. Westra van Holthe, Bentstr. 6; mw. v/d Wetering-Visscher,
Laurier 132; mw. Visscher-de
Jonge, Kloosterweg 72; mw. Visscher-Meurs, Molenstr. 23; dhr.
Bos, Visscherstr. 32 en naar fam.
de Olde-Kisjes, Leeuwte 69.
Doopzitting. Voor de doopdienst
op zondag 2 sept. is er een doopzitting op dinsdag 21 aug. om 20.00
uur in de Kapel in Sint Jansklooster.
Beide ouders worden zo mogelijk
verwacht.
De werkgroep Diaconale
vriendendienst/Zorgmaatje
roept u allen op zich aan te melden
als vrijwilliger. Er zijn een aantal
hulpvragen die niet kunnen worden
ingevuld. Ook de komende vakantieperiode zoeken we nog een aantal vrijwilligers. Veel ouderen zien
tegen de vakantietijd op. De familie
gaat op reis waardoor men zich
nog eenzamer kan voelen. Iedereen
kan zijn steentje bijdragen, van jong
tot oud. In het bijzonder zoeken
we een aantal wat sterkere personen voor rolstoelgebruikers. Het
duwen van een rolstoel is zwaar
werk, niet iedereen is hier geschikt
voor. In de hal van de kerk hangt
een poster met daarop de telefoonnummers waar u zich kunt
aanmelden. De contactgegevens
staan ook op de website v/d kerk
en in de Zondagsbrief. De werkgroep vertrouwt erop dat ook u
het verschil wil maken in het leven
van uw naaste!
Echtparenvakantieweek in het
Nieuw Hydepark te Doorn. Zoals
elk jaar organiseert een groep van
± 25 vrijwilligers van de werkgroep
Echtparenweek Overijssel/Flevoland, een echtparenvakantieweek
voor gehandicapten in het Nieuw
Hydepark te Doorn (voorheen F.D.
Roosevelthuis). Dit is een vakantiehuis voor gehandicapten van de
gezamenlijke diaconieën. Dit jaar
zal dat zijn van 20 t/m 27 okt. 2018.
De werkgroep heeft het doel de
echtparen een onvergetelijke week
te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel verzorgd
wordt en de ‘mantelzorgpartner’
ontzorgd wordt, zodat ze beiden
kunnen genieten van een fantastische week.
Uit ervaring weet men dat dit voor
veel mensen een onvergetelijke
week is geworden. U kunt voor
foto’s terecht op de site van de
werkgroep www.rooseveltgroepoverijssel.nl U begrijpt dat hier kosten aan zijn verbonden, deze kosten kunnen relatief laag gehouden
worden omdat men met vrijwilligers werkt. Uiteraard moet men
wel betalen voor het verblijf in het
Nieuw Hydepark en de mensen die
daar in dienst zijn.
De kosten voor deze week bedragen € 1.150 per echtpaar. Voor
vragen of voor opgave kunt u
terecht bij de diaconie: Jannemarie
Spans, tel. 243934 of José de Boer,
241868.
De zendingscommissie heeft
voor de zomervakantie nog een
aantal giften kunnen doneren:
Voor het project Wolters in Praag
is voor dit jaar een 2e donatie
overgemaakt. Dit keer een bedrag
van € 2.500.
De pinksterzendingscollecte heeft
in de kerk € 379,35 opgebracht.
Samen met de overige giften en
uw bijdragen via de acceptgiro’s
Lees verder op pagina 14
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konden we in totaal € 2856,83
overmaken naar KerkinActie.
Verder kunnen we melden dat de
collecte van de onlangs gehouden zendingsdienst € 72,40 heeft
opgebracht. Dit bedrag is inmiddels ook gestort voor het project
Wolters in Praag. Voor uw bijdrage aan bovengenoemde bedragen
danken wij u hartelijk! Namens de
zendingscie., Gesina Zweistra-de
Oude.
Pastoraat. Mw. Dokter, Landpoortsteeg 13, is weer opgenomen
in het ziekenhuis.
Mw. Winter-Bakker, Doeveslag
99, is weer thuis na een verblijf in
Myosotis.
Dhr. Doosje, G. Schenkstr. 79,
herstelt thuis na een operatie.
We bidden hen allen kracht en
gezondheid toe.

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

Kerkdiensten 5 aug.: BeltSchutsloot 9.30 ds. W.J. Menkveld. Wanneperveen 9.30 ds.
K.A.E. de Waard, Lunteren. In
beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.
Kerkdiensten 12 aug.: BeltSchutsloot 10.00 dhr. Shelton
Telesford. Dienst in de feesttent.
Vóór de dienst staat de koffie. Collecte: Youth for Christ. Wanneperveen 9.30 ds. W.J. Menkveld.
Kerkdiensten 19 aug.: BeltSchutsloot 9.30 ds. J.W. v/d
Kamp, Elburg. Wanneperveen
9.30 ds. J. Stap, Kolderveen.
Kerkdiensten 26 aug.: BeltSchutsloot 9.30 ds. A. van
Veluw, IJsselmuiden. Wanneperveen 9.30 ds. H. Scholing, Hollandscheveld.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Bloemendienst W’veen. 5 aug.:
fam. M. Winters en mw. M. Mourik; 12 aug.: mw. R. v/d Veen en
fam. A. v/d Veen; 19 aug.: fam. C.
Vos en fam. H. Slot; 26 aug.: fam.
H. Mendel en fam. H. Hertong.
Bloemen BS. De bloemen van
zondag 15 juli gingen in BS met
hartelijke groeten en ter bemoediging naar de fam. Jordens.
De bloemen van zondag 22 juli
gingen in BS met hartelijke groeten
en ter bemoediging naar de fam.
Klaver aan de Noorderweg.
Op 29 juli zijn de bloemen met
hartelijke felicitaties gebracht bij
mw. W. de Jonge-Klaver. Zij mocht
89 jaar worden. Ook gingen er
bloemen naar mw. F. Stam-Halfmouw, in de Schiphorst te Meppel.

Bloemen W’veen:
In W’veen werden 15 juli de bloemen bestemd voor Rick en Janine
Meijer- Mendel in Meppel voor de
geboorte van zoon Tygho, en de 2e
bos ging naar mw. Bakker-van Elp.
De bloemen van zondag 22 juli
gingen naar Albert Lok en naar
Dennis Bosch.
Op 29 juli werden de bloemen
gebracht bij mw. G. Brand-Manden, zij is jarig geweest en naar de
vrijwilligers van de vakantie bijbelclub, met name familie Selles.
Verantwoording. De diaconale
collecte voor het werelddiaconaat
van 24 juni bedroeg € 153.80, en
de extra collecte voor het pastoraat was € 118,55.
De extra collecte voor kerk en
onderhoud van 1 juli bedroeg €
88,55. De avondmaalscollecte van
8 juli, bedroeg € 327,15
Een gift van € 20 is ontvangen
door diaken Hennie de Goede
en was bestemd voor de Kerk en
Onderhoud.
Door ouderling G. van Benthem is
begin juli een gift ontvangen van €
20 voor kerk en onderhoud.
Door ds. Menkveld is 13 juli € 20
ontvangen voor kerk en onderhoud.
De diaconie collecte van 15 juli te
W’veen bedroeg € 65,30.
De collecte voor het binnenlands
diaconaat van 22 juli te W’veen
bedroeg € 71,45 en in BS € 117,10.
De diaconale collecte voor de Bijbel Vakantie Club in BS bedroeg €
134,45.
Jannie klaver heeft voor de bloemencie., in de maand juli, een
bedrag ontvangen van € 10.
Advertenties
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Voor een piëteitsvolle uitvaart...
Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227
Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Bij overlijden:

(dag en nacht bereikbaar)

0800 - 024 25 26

Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899
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Diaken Titia Stam heeft 2 giften ontvangen: een gift van € 20
voor de diaconie en een gift van
€ 50 voor de diaconie en kerk en
onderhoud.
Doelcollecte van de diaconie voor
de maand augustus: Stg. Present
Steenwijkerland.
Visie & missie. We geloven dat
mensen best bereid zijn om zich
in te zetten voor de ander en de
samenleving. De kloof tussen die
bereidheid en het daadwerkelijk
in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een
verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Missie:
Een brug slaan tussen mensen die
iets hebben te bieden en mensen
die daarmee geholpen kunnen
worden. Visie: Een beweging op
gang brengen in Steenwijkerland
waarbij steeds meer mensen het
vanzelfsprekend vinden om naar
elkaar om te zien. Naam en logo:
Het logo van Present beeldt uit
waar Present als organisatie voor
staat: een brug en een mens met
open armen. Bruggen verbinden.
Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten.
Generaties, wijken, straten, buren,
collega´s en culturen worden met
elkaar verbonden. De verfvegen
laten iets van het concrete zien
van Present: mensen zijn bereid
hun handen uit te strekken naar
een ander. De naam ‘Present’ wil
zeggen: er zijn voor de ander, als
een cadeau, in het hier en nu, de
‘present time’.
Inspiratie. Een mens heeft veel
ontvangen om van te genieten
en om van te delen met anderen.
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jammer vinden en niet respectvol
dat brood en wijn niet meer worden afgedekt na de viering.
Het afdekken van brood en wijn
bij de viering van het H. Avondmaal heeft een hygiënische reden.
Het brood droogt minder uit en
er slaat geen stof neer op het
voorgesneden brood en de (deels)
volgeschonken bekers. Voor
zover ik weet heeft het afdekken geen Bijbelse, theologische of
geestelijke betekenis. De tekenen
van brood en wijn mogen gezien
worden. Zij zijn ons gegeven juist
vanwege hun zichtbaarheid en
tastbaarheid. God wil ons het heil
door het lijden en sterven van
onze zaligmaker Jezus Christus
zo dichtbij bij brengen dat het in
brood en wijn zichtbaar en tastbaar wordt. De gelovigen die bij
tijd en wijle door twijfel worden
aangevochten mogen door middel
van de zichtbaarheid en tastbaarheid bemoedigd worden en vertrouwen krijgen in het heil dat ons
deel wordt. Brood en wijn maken
een geestelijke werkelijkheid zichtbaar en stellen haar aanwezig in
het midden van de gemeente die
Avondmaal viert. In sommige kerken staat er altijd brood en een
wijnbeker op het liturgische centrum als een voortdurende herinnering en heenwijzing naar het
Avondmaal dat door de gemeente
gevierd wordt. Ook worden de
symbolen verwerkt in kanselkleden of andere voorwerpen in het
interieur van kerken. Deze symbolen verwijzen naar het verlossingwerk van onze Here Jezus dat we
zo bijzonder mogen vieren als we
tijdens het avondmaal niet alleen
zien maar ook proeven. Op die
manier gezien heeft het iets oneigenlijks als we brood en wijn (langer dan noodzakelijk) afdekken.
Het heeft juist de bedoeling om
via de zintuigen het heil dichtbij te
brengen en aanwezig te stellen. Als
we brood en wijn zien en proeven,
weten we, Jezus is hier, Zijn vergeving is hier. God heeft ons lief
door het geven van Zijn Zoon.
Tegelijk is duidelijk dat symboliek
niet door iedereen op dezelfde
manier wordt aangevoeld en
ook niet door ieder op dezelfde
manier is aangeleerd. Gewoonten
en eigen gedachten spelen hier
zeker ook een rol. Daarom wil ik
u graag uitnodigen om te reageren op dit stukje door te vertellen wat de symboliek van brood
en wijn tijdens de viering van het
Heilig Avondmaal voor u betekent
en welke plek en betekenis het
afdekken van brood en wijn voor u
heeft. Dat kan per brief of mail op
de bekende adressen.
Vanuit de gemeente. Mw. L.
van Zanden, verblijft nog in Zonnewiede in Giethoorn. Ze is daar
tijdelijk en heeft gelegenheid om
tot rust te komen.
Vanuit de Pastorie. Richelle
vroeg me vorige week of ik al
bezig was met mijn stukje ‘vanuit
de Pastorie’. Want zei ze; ‘Schrijf
dan maar dat ik naar een andere
school ga’. Dat is inderdaad waar.
Afgelopen week heeft ze afscheid
genomen van De Wel in Nijeveen en na de vakantie gaat ze
naar de Reestoever in Meppel.
Een hele overgang waarvan we
hopen en verwachten dat het voor
haar goed zal uitpakken. Tegelijk
trof het mij dat ze dit zelf via de
Nieuwsbrief en Leefmee aan u

wilde vertellen. Met elkaar meeleven kan alleen als je weet hoe het
wederzijds gaat. De regelgeving
van de AVG zorgt ervoor dat we
ook als kerk zorgvuldig moeten
zijn met de informatie die we over
elkaar aan elkaar doorgeven. In
de praktijk zal dat hier en daar
minder worden of minder expliciet. Soms is dat al merkbaar in
de kerkblaadjes en mensen vinden
dat jammer omdat ze juist graag
die persoonlijke berichtjes lezen.
Wellicht soms uit nieuwsgierigheid
maar toch zeker ook om te kunnen meeleven door een kaartje,
een telefoontje en niet te vergeten
gebed voor elkaar. Maar het is niet
alleen de AVG die ons hindert.
Ik merk steeds vaker dat mensen
liever niet genoemd worden in
de gemeenteberichten. Soms wel
begrijpelijk, maar toch ook jammer. Hoe kunnen we met elkaar
meeleven als anderen niet weten
hoe het met ons gaat? Hoe kunnen we helpen als we niet weten
dat er hulp nodig is? Nee, het is
niet leuk als het niet goed me je
gaat, het is helemaal niet fijn als je
afhankelijk bent. Maar, zo zijn we
aan elkaar gegeven. In goede en in
kwade dagen. Dat mogen we van
elkaar weten. ‘Schrijf maar dat ik
naar een andere school ga’. Hartelijke groeten, ds. Menkveld.

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

Kerkdienst 5 aug.: 9.30 ds.
Gerrit van den Dool. O.v.d.:
Feikje Kloosterman. Organist:
Theun Hoen. Uitgangscollecte:
onderhoudsfonds. Ontvangst:
Ad Baars. Bloemen: Rosalie van
Rouwendaal. Ophaaldienst:
Geert Dedden (0521-522489).
Opname dienst wordt rondgebracht door Benia Lenstra. Lied
voor de dienst: Lied 207.
Kerkdienst 12 aug.: 9.30 ds.
Gerrit van den Dool. O.v.d.:
Henry Bos. Organist: Menno van
der Vinne. Uitgangscollecte:
orgelfonds. Ontvangst: Rieta de
Wagt. Bloemen: Janny Dassen.
Ophaaldienst: Adrie Winters
(0521-588515). Opname dienst
wordt rondgebracht door David
Raggers. Lied voor de dienst:
Lied 207.
Kerkdienst 19 aug.: 9.30 da.
Y. Riemersma-Beintema, Heerenveen. O.v.d.: Henry Bos.
Organist: dhr. Riemersma.
Uitgangscollecte: plaatselijk
kerkenwerk. Ontvangst: Feikje
Kloosterman. Bloemen: Cor
Sijbesma. Ophaaldienst: David
Raggers (0521-589515). Opname
dienst wordt rondgebracht door
Ypie Klarenberg. Lied voor de
dienst: Lied 207.
Kerkdienst 26 aug.: 19.30
zangdienst met organist Ronald
Knol en pianist Harold Kooij.
Uitgangscollecte: plaatselijk
pastoraat. Ontvangst: Henry

Bos. Bloemen: Ankie Koopmans.
Ophaaldienst: Klaas Klarenberg
(0521-588863). Opname dienst:
Janny Hop.
Bij de diensten. Het is volop
vakantie, vooral het weer is
zomers. Iedere zondag staan de
deuren van onze kerk open. De
kinderopvang heeft vakantie.
Dit betekent dat u de kinderen
gewoon mee de kerk in kunt
nemen.
26 aug. is weer de zangdienst die
wordt begeleid door Ronald Knol
en Harold Kooij. Ze zijn al meerdere malen in onze kerk te gast
geweest en ze weten wel hoe
zij ons met hun muzikale talent
weten te vermaken. Voor de mensen die de dienst en muzikanten
nog niet kennen, dit wordt een
zangdienst waarin we mogen luisteren naar prachtig orgelspel van
Ronald Knol en dito pianospel van
Harold Kooij. En waar u zelf aan
zet bent, want we gaan heel veel
zingen en in plaats van een overdenking gaan we nog meer zingen.
Deze dienst zal anders zijn dan
anders want in plaats van de predikant die de liederen uitzoekt mag
u de liederen kiezen. U krijgt allemaal een liedboekje bij de ingang.
Hierin staan allemaal bekende
liederen. Uit dit boekje gaan we
zingen.
Collecten. 8 juli: diaconie:
€ 33,25; kerkrentmeesters:
€ 39,90; tafelcollecte: € 108,32.
15 juli: diaconie: € 25,55;
kerkrentmeesters: € 36,15;
zondagsschool: € 36,35.
22 juli: diaconie: € 22,40;
kerkrentmeesters: € 37,10;
plaatselijk kerkenwerk: € 30,65.
29 juli Diaconie: € 26,30;
kerkrentmeesters: € 26;
plaatselijk pastoraat: € 33,80.
Er zijn giften van € 15 en € 20
voor de kerk binnengekomen.
Allen hartelijk dank voor uw
gaven.
De bloemen zijn als groet en
bemoediging gegaan op: 8 juli: mw.
J. Dijkmeijer, Paasloregel; 15 juli:
Charita Baars in Steenwijkerweg
De Blesse; 22 juli: mw C. Wardenier, Paasloregel; 29 juli: als groet,
felicitatie en bemoediging gegaan
naar onze eigen predikant Gerrit
van den Dool.
Jarig. Op 12 aug. viert mw. H.J.
Boon- van Droffelaar, Markeweg
104, haar 81e verjaardag. Een hartelijke felicitatie en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst.
Jublileum. Op 16 aug. is het 12,5
jaar geleden dat Marcel Kuiper en
Wendy Koning ‘ja’ tegen elkaar
zeiden. Van harte gefeliciteerd en
een gezellige dag gewenst.
Agenda. Op de donderdagen
vanaf 26 juli t/m 30 aug. kunt u
kennis maken met Kolonie III Willemsoord en kunt u in de bijzondere bijna 200 jaar oude geschiedenis duiken. Ook de kerk is open
van 10.30 tot 16.00 uur. Er is een
expositie van kunstschilder Jennifer Koning (Blesdijke), er liggen
handwerken van koloniedochters
van rond 1900. Het portrettentableau van de predikanten kunt u
zien en de doop- en huwelijksboeken vanaf 1855 liggen ter inzage.
Daarnaast vertelt Bert Kuiper
over de historie van het dorp Willemsoord in de kerk.
Op 2 en 23 aug. van 14.00-14.30
uur zijn er mini-orgelconcerten
door Theun Hoen. In het Multifunctioneel centrum ’t Koloniehuus is er een diaserie ‘Wil-

Bijzonder concert?
Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
lemsoord eens kolonie van
Weldadigheid’, foto’s van toen en
nu (m.m.v. fotoclub Kolonieklik).
Borduur- en handwerken gemaakt
in Naaischool anno 1900 te zien.
Daarnaast is er op 26 juli een
demonstratie oud ambacht van
Vlechtmuseum. U kunt op de foto
met kolonisten en zijn er verhalen
van postbode Koenders uit Kolonie III. In en rond café De Steen
kunt u rijden in een Paardenkoets
of met de KolonieExpres. Op 2
aug. maakt een houtsnijder een
beeltenis van het Kolonie-logo.
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: Terroristengroepering alShabaab heeft in Kenia dorpen en
kerken verwoest, christenen uit
hun huizen verdreven en omgebracht. Bid om Gods bescherming
van de kerk in deze regio. Wilt u
ook bidden dat God de nabestaanden troost?
Kopij GZ. Dit zondagsblad bevat
de gegevens voor 4 weken. Het
volgende zondagsblad verschijnt
op vrijdag 31 aug. De kopij voor
het volgende zondagsblad kunt u
inleveren tot uiterlijk zondag
26 aug. 12.00 uur bij de scriba.
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl
De zomerse temperaturen
houden ons allemaal bezig. De
warmte en droogte die er is ontstaan, geeft reden tot zorg voor
velen. Natuurlijk voor de agrariërs die moeite hebben bij de zorg
voor de dieren en de groei van de
gewassen. Ook denken we aan de
ouderen en zieken voor wie de
hoge temperaturen moeilijkheden
geven. In het bijzonder denken
we ook aan onze predikant die
de afgelopen weken ziek was en
gelukkig weer opknapt. Ook organist Menno van der Vinne is ziek
we hopen ook hem weer spoedig
achter het orgel te zien.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderlingscriba
Van de predikant. Pastoralia.
Mw. Corry Wardenier (Paasloregel) moest na een ongelukkige val
worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig mocht zij weer snel
naar huis om daar verder te herstellen. Met het oog daarop wensen we haar alle goeds.
In de zomertijd liggen veel activiteiten stil. Niettemin gaan de
diensten natuurlijk door en ook
als je voor rust en ontspanning
elders verkeert kan het waaardevol zijn daar diensten bij te wonen.
In het buitenland kan de taal een
barrière vormen. Niettemin kun
je dan nog veel beleven aan de
‘gemeenschap der heiligen’ die
alle plaatsen en tijden omvat. Het
kan heel verrijkend en inspirerend
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zijn mee te maken hoe medegelovigen ook over onze grenzen
heen vormgeven aan gemeentezijn, lofprijzing en gebed. Zo
woonden mijn vrouw en ik ooit
een Lutherse dienst bij in Villach
(Carinthië, Oostenrijk), waar op
die zondag het thema van de doop
aan de orde kwam. Na de preek
nodigde de predikant ons uit om
in een kring te gaan staan. Met olie
bekruiste hij ieder van ons op het
voorhoofd en zei daarbij: ‘Jij bent
gedoopt. Amen’. Het was voor
ons een onvergetelijke ervaring.
Later hebben we in onze Rotterdamse Oranjekerkgemeente dit
ritueel een plaats gegeven in de
Paaswake. Op zo’n manier kan je
gedoopt-zijn en ook je belijdenis
een ‘update’ ondergaan. Misschien
iets om ook voor onze gemeente
over na te denken?
In de dienst van 15 juli bezonnen
we ons op Psalm 111, een lofzang
op de Eeuwige. We lazen daarbij
ook Psalm 112 die ook qua vorm
‘rijmt’ op Psalm 111. De bedoeling
is duidelijk: Wie God is wil zichtbaar en ervaarbaar worden in ons
als zijn bondgenoten die zijn beeld
dragen. Ons leven is dus bedoeld
te gaan rijmen op God. Wij zingen,
zeggen en bidden de psalmen verbonden met Jezus als onze Heer,
die tot in de uiterste consequentie
van Kruis en dood Gods liefde en
trouw heeft uitgebeeld – voor ons
en voor ons uit. Om in en onder
ons te leven.
In zijn ‘150 Psalmen vrij’ laat
Huub Oosterhuis Psalm 112 op
nieuwe wijze klinken:
Je zou gelukkig willen zijn:
stevig, vrolijk, rechtop,
goed werk, goed wonen, wat geld,
aardig worden gevonden
lief, je grote liefde vinden,
kinderen krijgen, gezonde, mooie.
Dat zou je willen – wie niet?
Wil je ook goed zijn, betrouwbaar,
trouw, rechtvaardig, meedogend?
Een duistere zaak is de wereld
maar er zijn mensen van licht.
Gierig wreed zelfzuchtig dezen en
genen
maar er zijn mensen die geven en
delen.
Er is kwaad en woester kwaad
onstuitbaar
maar er zijn mensen die de doem
doorbreken.
Er zijn woorden gesproken
die werken ten goede, je hart versterken,
je geweten scherpen.
Gelukkig wie ze zoekt te horen
en leeft om te volbrengen.
Een kwaadwillig mens wordt nooit
gelukkig.
Waar we ons ook in de komende
weken zullen bewegen, ik wens u
en jou een mooie zomertijd!
Met een hartelijke groet, ds. Gerrit van den Dool.

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

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