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Elke week 
een bijbel-
tekst (2)

In september houden veel 
kerken zich bezig met ‘Een 
goed gesprek’, het thema 
van de startzondag. Wat is 
dat, een goed gesprek? 

Wanneer is een 
gesprek nu echt een goed 
gesprek? Want we praten heel 
veel, we horen heel veel, en in de 
kerk wordt heel wat afgepraat, 
maar lang niet elk gesprek is met-
een een goed gesprek. 
 
groepsgesprek
Een goed gesprek voeren in een 
groep is lastig. Er kan van alles 
misgaan. Iemand voelt zich niet 
begrepen, en krijgt ook geen gele-
genheid om duidelijk te maken 
wat hij bedoelt. Een ander weet 
het onderwerp zo om te bui-
gen dat er een compleet ander 
gesprek volgt, waar vervolgens alle 
aandacht naar uitgaat. Of iemand 
vertelt iets over een kwetsbaar 
moment in zijn leven en er wordt 
overheen gepraat of erger, er 
wordt een beetje om gelachen. 
Niet iedereen voelt zich thuis in 
een groepsgesprek. Een goede 
gespreksleider die er bedreven in 
is iedereen tot zijn recht te laten 
komen en de juiste vragen weet te 
stellen, is onontbeerlijk.

eén op één
In een goed gesprek met één 
ander persoon weet je je begre-
pen. Want als die ander je woor-
den niet helemaal begrijpt, zal 
hij of zij vragen om uitleg, toe-

lichting of verduidelijking. Echter, 
als de gesprekspartner aan een 
half woord genoeg denkt te heb-
ben en de rest zelf creatief invult 
en dan ook nog eens zijn eigen 
verhaal gaat vertellen: “Oh ja, 
dat heb ik ook meegemaakt”, 
was jouw verhaal alleen maar de 
aanleiding. In een goed gesprek 
worden niet alleen feiten en stel-
lingen uitgewisseld, maar wordt je 
geholpen om je eigen verhaal te 
vertellen.

emmaüs
In de geschiedenis van de man-
nen die naar Emmaüs lopen, zien 
we de basislijnen van een goed 
gesprek. De mannen wisselen uit 
waarover ze teleurgesteld zijn. 

En Jezus luistert. Vervolgens stelt 
Hij een verdiepende vraag en 
waarschijnlijk zal Hij er nog wel 
een paar gesteld hebben. En pas 
daarna gaat Hij zelf vertellen. Zijn 
woorden sluiten aan bij de vragen 
van deze mannen, want na de tijd 
is er blijdschap over het gesprek. 
Ze zeggen tegen elkaar: “Was ons 
hart niet brandende in ons toen 
Hij met ons onderweg was en ons 
de schriften uitlegde”. Ze zijn er 
zelf verbaasd over wat hen over-
komen is. Dit gesprek heeft hun 
leven op een ander spoor gezet. 

Verrassing
In een goed gesprek kan dat ook 
kan gebeuren. Bijvoorbeeld als 
iemand echt naar je luistert en 

dan zegt: “Volgens mij hoor ik je 
iets anders vertellen, klopt dat?” 
Dan kan een gesprek je op een 
ander spoor zetten. En als zo’n 
gesprek voor het aangezicht van 
God wordt gevoerd, kun je tot 
je eigen verbazing op Zijn spoor 
terecht komen. 
 
Gesprekken in de Kerk en zeker 
in het pastoraat hebben op zijn 
best die sfeer van verrassing. In 
een goed gesprek kan iemand 
zijn hart openen en merken dat 
de Heer ook aanwezig is in dat 
gesprek. Dan is zo’n gesprek een 
echte ontmoeting.

Op de site van de PKN/startzondag lees je veel creatieve 

manieren om een goed gesprek te voeren.

Goed gesprek, echte ontmoeting

In een goed gesprek worden 
nIet alleen feIten en stellIngen 

uItgewIsseld, maar word je 
geholpen om je eIgen verhaal te 

vertellen.
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Nog geen abonnee?

Provoceren
door ds. W.J. bakker, 

nieuWeroord

Mijn zwager schreef uit de NAVO-
basis in Mazar-e-Sharif, Afgha-
nistan. Hij had veel regelwerk 
gehad naar aanleiding van Wilders’ 
cartoonwedstrijd. De Taliban had 
gedreigd Nederlandse militairen aan 
te vallen – en om de spanning en de 
dreiging niet te vergroten, moesten 
ze binnen het kamp blijven tot de 
dreiging zou verminderen. Inmiddels 
heeft Wilders de - smakeloze - car-
toonwedstrijd ingetrokken. Het werd 
gevierd in Pakistan als een overwin-
ning: “Allah heeft het op zich geno-
men om de profeet te beschermen.”  
Achter de schermen was de jaloezie 
op Wilders vaak groot. Met zijn 
acties heeft hij genoeg schijnwer-
pers en zetels gekregen. Misschien 
dat u ook wel eens de behoefte 
hebt om eens flink te provoceren. 
Al dan niet voor een ‘hoger’ doel. 
Omdat het aandacht oplevert. Ook 
kinderen proberen zo van alles uit. 
Wilders kreeg lang veel voor elkaar. 
Hij kreeg iedereen op de kast, zette 
alle verhoudingen op scherp. Ja, 
Wilders daagt mij ook uit. Om min-
stens zo tegendraads te zijn. Geluk-
kig heb ik een handboek tot mijn 
beschikking, met originele, subtiele 
en explosieve voorbeelden genoeg 
van beeldenstormers.  “Zit hij soms 
te slapen, of op het toilet?” roept 
een provocatieve profeet naar de 
priesters van Baäl. De auteur van 
dit boek is dan ook wel de grootste 
Provocateur. Dat Zijn hoogste daad 
- ‘ten laatste zond Hij Zijn Zoon’ 
- een provocatie was, hebben we 
Hem laten merken. We hebben ons 
zo door God laten uitdagen, dat het 
diepste van ons naar boven kwam 
toen we Zijn lieveling aan het kruis 
sloegen. Maar in Zijn spoor gaat het 
provoceren alleen maar verder. Met 
liefde. Hongerende haters voeden, 
vurige kolen op hete hoofden hopen. 
Geen wraak, maar kwetsbare liefde. 
Zo ziet superioriteit er uit. Geloof ik. 

Commentaar

Burgemeester van Urk, Pieter van 
Maaren, neemt het eerste exem-
plaar van de nieuwste cd van Geke 
van der Sloot in ontvangst. Op 
deze cd zingt Geke onder andere 
eilandliederen, waarbij ze onder-
steuning krijgt van Zangschool 
Geke’s Tiental en pianist Rienk 
Bakker. De cd verschijnt vanwege 
100 jaar Zuiderzeewet. Dit jaar is 
Urk namelijk 100 jaar eiland-af. 

De liederen van Johannes de 
Heer raken mensen recht in het 
hart. En dat al meer dan honderd 
jaar. Tijdens de samenzangavond 
in de WHZ-hal kunnen mensen 
ze zingen en luisteren naar orgel-
spel van Ad Huetink. Reserveren: 
tel. 0572-371838, mail: adhue-
tink@gmail.com. De prijs van  
het concert is inclusief koffie, 
thee en koek. 

De Adventskerk in Assen staat 
deze zondagmiddag in het teken 
van een cantate. De Asser Bach 
Cantategroep zal het muziekstuk 
‘Bringet dem Herrn Ehre seines 
Namens, BWV 148’ vertolken. 
De groep staat onder leiding van 
Hoite Pruiksma. Begeleidend 
orgelspel wordt verzorgd door 
Wietse Meinardi. Bezoekers zijn 
van harte welkom.

Op 22 sept toeren motorrijders 
uit heel Nederland door Twente 
tijdens de ‘MoTukker-rit voor 
weeshuis Caleb House’. De actie 
is bedoeld om geld op te halen 
voor dit weeshuis op de Molukken, 
dat afgelopen zomer gedeeltelijk 
afgebrand is. Rondom buurthuis 
Kandjoli valt van alles te beleven: live 
muziek, marktkraampjes en lekker 
Moluks eten. Iedereen welkom!

Burgemeester neemt 
cd Geke in ontvangst

Joh. de Heer samen-
zang Lemelerveld

Cantate in  
Adventskerk Assen

MoTukker-rit voor 
Moluks weeshuis

Zaterdag 22 september, 20.00 uur, Lemelerveld, 
Grensweg 17, WHZ-hal, € 10 (t/m 12 jaar gratis)

Zondag 23 september, 16.00 uur, Assen, 
Adventskerk, Lindelaan 49

Zaterdag 22 september, 10.00 - 20.00 uur, Wierden, 
Stichting Kandjoli, Chris Soumokilstraat 69a 

Zaterdag 22 september, 16.00 uur, Urk, 
gemeentehuis 

Jezus heft een goed gesprek met de Emmaüsgangers (door Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), National Gallery, Londen)

door  

ds. a.a. Van der spek, 

ZWartsluis
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Wij zijn verhuisd 
en kerkelijk stelt 

ons dat voor een flinke uitdaging. 
Voorlopig zijn we geografisch inge-
deeld in een wijk met drie zeer 
verschillende kerkgebouwen. Niet 
dat de gebouwen zo belangrijk zijn, 
maar het soort bijeenkomsten dat 
er wordt gehouden is nogal divers. 
Bovendien kregen we van het 
kerkelijk bureau een brief waarin 
stond dat we ook nog voor een 
andere wijk zouden kunnen kiezen. 

Dat zoiets kan verbaast me niet, 
maar dat het zo ruim wordt aan-
geboden, vind ik toch wel bijzon-
der. Misschien is het een poging 
om iedereen binnenboord te hou-
den. Een poging, die gebaseerd is 

op het gegeven dat ook gelovigen 
niet meer zo volgzaam zijn als zij 
wel zijn geweest in het verleden. 
Immers, wanneer vroeger thuis de 
wijkgrenzen weer ‘s anders wer-
den getrokken, liepen wij 's zon-
dag 'keurig netjes' naar een ander 
kerkgebouw. Het gebouw, dat bij 
'onze' wijk hoorde. Nu lijken we 
mondiger te zijn geworden en kie-
zen we meer voor wat en wie naar 
onze smaak is. Daar valt wel iets 
voor te zeggen, maar het is ook 
een risico. 

We worden in de Bijbel al gewaar-
schuwd dat er een tijd zal komen 
dat mensen voorgangers kiezen 
die hen 'de oren kietelen'. Met 
andere woorden, preken en vor-
men die aanspreken. Maar zoe-
ken we dan ook niet bijvoorbeeld 
bevestiging van wat we toch al vin-

den en geloven? Schuilt daar het 
verlangen achter om gerustgesteld 
te worden? Zo van 'Ik zit wel goed 
en God zal tevreden zijn'? Het is 
mooi lijkt me wanneer een dienst 
aanspreekt, maar het kan ook sus-
send werken. Het kan ons slape-
rige christenen maken. 

De geschiedenis leert, dat een 
Opwekking gepaard ging (en gaat) 
met een bijbelse boodschap die 
ons overhoop haalt. Een bood-
schap, die ons duidelijk maakt dat 
we het niet van ons brave, nette 
christelijke gedrag moeten heb-
ben, maar van Gods genade. En 
die genade vraagt berouw en over-
gave. Met andere woorden - om 
het maar even duidelijk te stellen 
- wanneer Gods Woord klinkt, 
worden we mogelijk en hopelijk 
onrustig, losgeweekt uit onze ver-
trouwde werkelijkheid om weer 
fris in het spoor van Christus te 
gaan. Het zijn van die klanken die 
door de eeuwen heen steeds weer 

klinken. Begrippen als 'dagelijkse 
bekering' en niet te vergeten de 
vraag naar onze 'eerste liefde'.

Met al dergelijke vragen zullen 
wij op de een of andere manier 
rekening moeten houden bij het 
zoeken naar een plaats waar we 
geestelijk kunnen wortelen. Niet 
wat ons aanspreekt alleen, maar 
vooral ook: Waar moeten we zijn? 
Waar kunnen we dienstbaar zijn? 
Want gevoed worden en groeien 
in geloof zal alleen gaan wanneer 
wij niet onszelf zoeken, maar zoe-
ken naar de weg die de Heer met 
ons wil gaan. Of dat nu is in een 
stad met tientallen mogelijkheden 
of in een dorp met één gemeente. 
Wie uit is op bevestiging allereerst 
en vergeet te dienen en door te 
geven, zal vastroesten en daarna 
verhongeren waarschijnlijk.

We zullen zien wat de toekomst 
brengt en ik zal u op de hoogte 
houden.

Henoch is een van 
de geloofsgetuigen 

die in de Bijbel genoemd wor-
den. Veel wordt er niet over hem 
verteld. 

geen uitzondering
Hij zou 365 jaar zijn geworden. Hij 
verwekte zoons en dochters. Maar 
dat deden anderen ook. Hij was 
geen uitzondering. Maar bijzonder 
was dat hij met God wandelde. 
‘En hij was niet meer, want God 
had hem opgenomen’. Hij mocht 
de dood overslaan. Hij verdween 
gewoon in de armen van God.

kuieren
Henoch wandelde met God, ging 
met God om alsof hij kind aan 
huis was bij God. Samen wan-
delen heeft iets intiems en ver-
trouwelijks. Samen kuieren. Met 
elkaar pratend, samen zwijgend. 
Vertrouwelijk contact met elkaar, 

van hart tot hart. Je weet wat je 
aan elkaar hebt. Je hoeft je niet 
voor elkaar te generen. Je mag je 
bloot geven. 
Zo liepen ook God en Henoch 
samen op. Henoch had niets 
bijzonders te vertellen. Toch 
bleef zijn naam bewaard. Hij ver-
trouwde zich toe aan God en liet 
vreemde goden links liggen. Hij 
kende geen angst voor God, maar 
presteerde het om kinderlijk 
ontspannen te leven. Hij maakte 
zich geen zorgen voor de dag van 
morgen, zoals Jezus zijn volgelin-
gen aanried. Want hij wandelde 
met God.

Wederzijdse sympathie
Henoch was God welgevallig. 

God mocht hem graag. Er was 
wederzijdse sympathie, zoals 
maar zelden voorkomt. Ze waren 
bijzonder op elkaar gesteld, boe-
zemvrienden. Henoch onder-
scheidde zich hierin, dat hij God 
behaagde, namelijk door het 
geloof, door het vol te houden, 
door vast te houden aan God 
in deze boze wereld. Geloven is 
niet geloofswaarheden onder-
schrijven, theologische stellingen, 
dogma’s voor waar houden. Maar 
met God leven.

gewoon
Henoch heeft niets bijzonders 
gedaan, we krijgen geen opsom-
ming van wapenfeiten. Hij heeft 
geen stad gesticht, geen 
oorlogen gevoerd, geen 
meesterwerken 
nagelaten, geen 
heldendaden 
verricht, 
geen zieken 
genezen. Er 
valt niets bijzon-
ders te melden. 
Behalve dan dat 
hij alles op bijzon-
dere wijze deed.
Net als iedereen 
beploegde hij zijn 
land. Maar hij deed 
dat al wandelend 
met God. Net als 
iedereen zaaide en 
oogstte hij, maar 
hij deed dat al 
wandelend met 
God. Net als 
andere ouders 
voedde hij zijn 
kinderen op, 
speelde hij met 
zijn kleinkinderen, 
maar deed het al 
wandelend met 
God. 
Henoch, een 
gewoon mens, 
met een alle-
daags leven, 
onopvallend. 
Hij kwam 
niet in aan-
merking om 
vermeld te 

worden in de geschiedenisboek-
jes. Toch opvallend en voor God 
vermeldenswaard, want hij wan-
delde met God.

Verborgen omgang
Henoch leert ons: het gaat er 
niet om indrukwekkende dingen 
te doen. Niet iedereen is daar-
toe in staat en in de gelegen-
heid. Hij wandelde zo intensief 
met God dat ook de dood 
die intieme band niet verbre-
ken kon. Henoch kende die 
innige relatie uit Psalm 25, 
de verborgen omgang met 
God. Gelovend 

in een nieuwe toekomst, door 
God geschonken. God maakt 
eens een eind aan het kwaad in 
deze wereld. In het laatste oor-
deel zal Hij recht doen. Wie kiest 
voor deze God is in staat tegen 
alle ervaringen in de hoop op een 
betere wereld vast te houden.

Wáár moeten we zijn? 

‘En Henoch wandelde met 
God, en hij was niet meer, 
want God had hem opgeno-
men.’ Genesis 5: 24

henoch kende geen angst voor 
god, maar presteerde het om 

kInderlIjk ontspannen te leven.

even bomen 

Stichting Schreeuw om Leven wil 
haar werk promoten. Jaarlijks 
organiseert zij de ‘Mars voor 
het Leven’. In 2018 vindt deze 
plaats op 8 december, vanaf het 
Malieveld in Den Haag. Voor het 
zover is, kan iedereen die hierin 
is geïnteresseerd regio-avonden 
bezoeken, waar het woord wordt 
gevoerd door diverse sprekers. 
Iemand die vertelt over een 
onbedoelde zwangerschap en een 
politicus. 

Ma 24 sep., 19.30 u, Genemuiden, ‘t Olde Staduus 
Wo 26 sep., 19.30 u, Hardenberg, Shaloomkerk

‘Recht voor ogen’ is het thema 
voor de Week van Gebed, 
georganiseerd door de Raad van 
Kerken en MissieNederland. 
Hiervoor wordt een orde van 
dienst aangeboden en materiaal 
voor acht dagen van gebed en 
bezinning voor volwassenen, maar 
ook voor kinderen en tieners. 
Aan de totstandkoming hiervan 
werken christenen vanuit de 
volle breedte van de kerk. De 
materialen kunnen kerken zelf 
bestellen.

Gebedsweek: 20 t/m 27 jan. 2019. Materialen bestellen: 
www.raadvankerken.nl en www.weekvangebed.nl

Regiobijeenkomsten 
Schreeuw om Leven

Week van Gebed 
komt eraan 

Glorify en Jorrit 
Woudt in Zuidwolde
Tijdens deze Zuidwoldiger 
Zangavond is het thema ‘Heer, 
wijs mij Uw weg’. Aan deze dienst 
werken het koor Glorify uit 
Meppel en organist Jorrit Woudt 
mee. De presentatie is in handen 
van Geertje Broekman. Na afloop 
staat er voor iedereen een kopje 
koffie of thee klaar.

Zondag 30 september, 19.00 uur, Zuidwolde,
Hervormde Kerk, collecte

Henoch wandelde met God

door ds. p. boomsma, 

amsterdam

drenthe

Al 30 jaar 
welkomdiensten in 
Jozefkerk 
Dit najaar is het 30 jaar geleden 
dat de eerste welkomdienst 
gehouden werd. Voorganger is ds. 
J.P. van Ark uit Wapenveld. Het 
thema is: “Blind Date”, over de 
genezing van twee blinden. Vocale 
medewerking wordt verleend 
door de zanggroep Sing it uit 
Beilen onder leiding van Joop 
Ploeg. Andy Dekker begeleidt 
op piano en Gerwin van der 
Plaats op orgel. Dat wordt een 
feestelijke dienst!

Zondag 23 september, 19.00 uur, start samenzang 
18.45 uur, Assen, Jozefkerk, Collardslaan 2A.

Samen wandelen 
heeft iets intiems en 

vertrouwelijks. 
Samen kuieren. 
Met elkaar 
pratend, samen 
zwijgend.

door ds. a. Hekman, 

assen

In Borger vinden al weer 10 jaar 
welkomdiensten plaats. Dit wordt 
gevierd met een speciale dienst, 
waarin zangeres Joke Buis en band 
- bekend van Johannes de Heer - 
liederen in een eigentijdse setting 
- optreden. Ds. H. van Ark  
uit Wapenveld gaat voor en de 
Kampense Gerwin van der Plaats  
begeleidt de samenzang. 

Welkomdienst  
Borger met Joke Buis

Zondag 16 september, 19.00 uur, Borger, 
Goede Herderkerk, Hoofdstraat 11
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in een nieuwe toekomst, door 
God geschonken. God maakt 
eens een eind aan het kwaad in 
deze wereld. In het laatste oor-
deel zal Hij recht doen. Wie kiest 
voor deze God is in staat tegen 
alle ervaringen in de hoop op een 
betere wereld vast te houden.

aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 16 sept.: GK Aal-
den 10.00 ds. R. Veldman, Bei-
len. H.A. Vredesweek. Organist: 
Irma Zuur. Oppas: aanwezig. 
Collecte: H.A. PKN Vredes-
week.
Kerkdienst 23 sept.: GK Aal-
den 10.00 ds. B. Breunesse. 
Startzondag. Organist: Hans de 
Graaf. M.m.v. Marturia. Oppas: 
aanwezig. Collecte: kerk.

boVensmilde
Kerkdienst 16 sept.: 9.30 ds. S. 
Kits. H.D. en bevestiging ouder-
ling en pastoraal medewerker. 
Organist: Nico Meilof. Lied voor 
de dienst: 388: 1, 2 en 3. Paas-
kaars aansteken: Maria Koning. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: beheer. Oppas: 
aanwezig. Knd.: Stijntje de Ruiter.
Kerkdienst 23 sept.: 9.30 ds. 
S. Kits en ds. G. van der Werff. 
Startdienst. Organist: Johanna 
Vos. Paaskaars aansteken: 
Manon v/d Hoek. Collecten: 1. 
Vredesweek. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: beheer. Oppas: aanwezig. 
Knd.: Leonie Blomsma.
16 sept. zal in de eredienst dhr. 
R. (René) Herben bevestigd wor-
den als ouderling. Dhr. E. (Erwin) 
Snippe zal geïnstalleerd worden 
als pastoraal medewerker. De 
kerkenraad is erg verheugd dat 
we ook deze vacatures weer 
hebben ingevuld. Wij zijn nog in 
gesprek met een kandidaat voor 
het college van Kerkrentmees-
ters. Wij hopen op een fijne 
dienst en nodigen u uit dan ook 
van harte uit om aanwezig te zijn. 
Na afloop is er gelegenheid René 
en Erwin de hand te schudden en 
koffie/thee te drinken.
Startzondag. Ja, de zomer is 
bijna ten einde en dat betekent 
dat alle activiteiten weer van start 
gaan. En wat hoort daar in ieder 
geval bij? Dat we met elkaar een 
startmoment hebben. In de vorm 
van samenzijn, het Woord en 
aandacht voor elkaar. Dat kan zijn 
met bloemen, eten, een warme 
en betekenisvolle eredienst en 
elkaar ontmoeten. Bijpraten, 
nieuwsgierig zijn naar elkaars ver-
halen, elkaar zien. Wat anders 
is dan andere jaren dat er geen 
opgave vooraf is. Er is immers 
altijd genoeg. Delen is namelijk 
iets wat in ons bloed zit. Delen 
van het stoffelijke (eten en drin-
ken) en het niet stoffelijke (aan-
dacht, woorden en Woorden).
Zoals de eerste christenen op de 
1e dag van de week samenkwa-
men om te eten en te danken 
(Grieks: eucharistein = danken) 
en elkaar te ontmoeten als kerk 
van Christus (Kuriakè = van de 
Heer) willen ook wij starten 
op 23 sept. Vanaf 8.45 uur is er 
inloop, er staan kleine bolletjes 
brood voor wie wat wil eten, er 
is koffie, thee. We ontmoeten 
elkaar op deze nieuwe eerste 
dag van de week, de zondag, dag 
om een goed gesprek met God 
en elkaar te hebben. Diakenen 

zorgen voor een goede gang van 
zaken. Zo tegen 9.15/9.20 uur 
gaat het orgel spelen en zullen we 
zingen: morgenliederen of dank-
liederen. We verheugen ons dat 
we een ‘familia Deï’ zijn, mensen 
met elkaar verbonden door onze 
Heer Jezus Christus, mensen in 
wie God een welbehagen heeft. 
Laat ons die God lofzingen in de 
morgen.
Jezus vraagt zijn leerlingen: ‘Wie 
zeggen de mensen dat ik ben?‘ 
(Marcus 8:27-33) en dan ontstaat 
er een gesprek over beelden 
van Jezus; over het verschil tus-
sen de Messias zoals de mensen 
hem willen hebben en de Mes-
sias die Jezus zelf wil zijn. Zo 
kom je bij de vraag aan jezelf: 
wie is Jezus voor mij? En wat 
kunnen we van Hem leren? Hoe 
ging Hij in gesprek met mensen? 
Wat was zijn houding? Een goed 
gesprek met elkaar, daarvoor wil 
je ook bij de gemeente horen. 
Maar er zijn meer plekken in het 
dorp waar mensen elkaar ont-
moeten en met elkaar spontaan 
in gesprek komen. Welke? We 
hebben er een paar opgezocht 
en laten ze zien! We zetten het 
goede gesprek met elkaar na de 
dienst voort onder genot van kof-
fie, thee en limonade. Mogen we 
zo een goede start van het nieu-
we seizoen met elkaar maken, we 
hopen op uw/jouw deelname!
Collecte najaarscampagne 23 
en 30 sept. 2018. We staan vlak 
voor het begin van een actieweek 
voor de kerk in het Midden-
Oosten. Kerken in het Midden-
Oosten hebben het moeilijk. In 
Syrië zijn de gevolgen na zeven 
jaar oorlog groot. Veel gebouwen 
zijn verwoest en 2/3 van de ker-
kleden is gevlucht voor oorlog en 
geweld. Tijdens de gevechten ble-
ven de achtergeblevenen trouw 
samenkomen om te bidden. Voor 
hen is het leven een dagelijkse 
strijd om te overleven. Hun hui-
zen liggen veelal in puin, er is nau-
welijks onderwijs, onvoldoende 
werk en een tekort aan voedsel 
en water. Dankzij de steun van 
de wereldwijde kerk zijn er teke-
nen van hoop en krijgen mensen 
voedselpakketten, onderdak en 
onderwijs. Kerken in Syrië blijven 
geloven in delen en hebben onze 
steun hard nodig. Zodat ze het 
vol kunnen houden om symbool 
van hoop te zijn. Deze kerken, in 
het gebied waar het christendom 
ooit begon, hebben ons gebed en 
onze steun hard nodig. Helpt u 
ook mee? Daarom heeft de Dia-
conie besloten om de collecte 
van 30 sept. te bestemmen voor 
hulp aan de kerken en in het Mid-
den Oosten. We zullen hier in de 
komende afkondigingen aandacht 
aan schenken.
Jarig. 18 sept.: mw. A. Appelo-
Vennik, Prinses Beatrixstr. 9/28, 
9422 HH Smilde: 87 jaar.
18 sept.: mw. P. Middelbos-de 

Boer, J. de Walstr. 18a, 9421 PP: 
79 jaar.
Wij wensen u allen een fijne dag 
en Gods zegen voor de toe-
komst!
Vrouwenver. H.V.G. – Draagt 
Elkanders Lasten komt 18 sept. 
om 19.45 uur samen in het 
gebouw achter de Waterstaats-
kerk. Onderwerp: Kerstgedach-
ten in het oude testament. Bijbel-
studie uit Jesaja 11 en 52: 13-53 
en uit ‘In Gesprek’ 2016-2017 nr. 
2. De vrije bijdrage wordt ver-
zorgd door mw. A. Snippe-Boers.
Vrouwenver. Ora et Labora 
komt 19 sept. om 19.45 uur 
komen we samen in het gebouw 
achter de Waterstaatskerk.

CoeVorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 16 sept.: HK 
10.00 ds. E. de Vries-Baarlink en 
ds. H. Kauffmann-Schaap. Gez. 
startdienst. Thema: ‘Een goed 
gesprek.’ Oppas: Lianne en Pien. 
Na de dienst is er in het HOC 
koffie drinken met aansluitend 
een lunch voor degenen die zich 
hiervoor hebben opgegeven.
13.15 uur: Fietstocht vanaf het 
HOC.
16.00 uur: Afsluiting in de Herv. 
kerk.
Zanguurtje met begeleiding van 
het Stedelijk Muziekcorps.
Aleida Kramer 10.30 mw. I. 
Bouwers.
Kerkdiensten 23 sept.: GK 
10.00 ds. H. Nagelhout. Orga-
nist: Egbert Schoenmaker. Knd.: 
groep 1 t/m 8. Oppas: fam. 
Korenhof. Bloemendienst: mw. 
D. Ballast-van Raalte.
Aleida Kramer 10.30 mw. M. 
v/d Linde.

dieVer
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 16 sept.: 9.45 
ds. B. van Werven. Startzondag. 
Knd.: groep 1 t/m 5. Vooraf kof-
fiedrinken en na de dienst gez. 
lunchen! 19.15 ds. B. van Wer-
ven.
Kerkdiensten 23 sept.: 10.00 
ds. K. v/d Sloot, Nijkerk. Kinder-
kerk: alle groepen. 19.15 ds. B. 
van Werven.

emmer-CompasCuum
Kerkdienst 16 sept.: Willeha-
duskerk Hoofdkanaal 10.00 
Wekdienst. Dhr. J. van Vondel 
zal samen met de Wekcie. dienst 
leiden. In deze dienst zal het 
jaarthema centraal staan ‘Een 
goed gesprek’. Na de dienst is 
er gelegenheid koffie te drinken. 
Collecte: dove kinderen in Mau-
ritanië, met als motto: Dove kin-
deren uit hun isolement te halen. 
Autodienst: dhr. B. Baptist: mw. 
Huizing en fam. Potze; Fam. Wie-
bing: dhr. de Groot.
Kerkdienst 23 sept.: 9.30 
ds. R. Wentink. Knd. en Jonge-
renkerk. O.v.d.: mw. B. Tuit en 
dhr. G. Aalenhuis. Diakenen: 
mw. E. Rendering en mw. H. 
Kuiper. Organist: Anne Unij. 
Oppas: Astrid Loots. Knd.: Elly. 
Beamer: Rianne. Gastdame/
heer: mw. G. Smit en dhr. B. 
Smit. Autodienst: dhr. H. Buur-
sema: mw. Huizing en dhr. de 
Groot; mw. R. Roffel: fam. Potze. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Spaar-
collecte. 3. Kerk.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 16 sept.: 10.00 ds. 
B. Breunesse. Startzondag. Knd.: 
ja. Kaars aansteken: Bram 
Euving. O.v.d.: Harry Euving. 
Organist: Jan Klok. Oppas: 
Femke Euving en Rosalie Jutstra. 
Collecten: 1. Kerk. 2. KiA/
Vredesweek. 3. Adoptie. Bloe-
mengroet: fam. H. Adema. Na 
de dienst is er koffiedrinken in 
Pluspunt.
Kerkdienst 23 sept.: 10.00 
ds. J. van Breevoort, Nieuw-
A’dam. H.A. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: leiding. O.v.d.: 
Harry Euving. Organist: Harmke 
Elders. Oppas: Astrid Euving 
en Anika Pijpstra. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Diaconie. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. H. Renting. 
Na de dienst is er koffiedrinken.
Jarig. 19 sept.: mw. K. Aasman-
Keen: 82 jaar. Adres: Tilweg 11, 
7863 TJ Gees.
30 sept.: dhr. P. Braker: 75 jaar. 
Adres: Brinkweg 6, 7864 TD 
Zwinderen. Van harte gefelici-
teerd en Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar.

klaZienaVeen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 16 sept.: 9.30 dhr. 
B. Broer. Startzondag. O.v.d.: 
mw. M. Ellen-Wessels. Organist: 
M. Hof. Collecten: 1. Pastoraat. 
2. Jeugd. Bij de uitgang: geluidsin-
stallatie. Welkomstcie.: fam. J. 
Bartelds. Knd.: Miny.
Kerkdienst 23 sept.: 9.30 dhr. 
F. Sprenger. O.v.d.: D.de Jong. 
Organist: M. Hof. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
geluidsinstallatie. Welkomst-
cie.: fam. R. Rotmensen. Knd.: 
Marion.

klaZienaVeen-noord
Kerkdienst 16 sept.: 10.00 
mw. M. de Bruin-Roffel, Emmen. 
Startzondag. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Albert. Welkom: 
CBD. Beamer: Gelske.
Kerkdienst 23 sept.: 10.00 
mw. Maatjes, Oosterhesse-
len. Organist: Wessel Voorn. 
O.v.d.: Ali. Welkom: Jantje. 
Beamer: Lucie.

nieuW-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 16 sept.: 10.00 ds. 
R. Wijnsma, Emmen. Gemeente-
zondag. O.v.d.: dhr. A. Stevens. 
Organist: dhr. K. Salomons. 
Koster: dhr. H. Vos. Collecten: 
1. Eigen jeugdwerk. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Theresia Seip en Corenna Men-
nik. Knd.: o.l.v. mw. L. Masselink-
Vugteveen. Kaars aansteken: 
Wianne Masselink. Bediening 
beamer: dhr. E. Velzing. Ont-
vangst: fam. Velzing. Bloemen-
dienst: fam. Haan. Autodienst: 
dhr. T. Lunenborg. Koffiedrinken 
na de dienst.
Kerkdienst 23 sept.: 10.00 ds. 
F. de Boer, Dalen. O.v.d.: dhr. 
H. Vos. Organist: dhr. K. Salo-
mons. Koster: dhr. H. Mulder. 
Collecten: 1. Diaconie/NBG. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 

Oppas: Annet Benus en Ineke 
Groothuis. Knd.: o.l.v. Demi 
Vos. Kaars aansteken: Corné 
Pals. Bediening beamer: dhr. 
M. Pals. Ontvangst: fam. Visser. 
Bloemendienst: fam. Visser. 
Autodienst: dhr. E. de Groot.

nieuW-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 16 sept.: 10.00 dr. 
H. Nobel. Organist: mw. W. 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Eigen gemeente. Uitgangscol-
lecte: onderhoud gebouwen. 
Autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. J. Jacobs: fam. G. Schuiling; 
mw. G. Horstman: fam. R. Kiers. 
Lector: Greetje Boomgaard. 
O.v.d.: Hilly Lanjouw. Oppas: 
Kim en Shanna Veneman. Bloe-
men: mw. H. Ellen. Koster: G. 
Schuiling. Koffie: Aly Winkel en 
Henny Holwarda. Ontvangst 
en Nieuwsbrief: Gert en Annie 
Schuiling.
Kerkdienst 23 sept.: 10.00 ds. 
E. Wisselink. Organist: mw. W. 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Eigen gemeente. Uitgangscol-
lecte: onderhoud gebouwen. 
Autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. J. Jacobs: fam. H. Lensink; 
mw. G. Horstman: dhr. E. Bob-
bink. Lector: Fimke van Sloten. 
O.v.d.: Jan Hogeveen. Oppas: 
Margriet Koopman. Bloemen: 
fam. Oostingh. Koster: T. van 
Sloten. Koffie: Fre en Gini Kuper. 
Ontvangst en Nieuwsbrief: 
Herman en Jolanda Wesseling.
Weeksluiting Oldersheem. 21 
sept.: dhr. J. Vijlbrief.
Vanaf zondag 23 sept. willen 
we een aantal zondagen stilstaan 
bij de 2e helft van de 10 geboden. 
Een aantal jaren geleden hebben 
we de 1e vijf gedaan. 23 sept. is 
het 6e gebod aan de orde: ‘Gij 
zult niet doodslaan’. Deze zondag 
is ook het begin van de landelijke 
Vredesweek. De Cantorij o.l.v. 
Willy Misker verleent medewer-
king aan deze dienst.
De 10 geboden fungeren niet 
als stok om elkaar mee te slaan 
door elkaar de maat te nemen en 
elkaar te veroordelen. De tien 
geboden zijn een stok om mee 
te gaan. Richtingwijzers voor ons 
leven. En als het goed is gebruiken 
we de geboden, de regels zo dat 
we allemaal als bevrijde mensen 
kunnen leven. Ds. Elly Wisselink.
Rommelmarkt. Dit jaar wor-
den de rommelmarkten gehouden 
op 22 en 29 sept. op het terrein 
van de Zuiderkerk. Wij hopen 
weer op veel publiek, enthousias-
te verkopers, mooi weer en veel 
goed verkoopbare spullen, zodat 
de markt weer een groot succes 
zal worden. 15 sept. is de haaldag 
en kunt u bruikbare/verkoop-
bare spullen voor 9.00 uur aan de 
straat zetten, waarna ze worden 
opgehaald. U kunt de flyer die 
huis aan huis gebracht is gebrui-
ken om aan te geven dat de spul-
len die u aan de straat heeft gezet 
voor de rommelmarkt zijn. Hebt 
u bruikbare spullen waar u voor 
de haaldag vanaf wilt of hebt u 
nog vragen, dan kunt u bellen met 
tel.nr. 551256 of 553567. Op de 
markt kunt u terecht voor goede 
tweedehands spullen tevens is 
er een kleding en boekenmarkt. 
Ook de hamburgerkraam is weer 
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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

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuWs Voor Het gZ?
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aanwezig en de keuken serveert 
koffie met koek, thee of frisdrank, 
een broodje ham of kaas, en een 
heerlijke snert. De opbrengst van 
de markt is bestemd voor onder-
houd van het kerkgebouw. Als 
u als vrijwilliger mee wilt helpen 
met de opbouw en uitvoering van 
de markt en bent u begin sep-
tember nog niet benaderd, bel 
hierover dan s.v.p. met een van de 
cie.-leden.
Wij verheugen ons samen met de 
vrijwilligers op uw komst.

sCHoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 16 sept.: De 
Wijngaard 9.30 mw. Maatjes, 
Oosterhesselen. Collecten: 1. 
Vredesweel PKN. 2. Kerk. Knd.: 
alle groepen. Autodienst: B. 
Schans en J. van Kleef. Oppas: 
Judith Katerberg en Lianne Kloos-
terman. Bloemengroet: fam. J. 
Scholts.
Kerkdienst 23 sept.: 9.30 
startzondag. M.m.v. de groep 
Just4U mee uit Hoogeveen. Zij 
verzorgen de hele dienst. Na 
afloop van de dienst is er gelegen-
heid om met elkaar koffie/thee of 
ranja te drinken in De Rank met 
wat lekkers erbij. Tevens is er nog 
een activiteit waar jong en oud 
aan mee kan doen. Collecten: 1. 
Jeugdwerk PKN (JOP). 2. Eigen 
jeugd. Autodienst: H. Bouw-
man en A. Hajes. Oppas: Tabitha 
Eisses en Wouter Kloosterman. 
Bloemengroet: B. Schans.
Kopij. Uiterlijk maandagavond 
24 sept. moet de kopij voor De 
Zandloper weer ingeleverd wor-
den.
26 sept. is er een gezellige mid-
dag voor de kinderen van de 
basisschool. Exacte tijden staan 
vermeld in De Zandloper.
De kerkenraad vergadert op 27 
sept. in De Rank. Aanvang: 20.00 
uur. Vooraf is er 19.00 uur weer 
een moment van gebed waar 
iedereen van harte welkom is.

daarle
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 16 sept.: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. H.A. 19.00 ds. B. 

Heusinkveld. Organisten: dhr. 
A. Kristiaans en dhr. R. Roelofs. 
Knd.: Geri Poorterman (1, 2) en 
Anja Valk (5, 6). Tnd.:19.00 uur: 
Agnes Dubbink (7, 8). Oppas: 
Rianne Reefhuis, Vanessa Dub-
bink, Enya Brakert. Collecten: 
kerk en onderhoud. Avondmaal 
collecte: IZB; ver. voor Zending 
in Nederland. Bloemen bezor-
gen: Erna Immink.
Kerkdienst 23 sept.: 9.30 da. 
M. Winters-Karels, Ommen. 
19.00 ds. C. Elsinga, Almelo. 
Organisten: dhr. H. Valk en 
dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.: 
Rianne Kamphuis (1, 2) en Dianne 
Seigers (3, 4). Tnd.: 19.00 uur: 
Erna Immink (7, 8). Oppas: Ina 
Immink, Margreet Grootenhuis 
en Renske Immink. Collecten: 
kerk en diaconie. Bloemen 
bezorgen: Aly Veurink.

dedemsVaart
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 16 sept.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. J. Zon-
dag. O.v.d.: Margareth Joosten. 
Organist: Jan Ferdinand Hooi-
kammer. Lector: Dickjan Doorn-
bos. Koster: Henk Zomer. De 
Fontein 19.00 ds. K. van Sta-
veren. O.v.d.: Fokko Batterink. 
Organist: Freddie Bruins. Kos-
ter: Nico van Hattem.
Kerkdiensten 23 sept.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. K. van 
Staveren en past. J. Butti. O.v.d.: 
Karin van Dijk. Organist: Jan 
Ferdinand Hooikammer. Kos-
ter: Henk Zomer. M.m.v. Con 
Amore. 19.00 ds. G. Zijl, Lemele. 
Opendeurdienst. O.v.d.: Gerda 
Hofman. Koster: Henk Zomer. 
M.m.v. het Chr. Gem. koor De 
Zeeklank uit Vollenhove. Vanaf 
18.50 uur zingen we enkele 
bekende liederen.
Collecten: 16 dec.: PKW. Bij 
de uitgang: diaconie; 23 sept.: 
doel Samenwerkende Kerken 
Dedemsvaart (morgendienst)/
PKW (avonddienst). Bij de uit-
gang: werkgroep opendeur- en 
zangdiensten.
Kindercollecte: Karamojong kin-
deren naar huis en naar school.
Oppas: 16 sept.: Van Dedem-
kerk: Monique Gort en Winde-
lien Veerman; 23 sept.: Ivette 
Leemhuis en Hanja Bach.
Knd.: beide zondagen: groep 1 
t/m 8.

Van Dedem Marke: 15 sept.: 
ds. K. van Staveren. Organist: 
ds. W. Visscher; 22 sept.: Team 
RKK. Organist: Arjan Hagels.
Zieken. Aleida Kramer verpleeg-
huis, Meindert v/d Thijnensin-
gel 1, 7741 GB Coevorden: mw. 
Aufderhaar-Starke afd. Koppel-
paarden.
Isala, Dokter van Heesweg 2 , 
8025 AB Zwolle, Postbus 10400, 
8000 GK Zwolle: Rutger van der 
Heide, Peterswijk 22.
Revalidatiecentrum, Verpleeghuis 
De Regenboog, De Oost 55, 8255 
AB Dronten: mw. Smits van der 
Wal, Rozenheim 49.
Activiteiten. 16 sept. 11.15 uur: 
Motortoertocht vanaf De Fon-
tein.
20 sept. 9.45 uur Bijbelkring (con-
sistorie van Dedemkerk).

den Ham
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 16 sept.: 9.30 
ds. R. van Hornsveld. Bediening 
H. Doop en Belijdenis. O.v.d.: 
groep D. Collecten: 1. Zending. 
2. Erediensten/AKA. Deurcollec-
te: kerk. Knd.: peuters: Nathalie 
Hofsteede en Annemiek Rosman; 
groep 1 t/m 8. Oppas: zaal 6: 
Rachel Nieuwerth, Bianca Koe-
brugge en Christy Jansen. HK 
15.30 Herdenkingsdienst. De 
Rank 15.30 Kerk op Schoot. 
19.00 evang.-dienst op het ‘Save 
Our Summer’ terrein.
Kerkdienst 23 sept.: 9.30 ds. 
H. de Haan. H.A. O.v.d.: groep 
A. Knd.: peuters: Leonie Dub-
bink; groep 1 t/m 6. Oppas: zaal 
6: Linda Melenboer, Inge Bos-
klopper, Maureen Huisken en Ilse 
Bootsveld. GK 19.00 ds. H. de 
Haan. H.A. en dankzegging. Gez. 
dienst. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Erediensten/AKA. Deurcol-
lecte: kerk.
’t Liefferdinck 10.00 ds. R. van 
Hornsveld. H.A.
Jubileum. D.V. 18 sept. hopen 
br. en zr. R. Fernhout en G. 
Fernhout-van der Perk, Krui-
mersweg 4a, te gedenken dat zij 
55 jaar geleden in het huwelijk 
zijn getreden. Zij hopen dit rond 
deze datum te vieren met de kin-
deren en kleinkinderen in Italië. 
Wij feliciteren hen van harte en 
wensen hen een mooie dag en 
zijn met hen dankbaar dat de 
Here hen al die jaren gespaard 

en bewaard heeft. Hij geve hen 
en hun gezin zijn zegen, nu en 
voor de toekomst!
Een hartelijke groet aan u en jul-
lie allen, in Christus verbonden.
Dankbetuiging. Femmy Kroe-
se-Kroezen is begin mei door 
botontkalking door het bekken 
gegaan met gelijk een reuma-
aanval er overheen. Voor herstel 
zou een lange tijd met therapie 
en medicijnen nodig zijn. Samen 
als gezin hebben wij veel kracht 
ontvangen. Hij heeft ons veel 
kracht gegeven in zo’n moeilijke 
tijd.
Langs deze weg bedanken wij 
een ieder die ons heeft gesteund 
en belangstelling en aandacht 
heeft gegeven.
De Ontmoeting en Passage 
Centrum. Hierbij nodigen wij 
u uit voor de 1e vergadering 
van het nieuwe seizoen, op 20 
sept. in de Geref. Kerk aan de 
Ommerweg. Aanvang: 20.00 
uur. Deze avond wordt verzorgd 
door Margo Huggies met als 
thema: ‘op reis met haar ezel’. 
In de lezing vertelt zij met veel 
enthousiasme en humor over 
haar tochten en belevenissen 
met haar ezel. Haar verhaal gaat 
over een vrouw die alleen reist. 
Leden en gasten van harte wel-
kom.

Hardenberg-Heemse
Contactpersoon: mw. C. Ols-
man, Vechtvoorde 5, 7772 VA 
Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord). 6 
sept. overleed Geesje (Gé) Pul-
len-Mussche, op de leeftijd van 
94 jaar. Zij werd liefdevol ver-
pleegd in Oostloorn, waar ze al 
een aantal jaren woonde. Ze was 
weduwe sinds 2003. Wij leven 
mee met de kinderen, kleinkin-
deren, achterkleinkind en andere 
nabestaanden.
Startzondag. In Hardenberg 
Centrum vieren wij op 16 sept. 
de Startzondag. Thema: ‘Een 
goed gesprek’. Enkele gedachten: 
Wanneer is er sprake van een 
goed gesprek? Wat is daarvoor 
nodig? Heeft een goed gesprek 
te maken met ontmoeting? Waar 
ontmoeten we elkaar werkelijk? 
Wanneer ontmoeten we God? Is 
met Hem een goed gesprek ook 
mogelijk? De Startdienst is om 
10.00 uur in de Stephanuskerk. 
Na de dienst is er een leuk pro-
gramma. Eerst in De Schakel en 
daarna een korte wandeling, met 

gezamenlijk broodjes eten en een 
leuke herinnering aan deze zon-
dag. Iedereen hartelijk uitgeno-
digd om mee te doen. Tip: nodig 
weer eens iemand uit met u/jou 
mee te gaan naar de kerk! Ieder-
een is welkom.
Zieken. Klaas Haandrikman, Flo-
ralaan 26, heeft een succes volle 
operatie heeft ondergaan in het 
Radboudziekenhuis in Nijmegen.
Mw. Dasselaar (Vechtvoorde) 
revalideert in het CHF.
Dhr. P. de Ruiter, Vechtvoorde 39, 
ligt nog in het ziekenhuis (k. 117).
In het CFH verblijft nog mw. B. 
Salomons-Borg, Havenweg 2 
(Baander k. 29).
Baalder. Zieken. Mw. Dineke 
Hoogeveen, Hofweg 80, is weer 
thuis uit het ziekenhuis!
Baalderveld. U hebt onlangs de 
post van onze wijkgemeente thuis 
bezorgd gekregen. Daar zit o.a. 
het envelopje voor de Baalder-
veldpot bij. Deze inzameling voor 
het eigen wijkwerk bevelen wij 
van harte bij iedereen aan. Mocht 
u de post gemist hebben laat dat 
dan even weten.
Radewijk. Huwelijk. 14 sept. 
trouwen Raimond Tijhuis en 
Mariëlle Schrotenboer (Boter-
dijk 6). Voor een zegen over hun 
huwelijk komen ze 14.30 uur 
naar de Opgang te Radewijk. We 
hopen op een mooie dienst, een 
feestelijke dag en een heel geluk-
kig leven voor hun samen met 
Jesse.
Kleding- en boekenbeurs. 5 
okt. van 18.00 uur tot 21.00 uur 
en 6 okt. van 10.00 tot 13.00 
uur wordt er weer een kleding 
en boekenbeurs gehouden in de 
Schakel. Heeft u thuis nog goede, 
bruikbare kleding (ook graag kin-
derkleding) en boeken voor dit 
doel, dan kunt u deze inleveren 
op de volgende adressen: fam.
de Weerd, Klinkerweg 4; fam. 
Feenstra, Vechtvoorde 2; fam. 
Blaak, Eiberhof 21; fam. Imminga, 
Ondermaat 22; fam. van der 
Velde, Loorlaan 4; fam. van Faas-
sen, Eendekroos 15; fam. Bakker, 
Ganzebloem 6; fam. Heidotting, 
Löhnisweg 1. De niet verkochte 
kleding gaat eveneens naar een 
goed doel! Wij zijn nog op zoek 
naar vrijwilligers die mee willen 
helpen met o.a. het sorteren van 
de kleding/boeken in de weken 
voorafgaand aan de kledingbeurs, 
het sjouwen van de dozen het 

Predikanten droegen vanaf het 
begin van de Reformatie, 1517,  
helemaal geen toga’s. Er moest 
namelijk geen onderscheid meer 
zijn tussen de eenvoudige gelo-
vige en de geestelijke. Dat had 
‘eigentijds’ geklede dominees tot 
gevolg; de mode ging regeren! Het 
behoudende kerkvolk had daar de 
nodige moeite mee. Deze mode-
show laat zien wat de invloed van 
mode is op de predikantskleding. 
Presentatie is in handen van Carla 
Zuidema-de Bruijn. 

Vervolg van pagina 3

Toga’s op de catwalk in Hellendoorn

Lees verder op pagina 7

berichten uit de gemeente 

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

GRATIS 
proberen!!

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

Of het meest eigenzinnige, christelijke blad 
van Nederland bij ú past? Gewoon proberen. 

Zonder kosten. Zonder verplichting.

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.Toe aan  
een nieuwe 
siTe voor  
uw kerk?

Advertenties

Marokkaanse Naima vond Christus:

“Ik dacht dat je God 
moest verdienen”

Op woensdag 26 september is er een wel heel bijzondere bijeenkomst in 
de Leerkamer in Hellendoorn. Namelijk: een modeshow. Niet de lokale 
winkeliers laten zien wat er komend seizoen in de rekken hangt, maar 
gemeenteleden showen kerkelijke kledij door de eeuwen heen. 

overijssel
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Predikanten droegen vanaf het 
begin van de Reformatie, 1517,  
helemaal geen toga’s. Er moest 
namelijk geen onderscheid meer 
zijn tussen de eenvoudige gelo-
vige en de geestelijke. Dat had 
‘eigentijds’ geklede dominees tot 
gevolg; de mode ging regeren! Het 
behoudende kerkvolk had daar de 
nodige moeite mee. Deze mode-
show laat zien wat de invloed van 
mode is op de predikantskleding. 
Presentatie is in handen van Carla 
Zuidema-de Bruijn. 

pruikentijd
Dertien personen, gemeentele-
den uit Hellendoorn, betreden 
de catwalk met onder ander pof-
broek, wambuis, lange haren, tab-
baard en Japanse rok (15e en 16e 
eeuw). In de 18e eeuw, de prui-
kentijd en de Bataafse tijd, komen 
mantel en bef langs. Vanaf de 19e 
eeuw verschijnen er toga’s in de 
hervormde kerken.

Vrouw in het ambt
Toen de gereformeerde kerken 

ontstonden, in 1892, maakten 
de toga plaats voor een zwart 
jasje en gestreepte grijze broek. 
Abraham Kuyper liet zijn invloed 
gelden, hij vond dat predikanten 
eenvoudig gekleed moesten gaan. 
In de 20e eeuw zien we liturgi-
sche gewaden terugkeren, zoals 
bekend uit de Rooms-Katholieke 
Kerk. De stola’s zijn in de kleuren 
van het kerkelijk jaar. Last but 
not least betreden vrouwen de 
catwalk, want ook de ‘de vrouw 
in het ambt’ gaat op een bepaalde 
manier gekleed.

Toga’s op de catwalk in Hellendoorn

column

Diegenen, die met 
de Bijbel opge-

groeid zijn zullen de titel boven 
dit stukje naar alle waarschijnlijk-
heid meteen in gedachten aanvul-
len: ‘Waar twee of drie vergaderd 
zijn in mijn naam, daar ben ik zelf 
aanwezig.’ Maar nee. Het is heel 
wat anders.

De discussie ging er over of de 
geest twee gedachten tegelijk 
kan denken. Dit kan bijna alleen 
maar een gespreksonderwerp 
zijn voor die creatieve geesten 
die weet hebben van over elkaar 
heen buitelende gedachten, die 
ze als ongeleide projectielen in 
hun hersenen heen en weer voe-
len stuiteren. Kennelijk zaten er 
dus wat van die creatieve gees-
ten bij elkaar. Nou, probeer het 
maar eens, daagde een van hen 
de rest van de groep uit. Pro-
beer maar eens twee gedachten 
op precies hetzelfde moment te 
denken!

Van het een komt het ander 
natuurlijk, en al snel dwaalde het 
gesprek af naar multitasking.
Lange tijd heerste het (voor)oor-
deel dat vrouwen beter zouden 
zijn in het zo genoemde ‘mul-
titasken’ dan mannen. Immers, 
van oudsher moest de vrouw 
minstens drie of vier ballen in de 
lucht houden (strijken, terwijl 
de aardappels opstaan, het spe-
lende kind in de hoek in de gaten 
houden, opletten of het niet gaat 
regenen, want dan moet de was 
naar binnen, etc.). 
Het blijkt alles een fabel. Geen 
mens kan twee gedachten op 
hetzelfde moment denken, geen 
mens kan volledig geconcentreerd 
twee dingen tegelijk doen.

Toch staat onze huidige maat-
schappij bol van de uitdagingen 
op dit gebied. Ooit las ik ergens 
de regel: multitasking is een 
ander woord voor ongeconcen-
treerd bezig zijn. Het tegelijker-
tijd wachten op de trein en de 
smartphone controleren, ont-
neemt de mens tijd om heel even 
niets te hoeven. En dus ruimte 
te creëren voor wat andere, of 
creatieve gedachten. Het schept 
een enorme onrust, om met 
meerdere dingen tegelijk bezig te 
zijn. Bovendien heeft diegene die 
voortdurend op het schermpje 
van telefoon of iPad tuurt, weinig 
of geen oog meer voor de omge-
ving of de ander die op aarde 
rondloopt.  

En dat laatste, ja dat heeft dan 
toch weer met de eerste zin van 
deze column te maken. Immers, 
wanneer je als mens teveel wordt 
afgeleid en geen aandacht meer 
hebt voor de ander die jouw pad 
kruist, is er wel degelijk iets mis! 
Wellicht zouden we binnen onze 
geloofsgemeenschappen aan deze 
constatering iets meer aandacht 
moeten besteden. Want als ik, 
door mijn verslaving aan het 
schermpje, de ander niet meer zie 
staan, is er iets grondig mis!

Twee  
(of meer)

door ds. FoekJe diJk,

dalFsen

levensverhaal

door ellen ter aVest, Wierden

Naima is van Marokkaanse 
afkomst. Haar opa’s en oma’s 
kwamen als gastarbeiders naar 
Nederland toen Naima’s ouders 
nog kinderen waren. Zelf groei-
de Naima met haar broertjes en 
zusjes op in Rhenen. 

Crisisopvang
“Op m’n veertiende ging ik het 
huis uit en kwam ik in de crisis-
opvang terecht”, vertelt Naima. 
“Ik heb veel respect voor m’n 
ouders, dat vooropgesteld, maar 
communiceren werd ons thuis 
niet geleerd. De islam zat vol 
‘moetjes’, althans zo heb ik het 
ervaren. Ik zag wel het con-
cept ‘God’ maar ik dacht dat 
je God moest verdienen.” Via 
een voogd kreeg ze de kans om 

een opleiding te gaan doen. “Hij 
gaf mij vertrouwen. ‘Laat maar 
zien wat je kunt’, zei hij. Ik heb 
de HAVO niet afgemaakt, maar 
behaalde wel het diploma Maat-
schappelijk Werk en Dienst-
verlening. Gelukkig heb ik veel 
doorzettingsvermogen van God 
gekregen.” 

naar almelo
In de liefde had Naima geen 
geluk. Relaties liepen stuk en nog 
voor de geboorte van haar twee-
de zoon verhuisde ze van Arn-
hem naar Almelo. “Ik nam deze 
stap toen mijn relatie met mijn 
eerste partner werd verbroken. 
Ik had me overal en nergens 
ingeschreven voor een huis en 
kreeg in Almelo als eerste een 
woning toegewezen. Zodoende 
ben ik hier terecht gekomen.” 

In Almelo kon ze gelijk aan het 
werk. “De gastouder van m’n 
zoons werd een vriendin van mij. 
Zij nam me mee naar haar kerk, 
de Gereformeerd Kerk Vrijge-
maakt. Ik had verwacht dat de 
deuren letterlijk voor mij dicht 
zouden vallen. Ik had geleefd 
zonder God en was bang dat 
God mij niet meer wilde heb-
ben. Het was een gevoel dat mij 
benauwde. Dat God ook liefde 
voor mij had, kon ik niet geloven. 
De eerste preek die ik hoorde, 
kwam als een mokerslag bij mij 
binnen. Het ging over ‘loslaten’. 
Ik had m’n leven toen al wel op 
de rit, maar ik was wel erg boos 
en verdrietig.” 

bekering
Naima’s bekeringsproces ging 
stap voor stap. “Ik durfde 
alleen in goede tijden bij God 
te komen. Langzaamaan leerde 
ik Jezus kennen en voelde ik mij 
gekend in Hem. 
De meningen van 
anderen werden 
steeds minder 
belangrijk voor 
mij. Zolang ik met 
God door één deur kan, boeit 
het me niet wat anderen zeggen. 
God heeft me op m’n bek laten 
gaan, zodat ik moest opstaan en 
ervan kon leren. Sinds een jaar 
of drie voel ik me echt gewor-
teld in Christus. Ik overleg nu 
alles met Hem. Ik weet dat ik 

mijn mislukkingen van gisteren 
achter me mag laten, die liggen 
bij het kruis.”

mindset
Naima wil haar eigen ervarin-
gen gebruiken om ook andere 
christelijke vrouwen te helpen. 
“De mindset is heel belangrijk. 
Je moet keuzes durven maken. 
Hoe wil je leven? Tijd voor God 
én tijd voor jezelf is cruciaal. Ik 
heb mezelf aangeleerd om elke 
ochtend om vijf uur op te staan 
zodat ik tijd heb voor stille tijd. 
Om zeven uur worden de kinde-
ren wakker en kan ik er honderd 
procent voor hen zijn.”

Naast haar gezin is Naima druk 
bezig met het opzetten van een 
online platform: “Ik werk onder 
de naam Christelijke Mindset-
coaching”, vertelt ze enthousi-
ast. “De eerste stap is via social 
media inspirerende teksten en 

foto’s delen en ik 
ga een keer per 
week live. Dan 
kun je via insta-
gram meekijken 
en vragen stellen. 

Ik probeer bijvoorbeeld hand-
vatten te geven om rust in je 
gezin te krijgen. Iedereen mag uit 
Gods kracht putten, dus gebruik 
zijn kracht dan ook! In je eigen 
leven en in je gezinsleven. Ik doe 
dit ook en wil dat alle vrouwen 
meegeven.”

Marokkaanse Naima vond Christus:

“Ik dacht dat je God 
moest verdienen”

Na een roerige jeugd is de van oorsprong islamitische Naima Zaabat (31) 
helemaal geworteld in Christus. Met drie kinderen en een huwelijk in het 
vooruitzicht voelt ze zich gezegend: “Ik heb tégen God gevochten maar 
nu vecht ik mét God. Ik leef in vertrouwen.”

“Ik heb veel respect voor m’n 
ouders, dat vooropgesteld, maar 

communIceren werd ons thuIs 
nIet geleerd.”

Naima Zaabat: “Dat God ook liefde voor mij had, kon ik niet geloven.”

Op woensdag 26 september is er een wel heel bijzondere bijeenkomst in 
de Leerkamer in Hellendoorn. Namelijk: een modeshow. Niet de lokale 
winkeliers laten zien wat er komend seizoen in de rekken hangt, maar 
gemeenteleden showen kerkelijke kledij door de eeuwen heen. 

Woensdag 26 september, 20.00 uur, Hellendoorn,  
Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstraat/Zuid Esweg,  
Hellendoorn, vrije gift.

Heerlijk, Marokkaans eten. Steeds meer mensen ontdekken de 
wereldkeuken. Daar hoef je echt geen globetrotter voor te zijn. 
Naima brengt met dit couscousrecept een fleugje Marokkanse geur 
en smaak onze keuken binnen. 

benodigdheden:
100 gram couscous Halve komkommer
Eén rode paprika 300 gram broccoli
Eén kleine rode ui 50 gram gewelde rozijnen
Eén groentebouillonblokje Komijn
Paprikapoeder Cayennepeper

Bereid de couscous zoals aangegeven op de verpakking.  
Gebruik hierbij het bouillonblokje. 
Snijd de broccoli in kleine stukjes en kook in maximaal 4 minuten 
gaar. Snij de komkommer, rode paprika en rode 
ui klein. Meng de groenten door de couscous. 
Doe de rozijnen erbij. Voeg een halve theelepel 
komijn, paprikapoeder en wat cayennepeper  
toe en roer goed door. Voeg naar smaak extra  
kruiden en peper en zout toe.

Couscoussalade met broccoli!
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Zaterdag 15 september
ntr | npo2 | 21.20
andere tijden
Het verborgen verleden van 
George Baker. George Baker 
- eigenlijk Hans Bouwens gehe-
ten - werd geboren in de Hon-
gerwinter van 1944 en heeft zijn 
vader nooit gekend. Andere Tij-
den gaat met George Baker op 
zoek naar zijn Italiaanse roots. 
Een bijzonder verhaal.

Zondag 16 september
eo | npo2 | 9.55
de kapel
Het leven is gemeen! Ook als 
je dichtbij God leeft , geeft dat 
geen garantie voor een fijn en 
gelukkig leven. Ds. Paul Visser 
vertelt ons vanmorgen meer 
over deze eerlijke vraag.

Zondag 16 september
eo | npo2 | 12.00
michael Curry
ds. René de Reuver, scriba van de 
Protestantse Kerk in Nederland, 
gaat in gesprek met zijn Ame-
rikaanse collega Michael Curry. 
Wie is die man achter de preek 
voor prins Harry en Meghan 
Markle?

maandag 17 september
kro-nCrV | npo2 | 18.45
prinsjesdag
Dit jaar zijn de Friese paarden 
aan de beurt om de koetsen op 
Prinsjesdag te trekken. Stalmees-
ter Bert leidt ons rond in de 
Koninklijke stallen.

dinsdag 18 september
kro-nCrV | npo1 | 22.20
de rijdende rechter
Rob Vermaat koopt in 2014 een 
nieuwe motorscooter. Echter in 
de zomer van 2017 wil de motor-
scooter niet meer starten. Wie 
moet de kosten van de reparatie 
à € 1135 betalen? De importeur 
of de dealer? De Rijdende Rech-
ter bekijkt hoe het juridisch is 
geregeld in dit slepende conflict.

Woensdag 19 september
kro-nCrV | npo2 | 18.45
belevingstuin
Kinderen die iets extra’s nodig 
hebben, komen na school in een 
logeerhuis. Medewerkers en 
ouders doen een beroep op tuin-
specialist Martin Stuger in Hoo-
geveen om de tuin te veranderen 
in een prachtige belevingstuin 
voor de kinderen.

donderdag 20 september
ntr | npo2 | 21.25
een Hollander in parijs
Philip Freriks stapt in de voet-
sporen van Nederlandse kunst-
schilders in Parijs in de 19e eeuw. 
Philip Freriks volgt Monet. Ze 
zagen hem als de grootmeester. 
Wat maakte deze onstuimige 
man zo geliefd?

Vrijdag 21 september
kro-nCrV | npo2
tatami
Op een bijzonder gebouwde 
woonboot in Amsterdam wonen 
Julius en Ingrid met hun kin-
deren. De inspiratie voor het 
drijvende huis komt uit Japan. 
De maatvoering is gebaseerd op 
tatami. 

bij de achterdeur 

rtv-tips

“O Vader, dat 
Uw liefde ons 

blijk, o Zoon, maak ons Uw 
beeld gelijk, o Geest, zend 
Uwe troost ons neer, drie-
enig God, U zij al d’ eer.” 
Het is een bekend en nog 
altijd geliefd ‘avondlied’ dat 
ditmaal in ons dankgebed 
opduikt. 

De tekst voert mij terug naar het 
gezin waar ik ben opgegroeid, 
want mijn vader ging ons regel-
matig voor in dit gebed. Andere 
keren bad hij het Onze Vader. Als 
kinderen – we waren met ons 
zevenen – lieten 
wij ons evenmin 
onbetuigd, want 
jarenlang zegden 
wij in volgorde 
van leeftijd “Here 
zegen deze spijze 
en drank amen” op. Overigens 
met de nodige verhaspelingen, zo 
maakte mijn jongste broertje er 
‘hisse pisse kamen’ van... Uitein-
delijk werd het ritueel te kinder-
achtig gevonden, en bleef enkel 
‘stil gebed’ over. 

Huisliturgie
In augustus stond bij ons in 
Gramsbergen het Onze Vader 
centraal. Vijf preken achtereen 
over ‘het gebed dat Jezus ons 
geleerd heeft’, zoals we gewoon-
lijk erbij zeggen. Ook dat voerde 
mij terug naar de ‘huisliturgie’ van 
vroeger. En dat niet alleen, want 
de relatie die ik nu al meer dan 
een halve eeuw onderhoud met 
“haar die mijn smarten deelt en 
mijn vreugden vermenigvuldigt”, 
om met Multatuli te spreken, 
geeft mij mooi vergelijkingsmate-
riaal in handen. Juist op het punt 
van het gebed aan tafel.

Want wat is het geval? Als journa-
list kwam ik, 23 jaar oud, in Har-
denberg te werken, en ik raakte 
daar verliefd en vervolgens ver-
loofd met een plaatselijke schone, 
Trudi Seinen. Zij  woonde bij haar 
ouders, en zoals dat gaat, kwam 
ik er regelmatig over de vloer. Ik 
had in Hardenberg een kosthuis, 
maar heel vaak was ik niettemin 
in huize Seinen te gast aan de 
warme maaltijd. 
Ook daar was er zoiets als een 
‘huisliturgie’, maar hoe geheel 
anders van opzet dan de mij ver-
trouwde! Er werd uit de Bijbel 
gelezen, soms aangevuld met een 
stukje uit een bijbels dagboek. 
Ik herinner mij Okke Jager en 
Gerard Rothuizen als auteurs. 

Voorafgaand aan 
de maaltijd werd 
er gebeden, na 
afloop gedankt. 
Hier geen vaste, 
gereed liggende 
teksten, maar 

vrije gebeden, dus met een per-
soonlijke noot. Meestal nam mijn 
aanstaande schoonvader dit voor 
zijn rekening, maar mijn geliefde 
en ik kwamen ook nogal eens aan 
de beurt. Dan klonk uit schoon-
papa’s mond ‘”Wil je met ons 
danken Daan?”, met een lichte 
schrik bij mij als gevolg, want ik 
moest aan de bak en had er niet 
op gerekend. 

Jan Waterink
Ik was het helemaal niet gewend, 
het uitspreken van een persoon-
lijk gebed. Hoe kerkelijk betrok-
ken en zeker ook gelovig mijn 
ouders waren, het vrije gebed 
behoorde niet tot hun cultuur. 
Kerkelijke achtergrond speelde bij 

dit verschil in ‘tafelmanieren’ een 
belangrijke rol, vermoed ik. Mijn 
ouders waren vurig hervormd en 
dan van het confessionele soort. 
Mijn schoonouders even vurig 
gereformeerd met een piëtisti-
sche inslag, zoals je dat in Salland 
wel meer tegenkomt. De uit dit 
gebied afkomstige gereformeerde 
pedagoog prof. Jan Waterink was 
er een duidelijke exponent van. 
De titel van zijn veelgelezen boek 
‘Aan moeders hand tot Jezus’ 
spreekt wat dat betreft duidelijke 
taal. 

en verder?
U vraagt nu misschien: ‘en ver-
der?’ Die jeugdervaringen zijn 
wel aardig, maar werkten ze ook 
door? Dergelijke verschillen neem 
je toch mee je huwelijk in. Niet 
om die verschillen op te blazen, 
maar om er iets mee te doen. Is 
er zoiets als een amalgaam, een 
synthese, een hervormd-gerefor-
meerde dialoog? 
Ik denk van wel. Dagelijks beoe-
fenen wij samen zowel het stille 
als het vrije gebed. Het laatste 
geeft gelegenheid om gedachten 
en gevoelens tegenover God en 
elkaar te articuleren en de dingen 
die je bezig houden bij de naam te 
noemen. Dat kan het eigen leven 

betreffen, maar ook de samenle-
ving rondom. In het stille gebed, 
dat uiteindelijk ook ‘vrij’ is, beleef 
ik meer het verwijlen in de liefde 
van God, vaak zonder woorden. 
Eerder meditatief van aard. Het 
heeft ook iets van pas op de 
plaats maken, niet meteen door-
gaan met het gesprek, en ook niet 
meteen aanvallen op het voedsel. 
Een rustmoment. Ik hecht eraan, 
maar het voorgegeven gebed, dat 
je met elkaar kunt meebidden, 
poets ik daarmee niet weg. Het 
Onze Vader wel allerminst, maar 
er zijn meer waardevolle teksten.

kruisje slaan
Alles kan, niets moet. Er zijn 
jaren geweest dat wij de maaltijd 
begonnen met een lied uit het 
Liedboek. ‘t Is niet verkeerd om 
dat ook met het nieuwe Liedboek 
te doen. Met de kinderen hadden 
we zo onze rituelen. Elkaar een 
hand geven en dan in het Duits: 
‘Fröhlich sein beim Abendessen, 
gute Appetit’. Onze kleinkinde-
ren beoefenen weer een andere 
tekst. Claartje Kruijff, Theoloog 
des Vaderlands, vertelde onlangs 
op televisie dat ze met de kin-
deren een kruis slaat en dan de 
woorden HEMEL-AARDE-JIJ-IK 
uitspreekt. 

Vormen komen op en verdwijnen, 
de Geest maakt en houdt levend.

‘Wil je met ons danken Daan?’
Daan

door  

daan Van der Waals, 

gramsbergen 

Bidden voor het eten. 
Vormen komen op en verdwijnen, 
de Geest maakt en houdt levend.

In het stIlle gebed beleef Ik 
meer het verwIjlen In de lIefde 

van god, vaak zonder woorden. 
het heeft ook Iets van pas op de 

plaats maken. 

door ds.t.J .oldenHuis, CoeVorden

Deze gedachten kwamen bij me 
boven toen ik in het nieuws 
hoorde dat president Trump 
bij zijn inauguratie de fotograaf 
opdracht gegeven had zijn foto’s 
zo te manipuleren dat het net 
leek alsof duizenden mensen 
bij deze gelegenheid aanwezig 
waren. De fotograaf heeft de 
opdracht goed uitgevoerd. Toen 
hij de foto’s nog eens bekeek, 
concludeerde hij dat er maar 
een schamel beetje volk op afge-
komen was, dus ging hij aan het 
plakken en knippen en ziedaar 
een prachtig resultaat. Drom-
men mensen rondom de kers-
verse president. De foto’s in de 
krant vormden het overtuigende 
bewijs van de populariteit van de 
Amerikaanse hoofdman. Op de 
één of andere manier kreeg de 
fotograaf toch een beetje jeuk 
aan zijn ziel en onlangs heeft hij 
openlijk verklaard hoe hij het 
volk in opdracht van de presi-
dent voor de mal heeft gehou-
den. Het is het zoveelste staaltje 
verlakkerij. Een kleine opschud-

ding in Amerika, maar de storm 
is al lang weer geluwd. En je 
went er aan. 

Denk nou niet dat dit nieuw 
is. Machthebbers hebben altijd 
gebruikt gemaakt van overdrij-
ving of beter gezegd misbruik. 
In de oudheid pronkten macht-
hebbers graag met hun overwin-
ningen en lieten die zelfs als een 
groot stripverhaal in de gevels 
en pilaren van grote gebouwen 
uitbeitelen. Allemaal met dat ene 
doel: als ik er maar als groot-
ste en beste naar voren kom. 
Bescheidenheid is bij zulke gas-
ten niet te vinden, totdat ze een 
fikse tik over de vingers krijgen. 
En dan denk ik aan de grote 
Nebukadnezar van Babel. Op het 
dak van zijn paleis keek hij uit op 
zijn stad en hij klopte zich op zijn 
borst, ging op zijn tenen staan en 
riep, dat dit het grote Babel was, 
dat hij gebouwd had. Wie verder 
leest weet wel  genoeg. 

Maar het is niet alleen eigen aan 
machthebbers en groten der 
aarde. Dat duiveltje glipt ook 

makkelijk bij ons binnen. Als het 
uitkomt doen we er ter meer-
dere eer en glorie van ons eigen 
persoontje graag een schepje 
bovenop, waarbij het waarheids-
gehalte nogal gemakkelijk in het 
gedrang kan komen, maar ja, zo 
werkt dat. En de andere kant is 
er ook, als we zelf in de hoek 
gedreven worden, zijn we ineens 
zo bescheiden als het maar kan, 
dan hebben we onze woorden 
nooit zo bedoeld, of we hebben 
ons gewoon vergist. En sommige 
dingen weten we ineens niet 
meer. Ik zie het bijvoorbeeld bij 
politici die zich moeten verant-
woorden in de tweede kamer. Of 
als ik zelf bij oom agent sta als 
ik wat heb misdreven. Oh, wat 
word ik bescheiden en wat kan ik 
geweldig overdrijven met sorry-
argumenten. Soms willen we 
graag toch die tollenaar uithan-
gen, daar helemaal achteraan in 
de tempel, maar dan meestal wel 
met het jasje aan van de farizeeër. 
Over overdrijven gesproken!

Er wordt wat overdreven in 
ons wereldje. Dat is niet iets 
van de laatste tijd, het is al zo 
oud als de wereld. Als het om 
ons egootje gaat, doen we er 
graag nog een paar onsjes bij 
om nog beter voor de dag te 
komen. Van tollenaars hele-
maal achteraan in de tempel 
zijn we niet zo gecharmeerd.

Overdrijven is 
ook een vak

Lees verder op pagina 14



zondag 16 september 2018 7

uitpakken van de kleding en boe-
ken. Voor meer informatie: Iena 
Imminga, tel: 262832 of ienaim-
minga@live.nl

lutten/slagHaren
Contactpersoon: mw. G. van 
Dijk, Anerweg-Zuid 15a, 7775 
AN Lutten
Kerkdienst 16 sept.: Kruis-
kerk 10.00 ds. C. Post en ds. G. 
Piksen. Startzondag. O.v.d.: mw. 
D. Pieper-Sportel. Organist: dhr. 
H. Bruins. Oppas: mw. L. Mulder 
en mej. E. Mulder. Ontvangstco-
mité: fam. J. Nijland. Beamer: 
dhr. J. Pot. M.m.v. Just4U. Thema: 
Een goed gesprek.
Startzondag. Net als vorig jaar 
willen we rond 12.00 uur met 
elkaar gaan barbecueën achter 
Pro Rege. Het opgaveformulier 
voor deze barbecue ligt vanaf 
vandaag achterin de kerk. Rond 
14:00 uur is er een korte afsluiting 
in de Kruiskerk. Groet vanuit de 
startzondagcie. Harry Mol, Mar-
tijn Mulder, Andre Potgieter, Erik 
Duinkerken en Han Kemink.
Kerkdienst 23 sept.: Kruiskerk 
9.30 ds. J. Post, Wierden-Lutten. 
M.m.v. Koor ASAF. O.v.d.: fam. R. 
Seinen. Organist: dhr. J. Lambe-
rink. Flame: mw. A. Gerritsen en 
mw. A. Kastelein. Oppas: mw. B. 
Mulder en mw. M. Mulder. Ont-
vangstcomité: fam. T. Scholten. 

Beamer: dhr. T. Scholten.
mariËnberg
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 16 sept. 9.30 ds. 
K. van Staveren, Dedemsvaart. 
Beerzerveld 19.00 ds. J. Adri-
aanse. Gez. dienst. O.v.d.: dhr. 
W. Menzo. Diakenen: A. Vis-
ser en P. Olsman. Gastheer: 
W. Menzo. Collecten: diaconie, 
kerk en gebouwen.
Kerkdienst 23 sept.: 9.30 ds. 
L. van Rikxoort. 19.00 ds. D. 
Wolters, Vollenhove. O.v.d.: dhr. 
F. Timmer. Diakenen: D. Otten 
en W. Wittenberg. Gastheer: R. 
Lennips. Collecten: KRQ, kerk 
en gebouwen.
Tekst. Gemiddeld besteedt een 
christen per dag 40 minuten aan 
telefoongesprekken, drie uur aan 
televisie en internet en hooguit 
tien minuten aan stille tijd met 
God.

sibCulo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo

Kerkdienst 16 sept.: Kloos-
terkerk 11.00 ds. W. v/d 
Griend. Startzondag winterwerk. 
Knd.: jongste groep. Inloop met 
koffie, thee, ranja vanaf 10.00 uur. 
Oppas: Linda Bolks en Fabiënne 
Hakkers. Collecten: plaatselijk 
jeugdwerk, kerk en onderhouds-
fonds. M.m.v. door Juliantien Sche-
pers en Ilse Geerding!
Startzondag jeugdwerk. Deze 
zondag is er in de Kloosterkerk 
in Sibculo weer een startdienst 
voor de jeugdactiviteiten. Thema: 
‘Door dik en dun’. Dit thema komt 
van de chr. kinderboekenmaand 
die de gehele maand oktober zal 
plaatsvinden. Als je iemand door 
dik en dun steunt, help je hem of 
haar in goede en in slechte tijden. 
Een goede vriendschap is goud 
waard. De wetenschap dat je altijd 
bij de ander kan aankloppen, wat 
er zich ook voordoet of hoe je je 
ook voelt, maakt vriendschap zo 
bijzonder.
Kerkdiensten 23 sept.: Kloos-
terkerk Sibculo 9.30 ds. H. ter 
Beek, Zwartsluis. Knd.: groep 1 
t/m 8. Oppas: Jessica Stoeten. 
Fredrikskerk Kloosterhaar 
9.30 ds. W. v/d Griend. Knd.: 
groep 1 t/m 8. Oppas: Bertine 
Boers en Miralda Fidom. Collec-
ten: diaconie, solidariteitsfonds en 
onderhoudsfonds.

st. Jansklooster
Contactpersoon: Tiny van der Lin-

de-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB 
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 16 sept.: 10.00 
ds. H. de Haan, Den Ham. Start-
dienst. Oppas: Sanne van Dalen 
en Shanon Bosgraaf. Organist: 
Henk Teunis. 19.00 ds. H. de 
Haan, Den Ham. Organist: 
Hans Dunsbergen. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdiensten 23 sept.: 10.00 
ds. J. Duijster, Papendrecht. 
Oppas: Femmalien Drogt en 
Rianne van de Wetering. Knd.: 
groep 1: Mirjam en Nienke. 
Organist: Johan Tijssen. 19.00 
ds. H. Pap, St. Jansklooster. Gez. 
jeugddienst. M.m.v. Smeding 
Muziek. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Jeugd.
Zieken. Afgelopen week is br. 
H. Hulleman ongelukkig ten 
geval gekomen waarbij er een 
scheur in één van zijn heupen is 
ontstaan. Br. Hulleman moest 
hierdoor enkele dagen opgeno-
men worden in het ziekenhuis. 
Zo gauw hij weer wat beter ter 
been was mocht hij weer naar 
huis. Daar zal hij het rustig aan 
moeten doen om weer te kun-
nen herstellen van dit pijnlijke 
ongemak. We wensen br. Hul-
leman veel sterkte maar bovenal 
Gods hulp en bijstand toe.
Ook leven we mee met hen die 
te maken hebben met zorgen 
door ziekte of spanningen en die 
niet met naam zijn genoemd. We 

bidden voor hen om Gods trou-
we zorg om hen heen en hopen 
dat ze zijn liefdevolle nabijheid 
mogen ervaren in alles wat er 
gaande is.
Start nieuw seizoen. Al lijkt 
het wat betreft het weer nog 
zomer en mogen we nog genie-
ten van mooie dagen heeft de 
maand met de R erin weer haar 
intrede gedaan. September is 
de maand ook van een nieuwe 
start maken. Kinderen, jongeren 
en studenten moeten weer aan 
de slag om aan hun toekomst te 
werken. En de werkenden onder 
ons hebben hun taak weer op 
zich genomen. En zo krijgt alles 
weer wat meer regelmaat. Ook 
in de kerk gaan de activiteiten 
weer van start. Huisbezoeken, 
catechisaties en clubs, knd. en 
contactmiddagen, vrouwenkring 
en GGG gaan weer beginnen. 
Daarbij ook niet onbelangrijk 
het werk wat wacht in kerken-
raad en commissies i.v.m. de 
vacante periode waarin we als 
gemeente nu zitten. Al met al 
is er weer veel werk te doen 
op het kerkelijke erf. Maar we 
mogen dit doen in de weten-
schap dat God ons daarin wil 
bijstaan en dat Hij zijn Geest 
over ons wil laten waaien zodat 
we met goede moed aan de slag 
kunnen gaan.
Hartelijke groeten een goede en 
gezegende periode toegewenst.

berichten uit de gemeente 
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betreffen, maar ook de samenle-
ving rondom. In het stille gebed, 
dat uiteindelijk ook ‘vrij’ is, beleef 
ik meer het verwijlen in de liefde 
van God, vaak zonder woorden. 
Eerder meditatief van aard. Het 
heeft ook iets van pas op de 
plaats maken, niet meteen door-
gaan met het gesprek, en ook niet 
meteen aanvallen op het voedsel. 
Een rustmoment. Ik hecht eraan, 
maar het voorgegeven gebed, dat 
je met elkaar kunt meebidden, 
poets ik daarmee niet weg. Het 
Onze Vader wel allerminst, maar 
er zijn meer waardevolle teksten.

kruisje slaan
Alles kan, niets moet. Er zijn 
jaren geweest dat wij de maaltijd 
begonnen met een lied uit het 
Liedboek. ‘t Is niet verkeerd om 
dat ook met het nieuwe Liedboek 
te doen. Met de kinderen hadden 
we zo onze rituelen. Elkaar een 
hand geven en dan in het Duits: 
‘Fröhlich sein beim Abendessen, 
gute Appetit’. Onze kleinkinde-
ren beoefenen weer een andere 
tekst. Claartje Kruijff, Theoloog 
des Vaderlands, vertelde onlangs 
op televisie dat ze met de kin-
deren een kruis slaat en dan de 
woorden HEMEL-AARDE-JIJ-IK 
uitspreekt. 

Vormen komen op en verdwijnen, 
de Geest maakt en houdt levend.

De protestantse 
gemeente zetelt in 

de markante achthoekige Koe-
pelkerk langs de Drentse Hoofd-
vaart en telt zo’n 1150 leden. 

domineesgeslacht
De wieg van de nieuwe predikant 
stond 56 jaar geleden in Dalfsen. 
Zijn vader was daar dominee. 
Dominee Olde komt uit een 
familie die vele theologen en pre-
dikanten heeft voortgebracht. 
Broer Burret is predikant in 
dienst van de landelijke Protes-
tantse Kerk en is betrokken bij 
kerk 2025. Opa van moederszijde 
was vele jaren predikant in onder 
andere Zweeloo en Veenhuizen, 
niet ver van Smilde. 

Toen Gerrold nog een peuter 
was, vertrok het gezin naar Indo-
nesië. Vader (inmiddels 86) werd 
als zendingswerker namens de 
Gereformeerde 
Kerk uitgezon-
den naar het 
eiland Sumba. 
“Misschien is 
zending te sterk 
uitgedrukt, hij 
was meer actief als kerkelijk 
opbouwwerker. Hij was één van 
de laatste zendingswerkers oude 

stijl, die gingen voor onbepaalde 
tijd en vaak vele jaren op het 
zendingsveld bleven. In de jaren 
zeventig kwam de omslag. Latere 
generaties gingen voor veel kor-
tere, afgebakende periodes en 
projecten.” 

perki
Terug in Zwolle raakte senior 
betrokken bij Persekutuan 
Kristen Indonesia (PERKI). De 
PERKI-gemeenten - christelijke 
geloofsgemeenschappen van 
Indonesiërs en Indo’s - werden al 
voor de oorlog opgericht voor en 
door studenten uit het toenma-
lige Nederlands-Indië. Nog altijd 
zijn er gemeenten in Nederland 
actief. Sinds kort valt PERKI offi-
cieel onder de PKN.  
De band van Olde met het 
Indonesië van zijn vroege jeugd 
is altijd blijven bestaan. In zijn 
woonkamer in Smilde houden 
typisch Indonesische voorwer-
pen de herinnering levend. “Ik 
ben een keer terug geweest voor 

een studiereis, 
spreek Indone-
sisch en heb nog 
contacten in het 
land. Onze Indo-
nesische periode 
heeft mijn blik op 

kerk-zijn mede gevormd. Er zijn 
verschillende manieren om het 
geloof te uiten. Wat je ziet is vaak 

alleen de buitenkant. Als iets er 
anders uitziet, wil dat niet zeggen 
dat er geen sprake is van christe-
lijk geloof.” 
Dominee Olde heeft drie volwas-
sen kinderen die in het Westen 
wonen. 

kerkelijk landschap
Olde stond eerder in het Friese 
Tzum, in Nieuwerkerk aan de IJs-
sel en in Slikkerveer, een wijk van 
Ridderkerk in Zuid-Holland. “Een 
totaal andere omgeving. In Smilde 
heb je naast de Protestantse Kerk 
alleen nog de Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt. In Sliedrecht/ 
Ridderkerk alleen al zijn er twaalf 
kerken die onder de PKN val-
len, andere denominaties nog 
niet eens meegerekend. Alleen 
de gemeente waaraan ik zeven-
tien jaar verbonden ben geweest, 
was gefuseerd, de andere kerken 
stonden nog op zichzelf. Naast 
het volkomen andere kerkelijke 
landschap is ook de mentaliteit 
in Drenthe heel anders. Bij al 
zijn vriendelijkheid zal een Drent 
vermoedelijk pas z’n ziel op tafel 
leggen als hij de ander helemaal 
vertrouwt.”
Zijn vorige gemeente beviel goed, 
maar toch besloot Olde deze 
bloeiende gemeenschap achter te 
laten om de ‘rand van Nederland’ 
weer op te zoeken, waar immers 
zijn wortels liggen. 

geduld en creativiteit
Olde wil in Smilde ‘niet alleen op 
de winkel passen’. Hij is mede 
aangesteld om ook de jeugd 
weer bij de kerk te betrekken. 

“Je hoort wel dat jonge ouders 
met kinderen weer op zoek zijn 
naar bezinning en dan ook de 
kerk weer opzoeken. Een positief 
verschijnsel, maar dit doet zich 
vooral voor in nieuwbouwwijken 
van grotere steden. Het zal veel 
geduld en creativiteit vragen om 
mensen - en dan vooral de jeugd - 
bij het kerkenwerk en het geloof 
te blijven betrekken. Smilde is aan 
het vergrijzen, wat het ook niet 
eenvoudiger maakt. We hebben 
wel jeugdwerk, maar zien niet 
veel jongeren op zondag. De kerk 
heeft hen niet altijd even goed 
kunnen aanspreken en dat veran-
der je niet zomaar.”

mensenmens
Wat is het sterke punt van de 
nieuwe predikant? “Ik ben  aller-
eerst op de mens gericht, leg ver-
bindingen en kom graag onder de 
mensen. Het is belangrijk dat we 

als kerk ook een gemeenschap 
vormen. We zijn kerk van Jezus 
Christus en zijn aan Hem ver-
plicht de mens te zoeken in zijn 
of haar situatie. Uiteraard leef je 
als christen vanuit de Bijbel, maar 
tegelijkertijd zitten mensen ook 
met allerlei levensvragen. Daarom 
ga ik het eerste jaar vooral ken-
nismaken en wil ik alle huishou-
dens in mijn adressenbestand 
bezoeken. Sommige mensen heb-
ben de kerk al jaren niet meer 
van binnen gezien en nooit meer 
contact gehad. Mijn bedoeling 
is mensen eerst eens te polsen 
welke talenten en gaven zij zoal 
bezitten en niet direct te vragen 
wanneer ze weer eens in de kerk 
komen.” En zijn zwakke punten? 
“Ik ben een echte doener, maar 
het is ook belangrijk voor een 
predikant – ook voor mij – om te 
blijven studeren.” 

Nieuwe predikant in Smilde Gerrold Olde: 

“Niet alleen op de winkel passen” 
Zijn naam is Gerrold Olde, hij is de nieuwe predikant van de Protes-
tantse Kerk in het Noord-Drentse Smilde. “Thuiskomen is een te groot 
woord, maar ik ben terug in het gedeelte van het land waar mijn wortels 
liggen en dat altijd is blijven trekken.” 

“mIjn bedoelIng Is mensen eerst 
eens te polsen welke talenten en 

gaven zIj zoal bezItten en nIet 
dIrect te vragen wanneer ze weer 

eens In de kerk komen.”

Ds. Gerrold Olde: “Het eerste jaar ga ik vooral kennismaken en wil ik alle huishoudens in mijn 
adressenbestand bezoeken.”

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

Jeugddienst?

door l. polHuys, 

deVenter
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zo 16 sep
Marc 9:14-29

ma 17 sep
Rt 7: 1-12

di 18 sep
Rt 7:13-8:3

Wo 19 sep 
Rt 8:4-21

do 20 sep 
Rt 8:22-32

Vr 21 sep 
Deut. 12:1-12

Za 22 sep 
Deut. 12:13-28

Zo 23 sep 
Deut. 12:29-
13:6

ma 24 sep 
Deut. 13:7-19

di 25 sep
Rt 8:33-9:21

Wo 26 sep 
Rt 9:22-49

do 27 sep 
Rt 9:50-10:5

Vr 28 sep 
Marc 9:30-41

Za 29 sep 
Marc 9:42-50

Als je iets kunt begrijpen, weet 
dan dat het God niet is. 
Augustinus
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Aalden 10.00 ds. R. Veldman
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. H. 
Busschers De Bron 10.00 da. 
N. Veldman JK 10.00 ds. R. 
Koopmans De Slingeborgh 
10.30 dhr. W. Staal OK 10.00 
ds. Th. Veenstra
Beilen PK 10.00 ds. M. 
Hazeleger
Borger GH 19.00 ds. H. van 
Ark
Bovensmilde WK 9.30 ds. S. 
Kits
Coevorden HK 10.00 da. E. de 
Vries
Diever GK 10.00 en 19.00 ds. 
B. Van Werven
Drijber GK 10.00 dhr. Roest
Dwingeloo 10.00 ds. W. Smit
Een 9.30 ds. E. Kronemeijer
Elim HK 10.00 dhr. A. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. W. 
Hordijk Ichthus 10.00 da. 
Cohen Stuart Kapel 10.00 ds. 
P. Wiekeraad Opgang 10.00 
ds. J. Fischer SH 10.00 drs. H. 
Hoekstra
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 dhr. J. van Vondel
Gasselte 10.00 ds. R. v/d Kaap
Gasselternijveen 9.30 ds. F. de 
Boer
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten BK 9.30 ds. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 ds. T. Kwint. H.A.
Hollandscheveld 10.00 ds. L. 
Kramer
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 dhr. J. Wiersma
Hoogeveen GH 9.30 past. N. 
Snel GrK 9.30 ds. J. Snaterse 
17.00 ds. K. Hazeleger HK 
9.30 ds. C. ‘t Lam OK 9.30 
ds. G. Ros. H.A. VH 9.30 ds. J. 
Batenburg Bethesda 10.30 mw. 
G. Mateman Weidesteyn 10.30 
dhr. W. Visser Olden Kinholt 
10.15 ds. J. Beekhuis
Klazienaveen KK 9.30 ds. F. 
Slothouber
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 da. E. 
Struikmans
Meppel Erfdeel 10.00 ds. H. 
Jaspers Focks. H.A. OK 19.00 ds. 
C. Huisman
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. R. 
Wijnsma
Nieuw-Balinge 10.00 ds. 
P. Vermeer. H.A. 19.00 ds. J. 
Veldhuijzen. H.A.
Nieuweroord IK 10.00 ds. W. 
Bakker RH 19.00 ds. D. Wolters
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 ds. P. Eigenhuis. 
H.A.
Pesse MK 10.00 ds. G. Naber
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 
ds. W. Meijles Doopsg. 19.00 
vespers
Ruinerwold/Koekange BH 
9.30 ds. H. Linde

Schoonoord De Wijngaard 
9.30 mw. Maatjes
Sleen OK 10.00 da. H. Knegt
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. J. 
Mulderij. H.A. 15.00 ds. M. 
Noorderijk. H.A.
Valthe BK 10.00 ds. J. van 
Breevoort
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. P. de 
Vries SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 da. M. 
van Doorne HG 9.30 ds. A. 
Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr. 
Knegt

Zondag 23 september 2018

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. Bogerd
Assen AK 10.00 mw. B. 
v/d Kolk JK 10.00 ds. W. 
Dekker 19.00 ds. J. van Ark 
De Slingeborgh 10.30 ds. 
A. Verbeek OK 10.00 ds. R. 
Busschers
Beilen PK 10.00 ds. M. 
Hazeleger
Borger GH 10.00 past. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 9.30 ds. G. 
v/d Weg
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. K. v/d 
Sloot 19.00 ds. B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. I. Postma
Een 9.30 ds. E. van Beesten
Elim HK 10.00 dhr. Heinen
Emmen GrK 10.00 ds. M. 
Rappoldt Ichthus 10.00 ds. 
G. Kajim Kapel 10.00 ds. R. 
Wijnsma Opgang 10.00 ds. W. 
de Groot SH 10.00 ds. J. de 
Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 ds. R. Wentink
Gasselte 10.00 dhr. G. ter Beek
Gasselternijveen 9.30 ds. H. 
Koolhaas
Gees 10.00 ds. J. van Breevoort
Gieten DK 9.30 ds. L. v/d 
Weide
Grollo 10.00 ds. van Ool
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 dhr. 
H. Kerssies HK 19.00 ds. M. 
Peschar
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 ds. A. v/d Bunt
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. v/d 
Wilden 19.00 ds. J. de Kok GrK 
9.30 ds. J. Snaterse HK 9.30 
ds. R. Gosker OK 9.30 ds. A. 
Heiner VH 9.30 ds. W. Loosman 
19.00 Gospel Music Hoogeveen 
Bethesda 10.30 dhr. J. Keijer 
Weidesteyn 10.30 ds. A. van 
Beijeren
Klazienaveen KK 9.30 dhr. F. 
Sprenger
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 ds. H. 
Harmsen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. F. 
de Boer
Nieuw-Balinge 10.00 ds. W. 
Zuijderduijn 19.00 ds. J. den 
Dikken
Nieuweroord IK 10.00 en RH 
19.00 ds. W. Bakker
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 
ds. A. Hekman
Nijeveen 10.00 startdienst
Pesse De Akker 10.00 ds. T. 
Urgert
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden JK 9.30 ochtendgebed 

Op de Helte 10.00 ds. W. 
Meijles. H.A.
Ruinerwold/Koekange BH 
9.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 startzondag
Sleen OK 10.00 mw. E. v/d Laan
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. A. van 
Herk
Valthermond HS 10.00 ds. G. 
Hovingh
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. M. 
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten HK 10.00 startdienst
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Wiekeraad
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Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 ds. J. Vonk
Marknesse 9.30 ds. R. v/d Belt
Nagele 9.30 ds. van Beusichem
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. L. Kramer PK 10.00 
prop. H. Kramer 17.00 ds. G. van 
Zanden De Poort 10.00 ds. G. 
van Zanden 17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke. 
H.A.

Zondag 23 september 2018

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 ds. R. 
Pasterkamp
Marknesse 9.30 ds. W. Kok
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. R. van Hornsveld PK 
10.00 ds. T. Korten 17.00 ds. T. 
Wielsma De Poort 10.00 ds. T. 
Wielsma 17.00 ds. E. Terpstra 
Kompas 14.30 br. Eijkelenboom
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot 
19.00 zangdienst

Zondag 16 september 2018

Almelo Bleek 10.00 ds. S. 
Hiemstra De Ontmoeting 
10.00 ds. M. Plette 19.00 ds. 
G. de Goeijen GrK 10.00 ds. 
P. Endedijk PK 10.00 ds. M. 
Montagne Noach 10.00 ds. 
D. van Bart Eugeria 10.30 da. 
J. Vedders ZGT 10.30 da. A. 
Stienstra. H.A.
Beerzerveld 10.00 ds. D. 
Wolters 19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. 
Dekker. H.A. 19.00 Sing in
Bergentheim Sporthal 9.30 
da. G. Rohaan
Berkum HH 9.30 E-meeting
Blankenham 11.00 dhr. S. 
Bakker
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Sent
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. W. Jansen
Bruchterveld 10.00 da. R. van 
Doorn
Daarle 9.30 en 19.00 ds. B. 
Heusinkveld. H.A.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 ds. T. Prins
Dalfsen GrK 9.30 ds. A. 
Tol Oudleusen 9.30 ds. H. 
Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30 
JZ De Fontein 19.00 ds. K. van 
Staveren
De Krim PK 9.30 da. G. 
Arends

Delden rk nieuwe blasius 
kerk 11.00 ds. Bergström
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld. H.A. HK 19.00 ds. 
R. van Hornsveld DK 10.00 ds. 
H. Klaassen
Diepenheim 10.00 ds. R. 
Nijhuis
Enschede OK 10.00 ds. H. 
Siebert Lonneker 10.00 da. 
M. Schepers Usselo 10.00 ds. 
O. Haasnoot BK 10.00 ds. J. 
Wegerif ZP 18.00 ds. J. Bekhof 
HZ 10.00 past. A. Kemper JK 
10.00 ds. N. Swen
Enter 11.00 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 
en 19.00 ds. J. van Oostende. 
H.A. HC 9.30 ds. J. Olie. H.A.
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg Baalderveld 
10.00 mw. D. Keizer HK 10.30 
ds. J. Woltinge De Matrix 9.30 
mw. E. kolthof Radewijk 10.00 
mw. G. ten Dikken SK 10.00 
ds. P. Noordmans 19.00 ds. P. 
Noordmans CFH 10.30 dhr. W. 
Meijer Witte Kerk 10.00 ds. L. 
van Rikxoort
Hasselt Ichthus 9.30 ds. K. v/d 
Kamp. H.A. 19.00 H.A.
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 dr. J. Wassenaar 19.00 
ds. W. Kaljouw KW 9.30 
ds. R. Perk KZ 10.15 ds. T. 
Nieuwenhuis
Holten Kandelaar 9.30 
startdienst
Kampen OH 9.30 ds. M. 
Eigenhuis
Kuinre 9.30 dhr. S. Bakker
Kamperveen 9.30 ds. Lagerweij
Lemele BK 9.30 vredesdienst
Lutten KK 10.00 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. K. van 
Staveren
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. G. 
Trouwborst. H.A. MK 10.00 ds. 
L. Hoekstra. H.A. OK 10.00 ds. 
M. Develing. H.A.
Nijverdal RB 9.30 ds. R. van 
Putten HC 9.30 ds. B. V/d Weg 
VEG 18.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 19.00 ds. E. 
Jans GK 9.30 ds. K. Pit
Ommen GK 9.30 ds. T. Keuning 
HK 9.30 da. C. de Haan
Ossenzijl RH 10.00 gez. dienst
Paaslo HG 9.30 ds. H. Poot
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S. 
Ris. H.A. 19.00 ds. J. Wassenaar
Sibculo KK 11.00 ds. H. 
Dorgelo
Sint Jansklooster JK 10.00 
en 19.00 ds. H. de Haan Kapel 
19.00 ds. I. Hoornaar
Staphorst 11.00 ds. P. v/d 
Meulen
Steenwijk GrK 9.30 centrale 
dienst
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen. H.A.
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap
Vriezenveen OK 10.30 ds. A. 
Veerman
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Antonides Irene 9.30 ds. F. 
Schipper. Jeugdd.
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld. H.A.
Westerhaar 9.30 ds. K. 
Hazeleger
Wierden DK 9.00 en 10.45 
dr. H. Borst 17.00 ds. H. Donker 
GK 9.30 ds. P. Dekker 19.00 
jeugddienst Hoge Hexel 9.30 
ds. H. Donken 15.00 ds. J. 
Mulderij

In deze rubriek wordt informatie over 
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is 
afhankelijk van de gegevens van de preek-
voorzieners en kan daarom niet verant-
woordelijk 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

Flevoland

overijssel

Wij lezen vandaag

even doordenken

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de  
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en  
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.  
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,  
tel. 0546  577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over 
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving 
en houdt rekening met de verscheidenheid  
binnen de kerken en de lezerskring.

redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad, 
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, 
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,  
fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl

Hoofdredacteur drs. A. Hekman,  
Molenstraat 260, 9402 JW Assen,  
tel. 0592 - 344890, alko.hekman@zonnet.nl

eindredactie J. v.d. Venis

redactie ds. R. van der Hucht  
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek,  
ds. E. van Veen dr. J.D. Th. Wassenaar  

medewerkers ds. Pieter Boomsma, 
ds. Foekje Dijk, Jan Groene wegen, Gerrit Kraa,  
Leo Polhuys, Daan van der Waals, 
Willemke Wieringa

gemeenteberichten en kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór 
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo 
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd 
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder 
kosten. Protestantse kerken in het verspreidings-
gebied van onze krant kunnen hiervan gebruik 
maken.

ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad 
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speci-
ale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies, 
concerten, ver gaderingen en andere activiteiten 
die wij interessant achten voor onze lezers. 
Daarbij houdt de redactie zich het recht voor 
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar 
nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

overname Bij gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de 
bron te vermelden en een exemplaar van het num-
mer waarin dit artikel is over genomen, aan de 
redactie te zenden.

advertenties Voor informatie over tarieven en 
plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475 
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal 
kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleve-
ren bij Gezamenlijk  Zondagsblad, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl 

advertentie-adviseur voor drenthe: 
J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR 
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl

Familieberichten Berichten vóór maandag  
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de 
eerstvolgende krant. Sturen naar  
henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres  
(zie hierboven)

abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswijziging of vragen over de  
verzending kunt u contact opnemen met 
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische 
incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00; 
per half jaar met een automatische incasso  
€ 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een 
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk 
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een 
opzegtermijn van één maand geldt. Opzeggingen 
dienen schriftelijk of per email te geschieden. Een 
opgezegd abonnement loopt door tot afloop van 
de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van okto-
ber t/m maart, in de tussenliggende periode min-
der frequent. Zie voor de verschijningsdata:  
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl Lees verder op pagina 10

Elke week een bijbeltekst (II)

Enkele jonge gezinnen uit Elburg begonnen drie jaar 
geleden met het wekelijks memoriseren van een bij-
beltekst. Spontaan ontstond een project waaraan 
ook ouderen meedoen. ‘Elke week een bijbeltekst’ is 
bezig aan het vierde jaar en groeit! Momenteel zijn er 
ongeveer 300 deelnemers, van wie de helft kinderen. 
Het Zondagsblad besteedt in drie delen uitgebreid 
aandacht aan dit project. Dit keer deel II. Aan het 
woord is projectleider Betty Krooneman (54).
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agenda

Zondag 16 september
Jeugddienst startzondag met 
optreden van Matthijn Buwalda, 
19.00 uur, Wierden. Gerefor-
meerde Kerk, Spoorstraat 5

Woensdag 19 september
Concert Michael W. Smith,  
Rotterdam, Ahoy,  20.00 uur. 
Reserveren: events4christ.nl 

Zaterdag 22 september
Joh. de Heer samenzang t.b.v. 
het goede doel met Ad Huetink 
(orgel), Willem Hendrik Zwarthal 
te Lemelerveld, 20.00 uur, € 10

Woensdag 3 oktober
Rivers & Robots (verrassende 
worship band uit Engeland)
De Basiliek, Veenendaal
info en tickets: events4christ.nl  
of 0297 - 237172

Zaterdag 6 oktober
Jubileumconcert gospelkoor  
‘Testimony to the Lord’ gerefor-
meerde kerk te Berghuizen 

Zaterdag 13 oktober
Herfst romantiek met Magré & 
Magré (orgel/vleugel) en Erica 
Vogel (dwarsfluit/zang), Willem 
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 
20.00 uur, € 15.

Zondag 16 september
Welkomdienst m.m.v. zangeres 
Joke Buijs en ds. H. van Ark,  
Borger
Goede Herderkerk, 19.00 uur

Zaterdag 22 september
Release cd ‘Urk is ’n gezegend 
laand’ van Gekes Tiental, Urk, 
gemeentehuis, 16.00 uur

Zaterdag 22 september
MoTukkertoertocht door Twente 
en Molukse markt, Wierden, 
Kandjoli, 10.00 - 20.00 uur

Zondag 23 september
Welkomdienst, Assen Jozefkerk, 
18.45 uur

maandag 24 september
Regiobijeenkomst Schreeuw 
om Leven, Genemuiden, ’t Olde 
Staduus, 19.30 uur

Woensdag 26 september
Regiobijeenkomst Schreeuw om 
Leven, Hardenberg, Shaloomkerk, 
19.30 uur

Woensdag 26 september
Toga’s op de catwalk, Hellen-
doorn, Leerkamer, hoek Jac.  
Kapteijnstraat/Zuid Esweg, Hel-
lendoorn, 20.00 uur, vrije gift.

donderdag 27 september
Informatiebijeenkomst zomerma-
gazine Wal & Water 2019,  
Zwartsluis, De Poort, Het singel,  
20.00 uur, toegang vrij. Aanmel-
den: ygerne@welkomindekerk.nl 

Zaterdag 29 september 2018
Landelijke Trainingsdag voor 
Gespreksleiders (Evangelisch 
Werkverband), Harderwijk,  
De Regenboog, 10.00-16.00 uur,  
€ 14. Aanmelden: EWV.nl

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

“Uit ervaring weet ik dat het een 
grote zegen is in moeilijke tijden, als 
woorden van God in je geheugen 
zijn opgeslagen. Ze resoneren in je 
hart”, aldus Betty Krooneman. Ze 
woont in Elburg, is alleengaand en 
heeft geen kinderen. Al vele jaren is 
zij graag met de Bijbel bezig. In het 
jeugdwerk onder tieners, op bijbel-
kringen, en in haar betrokkenheid 
bij zending via internet door de 
stichting GlobalRize. 

let go, let god
In 2004 veranderde haar leven en 
haar mogelijkheden ingrijpend. 
Betty werd ziek. Sarcoïdose, een 
zeldzame chronische ontstekings-
ziekte, die in de longen begon en 
zich later ook op andere plekken 

manifesteerde. Binnen een half 
jaar raakte zij volledig uitgescha-
keld. Na jaren van ups en downs 
en meerdere revalidatietrajecten 
is haar situatie redelijk stabiel, 
ondanks een tweede aandoening 
als gevolg van de sarcoïdose. Toen 
zij ziek werd, werkte ze al tien jaar 
in een boeiende baan, die ze als 
gave van God had ervaren. Als lei-
dinggevende bij stichting Kom over 
en Help in Nijkerk had zij veel 
contacten in landen als Albanië, 
Bulgarije, Oekraïne en Moldavië. 
Ze was betrokken bij projecten in 
samenwerking met lokale kerken 
en lokale christelijke organisaties. 
“Boeiend en leerzaam”, vertelt 
ze. “Ook als het gaat om gelovig 
omgaan met armoede, tegenslag 

en onderdrukking. Een geweldig 
mooie baan die ik na tien jaar 
weer moest teruggeven. Dat was 
geen vrije keus. En ik leerde: ‘Let 
go, let God’. Ik kón het toen ook 
teruggeven, had er vrede mee.” 

Toen de pastoraal werker van 
haar gemeente ruim vier jaar 
geleden plannen maakte voor het 
memorisatieproject, dacht hij aan 
Betty. Dit was 
echt iets voor 
haar. Naast het 
werk zelf is er een 
mooi neveneffect. 
Betty: “Door mijn 
gezondheidssitu-
atie kan ik niet 
meer naar de 
kerk. Ik luister thuis, dat betekent 
meeleven op afstand. Het project 
geeft me meer contacten in de 
gemeente, meer verbondenheid 
met elkaar.” 

praktische richtlijnen
Waarom is het waardevol bijbel-

teksten uit het hoofd 
te ken-
nen? Betty: 
“Omdat je ze 
dan altijd bij 
je hebt! Ook 
in tijden van 
verdriet en 
tegenslag. Vaak 
begrijp je Gods 
hand in je leven 
dan niet. Het is 
zó belangrijk dat 
je juist dan wéét 
wat Hij heeft 
beloofd. Wie 
Hij is, dat Hij 
betrouwbaar is. 
Als we bijbeltek-
sten uit ons hoofd 
kennen, kunnen 
we de inhoud en 

betekenis ervan delen in gesprek-
ken en ontmoetingen. Bijbelver-
zen reiken praktische richtlijnen 
aan voor het dagelijks leven. 
Bijbelkennis is belangrijk, omdat 
de Bijbel het levende Woord is, 
van de levende God. We kun-
nen in dat Woord onze Schepper 
leren kennen. En het allerbelang-
rijkste: Jezus als onze Redder. 
We hopen dat het kennen van 
de Bijbel mag leiden tot het per-
soonlijk kennen van Jezus Chris-
tus. Dat Hij de Heer van ieders 
leven wordt en er een persoon-
lijke relatie met Hem ontstaat, of 
wordt verdiept.”

Voor kinderen
Het begon allemaal als project 

voor (jonge) kinderen. Hoe dat 
zo? Betty: “De meeste kinderen 
uit onze gemeente - hervormd 
PKN, gereformeerde bond -  
bezoeken een plaatselijke chris-
telijke basisschool. De nadruk 
ligt daar op bijbelverhalen en 
liederen uit diverse bundels. In 
onze wijkgemeente hechten we 
eraan dat de kinderen niet alleen 
bijbelverhalen kennen, maar ook 

vertrouwd raken 
met de Bijbel 
zelf. En met de 
psalmen die we 
in de eredien-
sten zingen. Dat 
zijn de liederen 
die de Bijbel ons 
aanreikt, en die 

Jezus zelf zong. Die willen we 
graag in ere houden. Het project 
begon als activiteit voor gezin-
nen met jonge kinderen in het 
kader van de geloofsopvoeding. 
Die gezinnen zijn nog steeds de 
belangrijkste doelgroep. Een paar 
jaar geleden vroeg ik ouders naar 
hun motivatie om mee te doen. 
Verscheidene ouders gaven aan te 
beseffen dat de Bijbel misschien 
niet altijd vrij beschikbaar zal blij-
ven. Wat stichting Open Doors 
meldt over de vervolgde kerk 
raakt veel mensen! Godsdienst-
vrijheid blijkt niet altijd vanzelf-
sprekend te zijn. Daarnaast willen 
ouders hun kinderen toerusten 
voor hun bestaan in deze gebro-
ken wereld. Het geloof in de God 
van de Bijbel ontmoet vaak tegen-
stand. Reden genoeg om kinderen 
al jong vertrouwd te maken met 
de Bijbel.” 

Voor iedereen
“In eerste instantie begon het als 
een privéprojectje voor enkele 
gezinnen. Andere gezinnen wil-
den ook meedoen. We schreven 
een stukje in het kerkblad en ik 
schreef de eerste versie van het 
Informatieblad voor nieuwe deel-
nemers. Later vroegen we jon-
geren uit de gemeente een Face-
bookpagina op te zetten. Toen 
het project groeide, overlegden 
we met de kerkenraad die dit 
initiatief ging ondersteunen. Ver-
scheidene ouderlingen en andere 
bezoekmedewerkers gebruiken 
de tekstkaartjes in pastorale con-
tacten. In de zondagmorgendienst 
is er aandacht voor de weektekst 
en wordt de weekpsalm gezon-
gen. De teksten verschijnen op 
onze weekbrief, die op zondag 
wordt uitgedeeld. Ook gemeente-
leden die zich niet hebben aange-
meld, kunnen zo meedoen.”

Elke week een bijbeltekst (II)

Wat je als kind leert, vergeet je niet gauw

Enkele jonge gezinnen uit Elburg begonnen drie jaar 
geleden met het wekelijks memoriseren van een bij-
beltekst. Spontaan ontstond een project waaraan 
ook ouderen meedoen. ‘Elke week een bijbeltekst’ is 
bezig aan het vierde jaar en groeit! Momenteel zijn er 
ongeveer 300 deelnemers, van wie de helft kinderen. 
Het Zondagsblad besteedt in drie delen uitgebreid 
aandacht aan dit project. Dit keer deel II. Aan het 
woord is projectleider Betty Krooneman (54).
 

“uIt ervarIng weet Ik dat het 
een grote zegen Is In moeIlIjke 

tIjden, als woorden van god In 
je geheugen zIjn opgeslagen. ze 

resoneren In je hart”

Deelnemers ontvangen voor 
elke week een tekstkaart. 
Nieuwe deelnemers ontvan-
gen tips. Enkele jongeren zijn 
betrokken bij de vormgeving 
van de kaartjes en het behe-
ren van een facebookpagina 

(www.facebook.com/ 
WekelijkseBijbeltekst)

tekstkaarten  
en tips

Betty Krooneman:  
“In de zondag-

morgendienst is er 
aandacht voor de 

weektekst en wordt de 
weekpsalm gezongen.”
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Veel herkenbare 
voorvallen lezen we 

in de boeken van de schrijvers die 
afscheid namen, met als kern vaak 
de wanhopige zoektocht naar 
het geloof als een zeker weten. 
Of ‘getrouwelijk’ overgezet in de 
Tale Kanaäns: vanuit de ruisende 
kuil van psalm 40 naar de vrolijke 
gezangen van bevrijding uit psalm 
32. 

misverstanden
Vaak waren ze ‘t slachtoffer van 
het hardnekkige misverstand dat 
er iets bijzonders gebeurd moest 
zijn, de onbekeerde medereiziger 
naar de eeuwigheid diende ‘stil-
gezet’ te worden, en dat moest 
niet lichtvaardig gebeuren. Men 
moest oppassen voor een inge-
beelde hemel, de verzoening was 
duur betaald… En 
zo buigt de plank 
met ‘afscheids-
boeken’ steeds 
dieper door. 
Maar zie, daar is 
het boek ‘Vlinders 
in de Kerk’ van 
Maria Korpershoek. Iemand die 
verdriet beleefde aan haar kerk-
genootschap maar de Kerk niet in 
de steek liet. 

Hebt gij mij waarlijk lief?
Puber Maria groeide op in zo’n 
orthodoxe denominatie en zag 

erg op tegen het moment dat 
ze belijdenis van het geloof ging 
doen. Zij nam geen genoegen 
met een ‘ja’ jegens het ‘historieel’ 
geloof, maar durfde de beloften 
van het verbond zich niet zomaar 
toe te eigenen. Ze vond een uit-
weg, met dank aan de predikant 
die uitlegde hoe het zat met de 
drie vragen van Jezus aan Petrus: 
“Hebt gij Mij lief?”  

praat, daad en gelaat
Maar ze durfde niet aan te schui-
ven bij het Heilig Avondmaal. 
Ze durfde zich het heil niet toe 
te eigenen, ze voelde zich niet 
zomaar veilig in Jezus’ armen. Uit-
eindelijk stapte ze toch de kerk-
bank uit, richting Brood en Wijn. 
Gelovigen komen langs velerlei 
wegen, maar daar zag de kerken-
raad toch wel bezwaren. De kleur 
van de kleding, de haardracht, de 
snor van haar vriend, de leeftijd 

misschien ook 
wel, was men hier 
niet bezig met de 
ontheiliging van 
dat juist zo hei-
lige Sacrament?  
Deelname aan 
interkerkelijke 

bijbelgroepen, kon dat wel?  Was 
praat, daad en gelaat wel in over-
eenstemming met wat de kerken-
raad voorstond?

Zoektocht
Maria dook de Bijbel in om te 
zoeken naar antwoorden: wat 

was (scheefgegroeide) traditie, 
wat werd er wérkelijk gezegd, hoe 
moest je de veel geciteerde tek-
sten écht lezen? Ze ging ervoor, ze 
probeerde zo volmaakt mogelijk 
te leven naar wat de Tien Gebo-
den adviseerden en wat de Berg-
rede haar voorhield. Ze belandde 
in een crisis, in een burn out. In 
die donkere periode nam ze haar 
toevlucht tot het maken van een 
allegorisch schilderij, waarin alle 
elementen iets voorstelden. Veel-
kleurige vlinders, vleugels van een 
lamgeslagen ziel, vleugels van een 
open geloofs-mind. Zwart gaas 
voor een kerkgebouw. Dat schil-
derij leverde veel commentaar op. 
“Maak er een boek van!” kreeg 
Maria her en der te horen en dat 
werd ‘Vlinders in de kerk’. Dat 
boek werd de weergave van een 
existentiële Bunyaniaanse zoek-
tocht. 

geloof, hoop en liefde
Er is van alles aan te merken op 

dit boek. Het is van alles wat: 
een flinter roman, een scheutje 
sociologie, nogal wat psycholo-
gie, verstaat gij wat gij leest? Veel 
beeldspraak, de toon doet ietwat 
denken aan typisch Amerikaanse 
opwekkingsboeken, een neerslag 
van veel bijbelstudie, aan het eind 
zelfs een chapiter discussievra-
gen. Maar het beeld van positieve 
waarheidszoekers, het diepe res-
pect voor de andersdenkenden, de 
afwezigheid van dédain - al neemt 
Maria niet bepaald een blad voor 
de mond - het komt uiteindelijk 
neer op geloof, hoop en liefde. 
“Meester, men zoekt U wijd 
en zijd, komend langs velerlei 
wegen…” 

molensteen
Als jongeren hun weg aarzelend 
zoeken moeten ouderen toch 
maar oppassen om de klein-
gelovigen te ergeren. Vanwege 
die molensteen uit Mattheüs 18 
vers 6. En waar blijft de literaire 
roman over zielen die Gods ver-
borgen omgang vinden? 

Vlinders in de kerk, Novapres, ISBN 978 90 6318 352 3;  

€ 22,90. 

Ze zagen het niet meer zitten, in de kerk waarin ze gedoopt en getogen 
waren: de auteurs Treur, Laurier, Hakkenes, Vis, Van Essen en ‘oude 
schrijvers’ als Wolkers en ’t Hart. Maar zo niet Maria Korpershoek. 
Zij schreef ‘Vlinders in de Kerk’. Niet zozeer een roman, maar zeer het 
lezen waard.

veel herkenbare voorvallen 
lezen we In de boeken van de 

schrIjvers dIe afscheId namen, 
met als kern vaak de wanhopIge 
zoektocht naar het geloof als 

een zeker weten.

Vlinders in de Kerk -  
Maria Korpershoek

‘Vlinders in de Kerk’ is een boek over 
iemand die verdriet beleefde aan 

haar kerkgenootschap maar de kerk 
niet in de steek liet. Auteur Maria 

Korpershoek maakt reclame voor 
haar boek op You Tube, weer eens 

wat anders. Even kijken!

door g. kraa,

bornerbroek

Wijhe NK 10.00 ds. M. 
Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. J. de 
Kok
Windesheim 10.00 ds. G. van 
Vulpen 19.00 ds. J. van Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
19.00 opendeurdienst GrK 
19.00 vespers JK 9.30 ds. T. van 
Spanja 17.00 ds. E. van ’t Slot 
LK 10.00 ds. M. Jonker. H.A. 
OK 10.00 ds. I. Epema Open 
Kring 9.30 ds. E. van ’t Slot SiK 
10.00 ds. H. Evers StK 9.30 
ContaKtdienst
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Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga 19.00 ds. R. de 
Wit GrK 10.00 dr. O. Mulder 
PK 10.00 ds. R. van Dijk Noach 
10.00 ds. M. Montagne Eugeria 
10.15 da. J. Vedders. H.A.
Beerzerveld 10.00 ds. J. 
Adriaanse 19.00 ds. D. Wolters

Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. van 
Ark
Bergentheim OK 9.30 ds. G. 
Nijmeijer 19.00 ds. P. Dekker
Berkum HH 9.30 ds. A. 
Pietersma
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. H. Pap
Borne OK 10.00 ds. G. 
Veening Dijkhuis 10.00 ds. R. 
Hoogerhuis
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg. H.A.
Daarle 9.30 da. M. Winters 
19.00 ds. C. Elsinga
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 ds. E. Prins
Dalfsen GrK 9.30 ds. 
A. Geerling 19.00 ds. G. 
Trouwborst Oudleusen 9.30 ds. 
S. Zitman
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K. 
van Staveren 19.00 ds. G. Zijl
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. D.R. Juijn
Den Ham GK 9.30 en 19.00 
ds. H. de Haan LieferdincK 
10.00 ds. R. Hornsveld

Diepenheim 10.00 ds. J. v/d 
Wal
Enschede OK 10.00 ds. A. 
Reitsma Lonneker 10.00 ds. W. 
Jansen Usselo 10.00 ds. l. Ekker 
BK 10.00 ds. J. Wegerif ZP 
18.00 ds. A. de Vries HZ 10.00 
mw. G. Loman
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. G. van Zanden
Genemuiden GK 9.30 ds. van 
Zanden 19.00 ds. I. Postma GrK 
9.30 ds. J. Olie 19.00 prop. M. 
Krooneman HC 9.30 ds. W. 
Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. 
Bloemendal
Hardenberg Baalder 10.00 
ds. W. v/d Wel HK 10.00 ds. 
M. Voet De Matrix 9.30 ds. P. 
Noordmans Radewijk 10.00 
HöK 10.00 ds. A. de Lange 
Witte Kerk 10.00 dhr. J. 
Eertink Oostloorn 10.30 ds. P. 
Noordmans SK 19.00 ds. L. van 
Rikxoort
Hasselt De Baak 9.30 ds. H. 
van Veldhuijzen
Heino 9.30 Lieke van Hout 
19.00 zangdienst
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. J. Wassenaar 19.00 
drs. J. Eertink KW 9.30 ds. R. 
Perk KZ 10.15 drs. J. Eertink
Holten Kandelaar 9.30 en 

19.00 ds. B. Heusinkveld
Kampen OH 9.30 ds. M. 
Eigenhuis
Kuinre 10.00 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 8.30 ds. Swager
Lemelerveld BK 9.30 ds. H. 
Wachtmeester
Lutten LK 15.00 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort 19.00 ds. D. Wolters
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. 
G. Trouwborst 19.15 ds. M. 
Develing OK 10.30 ds. M. 
Develing
Nijverdal HC 9.30 ds. W. 
Broekema VEG 18.30 ds. W. 
Kaljouw
Oldemarkt HG 9.30 dhr. A. 
Weemstra
Rijssen GK 9.00 ds. J. Eertink 
19.00 ds. R. Perk
Rouveen 9.30 ds. D. Riemens
Sibculo KK 9.30 ds. H. ter Beek 
FK 9.30 ds. W. v/d Griend
Sint Jansklooster JK 10.00 
ds. J. Duijster 19.00 ds. H. Pap. 
Jeugdd.
Staphorst 11.00 ds. D. Riemens
Steenwijk OV 9.30 ds. C. 
Meijer EV 10.45 ds. C. Meijer
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 en 

17.00 ds. A. Veerman. H.A.
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Antonides Irene 9.30 ds. F. 
Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
H. Donken 15.00 en 18.45 ds. 
T. Smink GK 9.30 ds. P. Dekker 
19.00 jeugddienst Hoge Hexel 
9.30 ds. T. Smink 19.00 ds. H. 
Donken
Wijhe NK 10.00 drs. H. Boon
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 9.30 ds. M. Visser 
14.30 ds. Terpstra
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. M. Schuurman
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. P. Hoogstrate
Zwartsluis GK 10.00 ds. T. 
Veenstra. Voorber. H.A. 19.00 
ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. P. Breure 
GrK 19.00 ds. I. Epema JK 9.30 
ds. G. de Fijter. Voorber. H.A. 
17.00 ds. H. de Jong LK 10.00 
ds. S. Gradl OK 10.00 ds. I. 
Epema 14.00 perkidienst Open 
Kring 9.30 mw. L. van Es SiK 
10.00 ds. R. van Putten. H.A. 
StK 9.30 dhr. B. Greveling

Vervolg van pagina 8

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZonder ConCert?
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Zondag 16 sept. Startzondag, 
10.00u. Ds J.C.Sent (Emme-
loord). Grote Kerk Blokzijl. 
Organist: Corry van den Berg. 
Collecte: 1e Edukans, 2e eigen 
kerk, 3e onkosten ‘startzondag’. 
Zondag 23 sept. 10.00u Ds 
H.J.H.Pap (Vollenhove). Grote 
Kerk Blokzijl. Organist: Herman 
Kamp. Collecte: 1e Diaconie, 2e 
eigen kerk, 3e orgelfonds.
Komende zondag. Is de dienst 
in de grote kerk. Het is dan 
startzondag. Voorgaat dominee 
Ko Sent uit Emmeloord. Orga-
nist is Corry van den Berg. Een 
gezegende dienst toegewenst! 
Er is een heel programma en na 
de dienst wordt alles verplaatst 
naar een andere locatie waar 
we elkaar ontmoeten. Van harte 
welkom! Doe je ook mee? Kom 
gewoon? 
De zondag van de 23e is er 
een gewone dienst in de grote 
kerk ,waarin zal voorgaan domi-
nee Hendri Pap uit Vollenhove. 
De organist is dan Herman 
Kamp. Gebruikelijk is dan weer 
na afloop om elkaar te ontmoe-
ten met een kop koffie. Je bent 
allen van harte welkom! En kom 
gewoon!
Pastoraat. Mw. Janny Visscher, 
Steenwijkerkolk 2 Blokzijl, is pas 
geopereerd en het is nog wat 
onduidelijk hoe het verder zal 
gaan met de behandelingen. Heel 
veel moed en kracht Janny!
Dhr Jannes Koning schoolstraat 
33, Scheerwolde heeft nu te 
horen gekregen, dat er een aan-
tal behandelingen zullen komen, 
maar dat moet nog duidelijk 
worden hoe en wanneer. Ook 
heel moed en kracht Jannes en 
Geesje! 
Dhr Wim Lemkes, die nu woont 
aan de oranjelaan 1, kam 3 , 
1217LT Hilversum, voelt zich 
steeds nog verbonden en wil er 
graag bij blijven horen bij onze 
gemeente. Hij merkt, dat z`n 
krachten wel afnemen. Toch is 
ook hij blij met elke vorm van 
meeleven! Laten we hun namen 
brengen bij Hem, die hoort 
! Want altijd kun je bij Hem 
terecht ! 
Onze nieuwe predikant Jelle 
Vonk is met z`n gezin ook al 
dagen aan `t werk in en om de 
pastorie. Mooi om te zien en alle 
goeds toegewenst! Henk.
O Jezus hoe vertrouwd en goed-
dienst ook in de groet 
Klinkt mij Uw naam in `t oor,
Uw naam, die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor
Lied 512
Bezoekdienstkalender. Er is 
tweemaal een gift ontvangen elk 
€ 20,= Hartelijk dank! Namens 
de bezoekdienst Marie Dijkman-
van der Sluis. 
Jarig op 11 september mw R 
de Wagt-Wessterbeek, 86 jaar, 
Koningin Julianaweg 17 Scheer-
wolde. Van harte gefeliciteerd en 
een fijne dag gewenst.
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 Scheer-
wolde. KinderKerk is er voor 
groep 1-3 tijdens de dienst in de 
Waaier vanaf 10 uur. KinderKerk 
voor groep 4-8 is er tijdens de 
dienst in de consistorie van de 
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 dien-
sten of projecten worden de 
kinderen van groep 1-3 ook in 
de kerk verwacht. Dit is tijdens 
Advent en de Veertigdagentijd 
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 zater-
dagmiddag 12.00 uur naar  
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag 16 september gaat 
onze eigen predikant Astrid van 
Waard - Pieterse voor. De orga-
nist is mevrouw C. Roth en de 
ouderling van dienst is mevrouw 
M. Petter. De uitgangscollecte is 
bestemd voor de vredesweek.
Op zondag 23 september zal 
ds. A. Bloemendal uit Zwart-
sluis voorgaan. De ouderling van 
dienst is mevrouw M. Petter en 
de organist is mevrouw M. Wit-
haar. De uitgangscollecte zal ten 
goede komen aan het ouderen-
werk. 
Tijdens de diensten zal er oppas 
aanwezig zijn voor de kleintjes. 
Kerkvervoer: Hans Spitzen,  
tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag 9 september: Kerk €49.- en 
Diaconie €46.- De uitgangscol-
lecte bedroeg € 36,65 en zal aan 
het jeugdwerk worden besteed. 
De bloemengroet ging naar 
mevrouw E.R. Ket.
Wel en Wee. In verband met 
de sinds kort ingegane wet op 
de wet privacy is het soms lastig 
om persoonlijke zaken van men-
sen kenbaar te maken, maar als 
kerkelijke gemeente hoort dat 
er bij en maakt het deel uit van 
het omzien naar elkaar, zolang 
het op een zorgvuldige manier 
gebeurt. Een ieder heeft vroeg of 
laat te kampen met problemen, 
lichamelijk of anderszins, maar 
een bemoedigend woord, een 
hand op een schouder of een 
vriendelijke glimlach kan opbeu-
rend werken en helpt een mens 
vooruit. En als gelovige mensen 
weten we dat we altijd bij onze 

Vader in de Hemel terecht kun-
nen; Hij kent alle mensen en hun 
gevoelens het best. Wat is het 
een rijkdom om dit te beseffen 
dat je er nooit alleen voor staat!!
Nu nog een vertaling van Bram 
Moerland van het origineel  
zoalsdat is overgezet uit het 
Armeense Onze Vader.

O geboortegever! Vader-Moeder 
van de kosmos.
Bundel Uw licht in ons, maak het 
nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen handelt samen 
met het onze,
zoals in alle licht, zo ook in alle 
vormen.
Geef ons wat we elke dag nodig 
hebben aan brood en inzicht.
Maak de koorden van de fouten die 
ons binden los,
zodat wij de strengen waarmee we 
anderen aan hun schuld kunnen
houden, loslaten.
Laat oppervlakkige dingen ons niet 
misleiden,
maar bevrijd ons van wat ons 
tegenhoudt.
Uit U wordt de al werkzame wil 
geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw ver-
nieuwt.
Waarlijk, dat er krachten zijn in 
deze woorden,
mogen zij de basis vormen waaruit
al mijn daden ontstaan. Amen

Dit komt uit de kerkbank van 
Denia.
Een groet van Minie kruider

A.s. zondag 16 september 
zijn er diensten in beide dor-
pen. De vroege dienst van 9.30 
uur is in Kuinre, de late dienst 
van 11.00 uur is in Blankenham. 
Voorganger is Dhr.S.Bakker uit 
Urk. De zondagschool van Blan-
kenham gaat deze zondag weer 
van start.
Startdienst. Aan het begin van 
een nieuw seizoen vragen we 
God om een zegen over onze 
gemeente, over de wereld en 
over onszelf en onze naasten. 
De startdienst vindt plaats op 
zondag 23 september om 10.00 
uur in de protestantse kerk te 
Kuinre. Er wordt medewerking 
verleend door de verschillende 
groepen uit onze gemeente en 
door oecumenisch koor Jubilee 
o.l.v. Henk Boeve. Van harte uit-
genodigd!

Bloemen gingen zondag 
uit de dienst in Kuinre naar 
Mevr.K.Kroes in de Rondebroek. 
In Blankenham gingen de bloe-
men naar Dhr.J.Lok, Kerkbuurt, 
en naar Mevr.Z.Donker-de 
Lange, Vollenhove, die beiden 
jarig waren. Van harte gefelici-
teerd namens de gemeente!
Pax Vredesweek. Van 15 -23 
september is het Pax Vredes-
week. De beelden van oorlog in 
andere delen van de wereld, met 
name in Syrië komen dagelijks 
onze huiskamer bidden via tv 
en krant en internet. Soms slui-
ten we ons ervoor af. Soms ook 
maakt het, dat we ons machte-
loos voelen. We worden uitge-
nodigd om te bidden voor vrede, 
voor de weerloze mensen die 
onder oorlog in hun land gebukt 
gaan. Meer informatie op www.
vredesweek.nl
Koffieochtend. Er is een kof-
fieochtend in de kerk in Kuinre, 
elke laatste woensdag van de 
maand, waarop ieder van harte 
welkom is. Vanaf 10.00 uur kunt 
u terecht voor een praatje, kof-
fie en een gezellige activiteit. 
De data zijn: 26 september, 31 
oktober, en 28 november. Van 
harte aanbevolen! Mocht u ver-
voer nodig hebben om te komen, 
neemt u dan contact op met 
Mevr.A.Poepjes, tel.0527231061
Landelijke diaconale dag in 
Utrecht. Op 10 november a.s. 
is de landelijke diaconale dag in 
Utrecht. Een dag voor diakenen 
en ieder die betrokken is bij dia-
conaal werk. Om nieuwe inspira-
tie op te doen. Van harte aanbe-
volen. Aanmelding en info: www.
kerkinactie.nl/ldd
Zieken. In onze gebeden denken 
we aan de zieken, aan hen die in 
het ziekenhuis zijn en aan de zie-
ken thuis en in een verpleeghuis. 
Ook bidden we voor hun familie 
en naasten.

Met vriendelijke groet, 
Ds.R.v.d.Hucht

Zondag 16 september. Aan-
vang: 09.30 uur. Voorganger: ds. 
E. van Veen. Organist: Gerco 
Eggink. Ophaaldienst: dhr. B.G. 
de Groot Boersma. Eindcollecte: 
Vredesweekcollecte.
We luiden de zomer uit met de 
teksten van het evangelie van 
Markus. In de verhalen wordt 
ons veel verteld en geleerd over 
het leven als mens. Welke keuzes 
maak je in jouw tijd in jouw con-
text met het oog gericht op het 
goede dat God ons aanreikt. Een 
leerweg, want een goede keuze 
gaat niet vanzelf, is niet vanzelf-
sprekend. Stilstaan bij wat je wilt 
met je leven, een leven dat jou is 
geschonken en waar jij je verant-
woordelijkheden in draagt. De 
evangelist zet ons hier aan het 
denken en geeft ons handvatten.
We horen op deze zondag woor-
den uit de profetie van Jesaja, 

Jesaja 45:20- 25 waarin de duide-
lijke boodschap is dat Hij alleen 
een rechtvaardig God is, die 
redding brengt. De evangelie-
lezing staat in het teken van de 
genezing van een zieke jongen, 
Marcus 9:14–29. In deze dienst 
zal het Heilig avondmaal gevierd 
worden
Zondag 23 september. Aan-
vang: 09.30 uur. Voorganger: 
ds. E. van Veen. Organist: Arjan 
Kroes. Ophaaldienst: dhr. H. 
Wubs. Eindcollecte: Kosten Pas-
toraat.
Op deze zondag is er een dienst 
die in het teken zal staan van de 
opening van de diverse winterac-
tiviteiten. Er is dan, net als vorig 
jaar, een “Preek van de Leek”, 
die dit keer verzorgd zal wor-
den door Wilma Veen. Ook zal 
er medewerking verleend wor-
den door de Immanuëlschool. 
Na afloop van de dienst gaan 
we gezamenlijk naar de familie 
Ellen aan de Thijendijk. Daar zal 
een B.B.Q. zijn met salade, stok-
brood, enz. De kosten hiervoor 
zijn € 10,00 voor volwassenen, 
kinderen t/m 12 jaar zijn gratis. 
Graag van te voren even opge-
ven (tot en met 18 september) 
bij Roeli Boer telefoon 58 75 
70, email: roeliboer@home.nl 
Omdat we graag één kerk willen 
zijn hopen we u welkom te heten 
op 23 september aanstaande.
Afsluitende interreligieuze 
bijeenkomst Vredesweek. Op 
zondag 23 september 19:00 uur. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in de parochietuin van de Katho-
lieke kerk, Molenstraat 23 te 
Steenwijk. Bij slecht weer wijken 
wij uit naar de kerk. De interre-
ligieuze viering wordt georgani-
seerd door de Raad van Kerken 
van Steenwijk e.o., alsmede de 
Tuba Moskee uit Steenwijk. Het 
thema van deze bijeenkomst is 
‘Geef Vrede door’. In dit uur wil-
len wij bidden, zingen, bezinnen 
en luisteren naar verhalen over 
Vrede aan de hand van de vol-
gende vragen: Wat is Vrede voor 
jou? Hoe werk jij aan Vrede? 
Hoe geef je Vrede door? Annie 
Mulder en Esther Geertsma, 
twee vrouwen uit twee ver-
schillende generaties zullen hun 
verhaal van Vrede vertellen. 
Annie Mulder heeft de tweede 
wereldoorlog meegemaakt en 
veel gedeporteerde Joden per-
soonlijk gekend. Esther Geerts-
ma uit Leeuwarden is dit jaar 
met World Servants onbeperkt 
naar Bolivia geweest om mee 
te helpen een school te bou-
wen. Esther zit in een rolstoel. 
De lokale bewoners van Bolivia 
waren verbaasd dat Esther en 
andere leden van de groep in 
staat waren om in een rolstoel 
te helpen bouwen aan de school. 
De viering zal muzikaal worden 
opgeluisterd door “de Wold-
klank” uit Steenwijkerwold. Na 
de viering is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie.
Spreken over geloofson-
derwerpen: Kijk op geloof. 
Een paar jaar geleden zijn we 
begonnen met de gespreksgroep 
Kijk op Geloof. Per keer is een 
onderwerp aan de hand van het 

 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, 0521-344266 
scribagiethoorn@gmail.com  
giethoorn.protestantsekerk.net 
Kerkrentmeesters bankrek.nr  
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 
361 2597 51
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 Blokzijl  PROT. GEM .

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

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

17.00 ds. A. Veerman. H.A.
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Antonides Irene 9.30 ds. F. 
Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
H. Donken 15.00 en 18.45 ds. 
T. Smink GK 9.30 ds. P. Dekker 
19.00 jeugddienst Hoge Hexel 
9.30 ds. T. Smink 19.00 ds. H. 
Donken
Wijhe NK 10.00 drs. H. Boon
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 9.30 ds. M. Visser 
14.30 ds. Terpstra
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. M. Schuurman
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. P. Hoogstrate
Zwartsluis GK 10.00 ds. T. 
Veenstra. Voorber. H.A. 19.00 
ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. P. Breure 
GrK 19.00 ds. I. Epema JK 9.30 
ds. G. de Fijter. Voorber. H.A. 
17.00 ds. H. de Jong LK 10.00 
ds. S. Gradl OK 10.00 ds. I. 
Epema 14.00 perkidienst Open 
Kring 9.30 mw. L. van Es SiK 
10.00 ds. R. van Putten. H.A. 
StK 9.30 dhr. B. Greveling

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

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!
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boek van Henri Veldhuis. Aan 
de hand van bijgeleverde vragen 
komen we met elkaar in gesprek. 
Zo komen heel wat onderwer-
pen wat betreft ons geloof aan 
de orde. Kortom heel gevari-
eerd. Wilt u aanschuiven dan 
kunt u contact opnemen met 
Heije Wubs of ds. Eric van Veen. 
De eerstvolgende bijeenkomst is 
maandag 24 september om 19.30 
uur in de consistorie van onze 
kerk. 
De nieuwe privacywet 
(AVG). Het zal u niet ontgaan 
zijn. Met ingang van 25 mei jl. 
is de nieuwe privacywet van 
kracht. Een ieder heeft hier mee 
te maken, zo ook onze kerk. De 
nieuwe wet verwacht van ons 
dat we actief stappen onderne-
men op het gebied van juridisch, 
ICT, organisatie-procedures en 
opleiding. Onze privacyverkla-
ring 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 ver-
werkt. Ook worden de rech-
ten beschreven die u hebt met 
betrekking tot de verwerking 
van uw persoonsgegevens en 
wie daarvoor de contactper-
soon is bij onze kerk. De priva-
cyverklaring 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 toe-
gestuurd worden. Voor meer 
informatie en/of vragen kunt u 
contact opnemen met de coör-
dinator, mevr. 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 ouder-
lingen uitgebreid zou kunnen 
worden, wat voor het ‘samen 
kerk zijn’ van wezenlijk belang 
is. Met het aftreden van ouder-
ling 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 verantwoorde-

lijkheid 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 diake-
nen. Verder doen ouderlingen 
-volgens een rooster- dienst in 
de kerk tijdens de erediensten 
op zondag en (wanneer moge-
lijk) bij rouw- en trouwdiensten. 
Wilt u, als u dit leest, deze vraag 
eens rustig tot u laten doordrin-
gen? Voor meer informatie kunt 
u altijd contact opnemen met 
de predikant, de huidige ouder-
lingen of één van de andere ker-
kenraadsleden.
Bloemen. Met een hartelijke 
felicitatie voor zijn 96e verjaar-
dag zijn de bloemen uit de dienst 
van afgelopen zondag gebracht 
bij dhr. J. Koers, Hummelingen 6. 
Geboorte. Wij ontvingen van 
Roelof & Hilde Falkena-Hart-
man het geboortekaartje van 
hun zoon Bram, geboren op 2 
september 2018. We willen de 
ouders van harte feliciteren met 
hun eerste kind. Zijn toekomst 
ligt nog open. Zijn leven heeft 
hij nog voor zich. Moge hij in zijn 
leven vele zegeningen van God 
ervaren. 
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 pre-
dikant. 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 wach-
ten op spannende behandelin-
gen 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 privacy wetgeving, zijn 
we terughoudender geworden 
met vermelding van namen.

dromen en ontdekken

God, help ons om zo nu en dan
Even stil te staan,

Zoals nu.

Om na te denken
Over onszelf en de wereld.

Geef dat we dan dromen
Over hoe het kan zijn.

Dan ontdekken we ook
Wat er nog moet veranderen.

Uit: ‘Medemens’ 
Met een hartelijke groet, ds. Eric 
van Veen

16 september 2018 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
gezamenlijke dienst hoopt ds. 
H.J.H. Pap voor te gaan. De 
organist is dhr. J. V. Bredewout. 
Collectes: Gezamenlijk Jeugd-
werk, instandhouding van de 
eredienst, Algemene doeleinden. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Dhr. W. Groothuis, tele-
foon 0613066128. Er wordt in 
Tilvoorde op de jongste kinde-
ren van onze gemeente gepast 
door: Marlot Kuiken en Femmie 
Hogendorf.
16 september 2018 om 19:00 
uur in de Kapel, in deze dienst 
hoopt ds I Hoornaar uit Ermelo 
voor te gaan.
De organist is dhr. J.P. van Eerde. 
Collectes: Gezamenlijk Jeugd-
werk, instandhouding van de 
eredienst, Algemene doeleinden. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Dhr. W.Groothuis, telefoon 
0613066128. 
23 september 2018 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan.
De organist is dhr. J. V. Bre-
dewout. Collectes: diaconie, 
instandhouding van de eredienst, 
Onderhoudsfonds.
De autodienst wordt verzorgd 
door Dhr. J. IJspeert, telefoon 
243010. Er wordt in Tilvoorde 
op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Pascal 
Mooiweer en Marjolein Schuur-
man-Groot.
23 september 2018 om 19:00 
uur in de Johanneskerk, in 
deze gezamenlijke gezinsdienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te 
gaan. De autodienst wordt ver-
zorgd door Dhr. J. IJspeert, tele-
foon 243010.
Agenda. 20 september 2018 
om 20:30 uur, oefenen Cantorij, 
Grote Kerk. 23 september 2018 
om 10:00 uur, Cantorij, Grote 
Kerk. 1 oktober 2018 om 19:00 
uur, Verkoop collectebonnen van 
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
Startzondag. Bijna alle plaat-
selijke gemeenten beginnen het 
nieuwe kerkenwerkseizoen in 
september met een startzondag. 
Wij willen op 16 september tij-

dens de ochtenddienst van start 
gaan. Het thema gaat om het 
luisteren, het horen. Vanouds is 
dat in de gemeente en in Israël 
een enorme zaak: ‘Hoor Israël.’ 
Het belooft een dienst te wor-
den met verrassingen voor jong 
en oud. Het prachtige orgel van 
de grote kerk wordt bespeeld 
door Johan Bredewout. Tegelijk 
zal de huisband van de Mariakerk 
voor een swingende begeleiding 
zorgen. Iedereen is van harte 
welkom.
Na de dienst is er gelegenheid 
om even met elkaar na te pra-
ten onder het genot van een kop 
koffie, thee of fris.
Bij de dienst van 23 septem-
ber. Opnieuw lezen we de brief 
van Jeremia aan de ballingen in 
Babel. Afgelopen zondag zagen 
we dat God een hoopvolle toe-
komst voor zijn volk in petto 
heeft. Maar nu staat de vraag 
centraal: hoe moeten we leven 
in afwachting van die hoopvolle 
toekomst? Hoe te leven tijdens 
de ballingschap? ‘Bouw huizen en 
ga daarin wonen, leg tuinen aan 
en eet van de opbrengst… Bid 
tot de HEER voor de stad waar-
heen ik jullie weggevoerd heb en 
zet je in voor haar bloei, want 
de bloei van de stad is ook jullie 
bloei.’
Bloemengroet. In de afgelopen 
weken zijn, als teken van meele-
ven en als groet van de gemeente 
bloemen gebracht bij Mw. Pap, 
Hoge Veldweg 28,bij Mw. Wind 
- Willems, Kloosterweg 15, bij 
Nick Boxum, Vossenkamp 20 en 
bij Mw. Bijleveld - Kuil, v. Blan-
kenheimstraat 2. Ook gingen er 
bloemen naar Hr. Muizelaar, Mr. 
Kroezestraat 36, Hr. Habekotté, 
Mr. Kroezestraat 22 en naar Mw. 
Jongman - Jongman, G. Schenck-
straat 59. 
Benoeming ambtsdragers. 
De kerkenraad is verheugd u 
te kunnen meedelen dat zij in 
haar vergadering van 2 septem-
ber Mw. H. Bijma, Godfried van 
Rhenenlaan 20 en Mw. L. Ruiten-
beek, Clarenberglaan 25 heeft 
verkozen in het ambt als diaken. 
Bezwaren, zo die er mochten 
bestaan, tegen de gevolgde pro-
cedure dan wel tegen belijdenis 
of levenswandel, kunnen schrif-
telijk, gemotiveerd en onderte-
kend, tot 19 september worden 
ingediend bij één van de predi-
kanten of de scriba. (Er bestaan 
echter nog steeds vacatures die 
tot op heden niet ingevuld kon-
den worden. U mag zich allen 
geroepen voelen deze vacatures 
in te vullen.)
Zendingsbusjes. De opbrengst 
van de zendingsbusjes in de peri-
ode van 1 jan.2018 tot en met 9 
juli 2018 is:
Ruben en Anna Bakker 
€273.96; Tess, Saar en Kato 
Dierkes €40.85; Tessa Hogen-
dorf €24.22; Marnick Lassche   
€81.83; Nora Mondria en Lienke 
Koedijk €91.80; Sven en Thomas 
Mondria €288.17; Ruth, Thirza 
en Nathan Mooiweer €49.30; 
Danian de Jonge €44.49; Marin, 
Lotte en Roos Paters €33.18; 
Dennis en Martine Bijma €57.50; 
Jelle en Ruben Wolters €149.80. 
De opbrengst van de zendings-
busjes wordt overgemaakt naar 
het project “PRAAG”
Hartelijk dank aan de gevers en 
dank aan de jongelui, die met 
het busje lopen. Dennis en Mar-
tine stoppen er mee, deze route 

wordt nu gelopen door Niek en 
Sen Remijnse. Marnick stopt er 
mee. Danian stopt er mee, deze 
route wordt nu gelopen door 
Renate en Henriette Stam. Thijs 
en Fem Mondria gaan in de Pluut 
en in de Punter lopen. Mara en 
Jade Bron gaan een gedeelte van 
de Kerkstraat, Doelenstraat en 
de Doelen lopen. Jongelui die 
gestopt zijn: veel succes in het 
vervolgonderwijs. Er zijn nog 
veel straten waar niet wordt 
gelopen. Wie wil ons hiermee 
helpen?. Je kunt je aanmelden 
bij onderstaand contactadres. 
contactadres: zendingscommis-
sie Coba Bos, Bisschopstraat 39, 
tel:241951
Schoenmaatjes. Wie geef jij 
een onvergetelijk cadeau? Van 
schoenendoos tot onvergete-
lijk cadeau. Onderwijs is zoveel 
meer dan leren schrijven en 
rekenen. Door mee te doen met 
Edukans Schoenmaatjes leren 
kinderen een waardevolle les: 
dat geven om een ander belang-
rijk is. En krijgen leeftijdsgenoot-
jes in ontwikkelingslanden een 
onvergetelijk cadeau! Kinderen 
in Nederland vullen een schoe-
nendoos met schoolspullen, toi-
letartikelen en speelgoed voor 
leeftijdsgenootjes in ontwikke-
lingslanden. Ze doen daarmee 
iets concreets voor vriendjes in 
arme landen.
De schoenendozen gaan naar 
kinderen op scholen, in wees-
huizen, vluchtelingenkampen en 
opvangcentra voor straatkinde-
ren. Als kerk willen wij ook dit 
jaar weer, samen met de scholen, 
van harte aan deze actie mee-
doen. Daarbij kunnen we niet 
zonder uw hulp. Helpt u mee? 
Laten we samen de schouders 
zetten onder deze prachtige 
actie! De dozen kunnen ingele-
verd worden in de gezamenlijke 
gezinsdienst die gehouden wordt 
op zondag 7 oktober in de Grote 
kerk. Wilt u geen schoenendoos 
vullen maar toch iets geven, in 
de hal van de kerk komt zondag 
7 oktober een doos te staan 
waar u uw spullen in kunt doen. 
Ook is de diaconie-collecte deze 
zondag bestemd voor Edukans 
schoenmaatjes.

Pastoraat. Mw. van der Linde, 
Voorslag 3, is weer thuis na haar 
operatie. Dhr. Muizelaar, Mees-
ter Kroezestraat 36, is thuis uit 
het ziekenhuis. Mw. Jongman, G. 
Schenkstraat 59, verblijft in het 
ziekenhuis te Zwolle. We bidden 
al deze gemeenteleden kracht en 
gezondheid toe.
Belijdeniscatechisatie. Nu 
de zomer voorbij is, ben ik druk 
bezig met de voorbereidingen 
voor het komende seizoen. Ik 
ben heel benieuwd of er gemeen-
teleden zijn die belangstelling 
hebben voor belijdeniscatechi-
satie. Denk je er over na, of ken 
je iemand die er over nadenkt, 
doe me dan even een berichtje! 
Dan kunnen we zoeken naar de 
meest geschikte avond om het 

Lees verder op pagina 13
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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. 0527-
239504 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. Lassche- 
Remijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538 
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. F. Vis - van 
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hervormdvollenhove.nl
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komend seizoen met elkaar in 
gesprek te zijn.
Ten slotte, tijdens mijn studie-
verlof ben ik weer bezig geweest 
met de Amerikaanse theoloog 
Stanley Hauerwas. Zijn visie op 
de kerk is onderwerp van mijn 
promotieonderzoek. De afgelo-
pen periode ben ik bezig geweest 
met de vraag: op welke manier 
verhouden het spreken en han-
delen van de zich tot elkaar? De 
waarheid speken kan niet zon-
der waarachtig handelen. In dat 
kader een kort citaat van Hau-
erwas: ‘De kerk zegt tegen ons: 
“We gaan je geen verhaal geven 
dat je kunt kiezen. We maken 
jou deel van een verhaal dat jij 
niet gekozen hebt: het verhaal 
van God. Jij kunt God niet vor-
men, God gaat jou vormen. Je 
wordt gevormd doordat je deel 
wordt van deze gemeenschap, 
waardoor je jouw verhaal ont-
dekt. En jouw verhaal is, dat je 
bent geschapen om God te prij-
zen en te verheerlijken – heel 
het morele leven is afgeleid van 
deze waarheid.’

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Meeleven met. Mevr. T. Rook 
– Upper, Leeuwte 82, verblijft 
nog steeds in Zonnekamp , 
Oyershoeve 1 in Steenwijk. Chiel 
Rook, Leeuwte 42 Sint Jans-
klooster, is weer thuis. We wen-
sen hem goede moed toe. Hope-
lijk hebben de operaties aan zijn 
oog een positief gevolg.
Geboren. Op 2 september 2018 
is Jorn geboren. Jorn is het eer-
ste kindje van David en Renate 
Apperlo. Ze wonen Beulaker-
pad 8 in Sint Jansklooster. Op 
het kaartje lezen we: Een nieuw 
leven, door God aan ons gege-
ven. Dankbaar en blij zijn wij met 
de geboorte van onze zoon.
Welkom in de wereld.
Welkom in de tijd.
Welkom in ons leven.
Welkom in ons huis.
We feliciteren Renate en David 
van harte met hun eerstgebore-
ne. Loof de HEER, mijn ziel, en al 
wat in mij is, Zijn heilige Naam. 
Loof de HEERE, mijn ziel, en ver-
geet niet een van Zijn weldaden.
Jannes belt in herinnering.
Vanwege een misverstand ver-
schijnt dit in memo verlaat in het 
kerkblad. 
Overleden is op 12 augustus 
2018 Jannes Belt. Hij woonde 
Moespot 18 in Vollenhove. Op 
de rouwkaart lezen we ‘Plotse-
ling is van mij heengegaan mijn 
lieve man...’ In die paar woor-
den klinkt nog de verbijstering 
en schok door van Jantina zijn 
vrouw en de mensen die om 
Jannes heen stonden. Zo ben je 
samen als man en vrouw en zo 
ben je alleen. Geen woord meer, 
geen mogelijkheid om afscheid 
te nemen.De arts denkt aan een 

sprong van de aorta. Jannes zou 
het wat rustiger aan gaan doen. 
Hij had geen jong vee meer om 
voor te zorgen. ‘We hadden zo 
graag nog wat langer van elkaar 
willen genieten…’ Maar Jannes 
Belt is overleden in de leeftijd 
van 75 jaar. Midden in de oorlog 
op 13 november 1942 zag Jan-
nes het eerste levenslicht aan 
de Moespot als zoon van Albert 
Jan Belt en Helena van de Vecht. 
Naast de zorg voor de boerderij 
is er het café aan de Moespot. In 
1944 krijgt Jannes een broertje: 
Reinier. Jannes is leergierig; hij 
doet het heel goed op school. 
Hij gaat naar de mulo. Hij houdt 
van boeken en wil graag ver-
der studeren. Maar dan is daar 
ineens de dood. Achttien jaar 
jong is Jannes als zijn vader plot-
seling overlijdt. Jannes moet, 
samen met zijn broer Reinier, 
zo goed en kwaad als het kan de 
boerderij en café met draaiend 
houden. Vier jaar later overlijdt 
hun moeder. In 1970 krijgt Jannes 
verkering met Jantina Bosman 
uit Ruinerwold. Jannes en Jantina 
huwen in 1972 en gaan wonen 
aan de Moespot 18. Reinier blijft 
op de oude stee. Typerend voor 
Jannes was zijn liefde voor die-
ren, de koeien en duiven. Daar-
bij was hij een ‘mensen’ mens. 
Jannes was altijd in voor een 
praatje. Hij kende veel mensen 
en had veel hobby’s. Tijdens de 
afscheidsdienst in crematorium 
Reestborgh te Meppel werden 
goede herinneringen gedeeld 
door tante Zus uit Emmeloord. 
Twee nichten vertelden prach-
tige verhalen over ome Jannes. 
Nagedacht hebben we over de 
woorden uit Psalm 23: de HEER 
is mijn herder. We wensen zijn 
vrouw Jantina die zo veel zal mis-
sen in Jannes heel veel sterkte 
toe; de genade van de Goede 
Herder.

Ten slotte,
Ontvangt allen een vriendelijke 
groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte,
Ds. H.J.H. Pap

Diensten 16 september. Belt-
Schutsloot 09.30 uur – Voor-
ganger: Ds. J.A. Dekker, Lemele 
– Heilig Avondmaal. Belt-Schut-
sloot 19.00 uur – Sing In. Wan-
neperveen 09.30 uur – Voorgan-
ger: Ds. W.J. Menkveld – Heilig 
Avondmaal.
Diensten 23 september. Belt-
Schutsloot 09.30 uur – Voor-
ganger: Ds. J.P. van Ark, Wapen-
veld. Wanneperveen 09.30 uur 
– Voorganger: Ds. W.J. Menk-
veld – Startzondag. In BS is er 
een extra collecte voor kerk en 

onderhoud en in W’veen voor 
de onkosten van de startzondag. 
Diensten 30 september. Belt-
Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: Ds. L.P. Cnossen, Ooster-
wolde. Wanneperveen 09.30 uur 
– Voorganger: Ds. T. Veenstra, 
Kampen.
Avondmaalscollecte 16 sep-
tember Wanneperveen/ 
Belt-Schutsloot. Noodhulp 
voor slachtoffers op Lombok. 
Slachtoffers na aardbevingen op 
Lombok. De aardbevingen op 
Lombok op 5, 6 en 9 augustus 
2018 hebben een grote chaos 
aangericht. Meer dan 460 men-
sen zijn omgekomen, 3.000 
mensen zwaar gewond en meer 
dan 13.000 huizen zijn inge-
stort. Duizenden mensen slapen 
momenteel buiten of in zelfge-
maakte tenten. Vooral voor de 
kwetsbare groepen, zoals oude-
ren, kinderen, mensen met een 
beperking en zwangere vrouwen 
is de nood groot.
Noodhulp voor Lombok. EO 
Metterdaad houdt samen met de 
andere leden van het Christelijk 
Noodhulpcluster (bestaande uit 
Dorcas, EO Metterdaad, Red 
een Kind, Tear, Woord en Daad 
en ZOA) de situatie nauwlet-
tend in de gaten. Door een groot 
netwerk van lokale organisaties, 
partners en kerken waar we 
als cluster mee samenwerken 
komt nu al de eerste hulp op 
gang. Onze focus ligt nu op het 
noorden van Lombok, waar het 
epicentrum van de aardbevin-
gen ligt. De kwetsbare groepen 
vangen we op in een noodop-
vang, waar we hen een slaapplek, 
water en voedsel kunnen bieden. 
Daarnaast proberen we via het 
lokale netwerk direct hulp te 
bieden op de plekken waar de 
nood het grootst is. Wat kunt u 
doen voor Lombok? We roepen 
u op om te bidden voor de inwo-
ners van Lombok, dat het aantal 
dodelijke slachtoffers niet hoeft 
te stijgen en de zwaargewonden 
mogen genezen. En daarnaast 
dat de noodhulp verder op gang 
mag komen en de afgelegen 
gebieden snel worden voorzien 
van schoon drinkwater, voedsel 
en onderdak. Daarnaast kunt u 
een gift geven voor de noodhulp 
op het eiland. Elke euro helpt 
ons om de slachtoffers te hel-
pen met opvangskampen, voed-
sel en schoon drinkwater. De 
opbrengst zal via ZOA, TEAR 
en Red een Kind besteed wor-
den om de slachtoffers van deze 
ramp te ondersteunen. Namens 
de diaconie van harte bij u aan-
bevolen.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 16/9 – Bloemendienst-
commissie. 23/9 – Jeugddienst-
commissie. 30/9 – Fam. W. van 
Duuren en fam. J. Zomer.
Bloemen. De bloemen van zon-
dag 9 september gingen in BS 
met hartelijke felicitaties naar de 
heer J. Stam. Hij mocht 81 jaar 
worden.
Verantwoording. De diaconale 
collecte voor missionair werk 
op 2 september jl. bedroeg in BS 
€68,05.
In de zendingsbussen te Wanne-
perveen zat 66,97 euro.
Bericht van Stichting Pre-
sent. Binnenkort hopen wij bij 
u in kerk te komen en kort aan-

dacht te vragen voor het werk 
van onze stichting door middel 
van een tijdcollecte. Dit is bij u 
in de kerk al meerdere keren 
geweest en dus bekend. Op zon-
dag 23 september hopen wij in 
de ochtenddienst te gast te zijn 
op Belt Schutsloot en op zondag 
30 september in de ochtend-
dienst op Wanneperveen. U kunt 
dan middels kaarten die worden 
uitgedeeld , aangeven wanneer u 
zich wilt inzetten voor uw mede-
mens in Steenwijkerland die uw 
hulp heel hard kan gebruiken. 
Want ook hier zijn er mensen 
die niet op anderen terug kunnen 
vallen, die graag een dag(deel) 
hulp zouden willen bij bv het 
schoonmaken van hun woning, 
hulp bij de tuin of een fijne wan-
deling of uitje naar de Intratuin.
We hebben geen data op de 
kaarten gezet, u mag zelf aange-
ven in welke periode u beschik-
baar wilt zijn. Wij nemen na de 
dienst de kaarten weer in en 
gaan uw aanbod inventariseren 
en komen er met een passende 
match op terug.
Mochten er vragen zijn dan kunt 
u deze na de dienst stellen aan 
ons. Met vriendelijke groet, Lam-
mie Odink en Jessica van Ben-
them, Coördinatoren Stichting 
Present Steenwijkerland.
Overleden. Op 8 september jl. 
is overleden mevrouw R. Min-
nema. Zij woonde in Nieuw Cla-
renberg te Vollenhove.
Later meer.
Vanuit de gemeente. Mw. 
Van Vianen werd 27 augustus 
openomen in Meppel met ver-
moeidheidsklachten. Hopelijk is 
zij inmiddels weer thuis. Mw. van 
Zanden, die inmiddels een eigen 
permanente woning kreeg in 
Zonnewiede is momenteel hele-
maal niet in orde. Denk aan hen 
in uw voorbede. Dat onze God 
zich over hen ontfermt en ande-
ren die een zware weg gaan. 
Vanuit de Pastorie. Dank 
voor alle meeleven rond het 
werken aan onze woning. Nu 
ook Nathan de deur uit is, is ons 
gezin zo klein dat we aan één 
kant wonen. Dat geeft ons de 
gelegenheid met de andere kant 
aan de slag te gaan in een rustig 
tempo want er zijn ook andere 
zaken die aandacht vragen. 
Nathan heeft inmiddels de kamer 
van Joren in Leiden in gebruik 
genomen en Joren is bezig met 
verhuisplannen naar Dordrecht 
waar hij een eigen woning wil 
betrekken. Maar het is vooral 
het startende winterwerk dat 
aandacht vraag. De planning, 
het vormen en bij elkaar roepen 
van de groepen kost mij meestal 
meer tijd dan me lief is, maar 
moet toch echt gebeuren als we 
de komende winter vol aan de 
slag willen. Daar ging het over 
tijdens de startdienst op de Belt 
en daar gaat het over tijdens de 
startdienst in Wanneperveen. Ik 
hoop en reken op uw en jullie 
inzet.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld. 

Zondag 16 september 
(Startzondag) 9.30 uur. In 
deze dienst hoopt ds. Gerrit van 
den Dool voor te gaan. Ouder-
ling van dienst is Feikje Kloos-
terman. Organist is Menno van 
der Vinne. De zorg voor de kin-
deren is in handen van Ummie 
en Charita. De uitgangscollecte 
is voor het plaatselijk kerken-
werk. De ontvangst is door Roel 
Logchies en de bloemen worden 
bezorgd door Meinie ter Meer. 
De ophaaldienst wordt verzorgd 
door Geert Dedden (0521-
522489) en de opname van de 
dienst wordt rondgebracht door 
David Raggers. Het lied voor de 
dienst is lied 288
bij de diensten. 

Mensen hebben mensen nodig
Om elkaar te dragen
Om elkaar tot leven te brengen
Mensen hebben mensen nodig
Om voor elkaar op te komen
Om samen te werken
Aan welzijn en geluk
Mensen hebben mensen nodig
Om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.

Laten we van deze zondag een 
start maken met een mooi win-
terwerk seizoen. Ieder met zijn 
eigen kwaliteiten. We hebben 
elkaar nodig in allerlei opzich-
ten. Met elkaar zijn we gemeen-
te en kunnen we kerk zijn, jong 
en oud samen.
Bij de ingang van de kerk krijgt 
u een volledige orde van dienst 
uitgereikt.
Collecten. Diaconie: € 28,= 
kerkrentmeesters € 42,15; uit-
gangscollecte voor het orgel-
fonds bedroeg € 40,64 Allen 
hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als 
groet en bemoediging bezorgd 
bij overbuurman Peter, de man 
van Hetty’s Glasatelier. 
Agenda. Op woensdag  
19 september start de  
vrouwenvereniging ‘Martha’ 
weer met het winterseizoen. 
De eerste middag start om 
14.30 uur. Er wordt een bezoek 
gebracht aan de Gele Lis te 
Ossenzijl en er wordt gebruik 
gemaakt van een lekkere ‘kof-
fietafel’.
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: Yousif uit 
Irak is teruggekeerd naar zijn 
woonplaats Qaraqosh. “Gebed 
is zo belangrijk, het maakt ons 
geloof groter en onszelf ster-
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 vollenhove  AMBT

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

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 kerkrentmees-
ters van de Protestantse Gemeente 
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot  
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneperveen /
Belt-schutsloot

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

naJaarsConCert?

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

Willemsoord /
peperga / Blesdijke
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ker. Bidden om vrede, dat is het 
allerbelangrijkste.” Bidt u met 
Yousif mee dat er vrede komt in 
zijn land?
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag  
16 september 12.00 uur bij de 
scriba. Het kan natuurlijk ook  
via kerk.willemsoord.nl

gemeente zijn

Elkaar vasthouden
in vreugde en pijn
Elkaar steunen
er voor elkaar zijn
Elkaar zien
en blij begroeten
Elkaar brengen 
aan Jezus voeten.

Elkaar bemoedigen
als het moeilijk is
Elkaar bijlichten
in de duisternis
Elkaar omarmen
hé, ik geef om jou
Elkaar verwarmen
temidden van de kou.

Zo’n kring van mensen
heet gemeente
Zo’n kring van harten
laat je weten
Dat God een God 
van Liefde is
Temidden van tekorten,
zonden en gemis.

Wilt U, Heer, 
het centrum zijn
van deze kring,
begin maar klein
en laat het groeien
hecht en vast 
zodat we doen
wat bij Ú past:

Barmhartig zijn
geduldig zijn
liefdevol zijn
genadig zijn
respectvol zijn
transparant zijn
getuigen zijn
christen zijn.

Van: J. Holleman-Kropff

Namens de kerkenraad een har-
telijke groet, Henry Bos ouder-
ling-scriba

Van de predikant. In de dienst 
van komende zondag beginnen 
we een nieuw seizoen. We lezen 
uit Exodus 3 over de roeping van 
Mozes en uit Marcus 1 over de 
roeping van de eerste discipelen. 
Zouden ook wij misschien geroe-
pen kunnen zijn - en wat zou dat 
vandaag voor ons inhouden? Het 
thema luidt ‘Wat wil de Heer 
met ons?’
In de Regenboog staat vermeld 
wat we de komende maanden 
van plan zijn. Ik noem dat hier 
kort:
-   natuurlijk een catechesekring 

met onze jongeren en, als het 
even kan, ook met 18-plussers

-  een bijbelgespreksgroep
-   een of meerdere avonden met 

jonge ouders
-   vertoning van speelfilms over 

de geloofsgetuigen Martin 
Luther King (‘Selma’) en Diet-
rich Bonhoeffer (‘Agent of 
Grace’).

Een en ander zal ook in dit blad 
nader worden aangekondigd.
Graag wil ik het programma na 
de Startdienst bij u aanbeve-
len. Na de koffie is er voor de 
‘mobielen’ onder ons een inspira-

tiefietstocht. Voor de binnenblij-
vers is er een uitdagende maar 
ook speelse bijbelquiz. Voor de 
rol van quizmasters zijn enkele 
jongeren gevraagd. Na deze acti-
viteiten gaan we samen eten. 
Verschillende gemeenteleden 
zullen voor deze lunch gerech-
ten bereiden. We sluiten af met 
samen zingen. Om ongeveer 14 
uur gaan we weer naar huis. Een 
aanzienlijk aantal heeft zich al 
opgegeven bij Rinske Schiere. 
Ook wie zich nog niet heeft 
aangemeld, is natuurlijk zeer 
welkom. Een goed begin is het 
halve werk, zeggen we wel eens. 
Ik ben ervan overtuigd dat deze 
startzondag dankzij de inzet en 
deelname van velen een veelbe-
lovend begin zal mogen zijn van 
het komende winterseizoen.
In Sipke van der Land’s bijbelse 
leesboek ‘Eerlijk is eerlijk’ vond 

ik een mooie samenvatting van 
wat christen-zijn is. Ik geef die 
hier tot besluit graag mee.

CHristen ZiJn
Eerlijk maar niet zonder liefde 
Gevoelig maar niet boos
Eerzuchtig maar niet verbeten 
Ontvankelijk maar niet kritiekloos 
Trouw maar niet stijfkoppig 
Overtuigend maar niet fanatiek 
Goed maar niet dom
Zonder geweld maar niet weerloos 
Consequent maar niet meedogen-
loos 
Succesvol maar niet aanmatigend 
Humoristisch maar niet uitgelaten 
Gemakkelijk maar niet onnozel 
Van God vervuld maar niet onaards.

Een hartelijke groet aan u, aan 
jou,
Ds. Gerrit van den Dool
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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  
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Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899
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Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
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7741 ZL  COEVORDEN
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wandelen 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Advertenties

verbouw 

nieuwbouw 

onderhoud Christenvervolging in 
nederland
Christenen in AZC’s worden ver-
drukt, maar instanties weten niks, 
concludeert het christelijke opinie-
blad Nieuwe Koers.

De strijd tegen de bedreiging van 
christenen in Nederland is een 
eenzame, zegt voorganger Joël 

-
-

Geknipt

boekbesprekingen

protestantse kerk
beroepen
te Renswoude (herv.), ds. A. 
Schroten te Leerdam

Hersteld HerV. kerk
beroepen
te Stellendam, ds. L.W.C. 
Ruijgrok te Poortvliet

CHr. gereF. kerken
beroepen
te Enschede-West en te 
Scherpenzeel (Gld), ds. A. van de 
Bovekamp te Veenendaal (Bethel)

preekconsent
student S.M. Buth te Nunspeet, 
tel. 06-41027460, e-mail smbuth@
kliksafe.nl

GEREF. GEMEENTEN
beroepen
te Ridderkerk en te 
Scherpenzeel, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht
te Nieuw-Beijerland en te 
Waardenburg, ds. B.J. van Boven 
te De Valk-Wekerom
te Urk, ds. P.D. den Haan te 

Tholen
remonstrantse 
broedersCHap
benoemd te Eindhoven 
(vernieuwingspredikant High 
Tech Campus, per 1 november), 
proponent R. van Andel die deze 
benoeming heeft aanvaard
te Eindhoven 
(vernieuwingspredikant Strijp 
en gemeentepredikant), ds. 
S. Coenradie te Deventer 
(Het Penninckshuis), die deze 
benoemingen heeft aanvaard
te Lochem-Zutphen 
(interimpredikant), ds. M. 
Slootmans (tot 2016 predikant te 
Den Haag), die deze benoeming 
heeft aanvaard
te Lochem-Zutphen/Doesburg 
(vernieuwingspredikant), ds. H. van 
den Berg te Lochem-Zutphen, die 
deze benoeming heeft aanvaard 
en per 1 sept. is gestart als 
vernieuwingspredikant)
te Naarden-Bussum 
(vernieuwingspredikant, deeltijd, 
ingaande 1 nov.), ds. C. Kruijff te 
A’dam (theoloog des vaderlands en 
voorganger Dominicusgemeente), 
die deze benoeming heeft 
aanvaard.

komen en gaan RTV-tips

Zaterdag 22 september
ntr | npo2 | 21.20
andere tijden
Andere Tijden gaat - n.a.v. het 
huidige privacydebat - terug 
naar de jaren tachtig en spreekt 
met oud-sociaal rechercheurs 
en bijstandsvrouwen over de 
ingewikkelde verhouding tus-
sen de grenzen van privacy en 
de noodzakelijke bestrijding 
van fraude. Dit naar aanleiding 
van Albine Grumbach uit Edam, 
gescheiden moeder in de bij-
stand met 3 kinderen.

Zondag 23 september
eo | npo2 | 9.55
de kapel
De vrijheid die God belooft, is 
vrijheid die goed is voor ieder-
een. Maar, die vrijheid wordt 
begrensd door regels, die God 
ons geeft. Ds .Mirjam Kollen-
staart legt uit waarom God ons 
die regels oplegt.

maandag 24 september
kro-nCrV | npo1 | 21.15
spoorloos
Het huwelijk van de moeder van 

Jack met Cheng Pin hield geen 
stand. Het bericht van Spoor-
loos aan Jack dat zijn halfzus 
Meng naar hem op zoek is, zet 
dan ook zijn hele leven op zijn 
kop.

dinsdag 25 september
kro-nCrV | npo1 | 22.20
de rijdende rechter
Tinie en Wil zijn al zo’n 30 jaar 
buren, maar als Tinie 7 jaar 
geleden trouwt met Ron lijkt 
echt alles om te slaan. Wil heeft 
enorme last van hun nachtelijke 
escapades. Mr.John Reid gaat de 
zaak eens grondig onderzoeken.

donderdag 27 september
ntr | npo2 | 21.25
een Hollander in parijs
Philip Freriks stapt in de voet-
sporen van Nederlandse 
kunstschilders in de 19e eeuw 
in Parijs. Philip Freriks recon-
strueert de eerste opstand 
van arbeiders in Parijs door de 
ogen van kunstschilder Matthijs 
Maris.

Vrijdag 28 september
ntr | npo2 | 21.55
80 jaar oorlog

Het is dit jaar 450 jaar gele-
den dat de Tachtigjarige oorlog 
(1568-1648) begon. Hans Goed-
koop schetst in deze 7-delige 
TV-serie ‘ 80 jaar Oorlog’ de 
ontwikkeling van een relatief 
kleine opstand naar een groot-
schalige ‘professionele’ oorlog’.
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Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 
naar: jgroen27@planet.nl

De Africa Mercy, ’s werelds 
grootste particuliere ziekenhuis-
schip van Mercy Ships, is aange-
komen in Conakry de havenstad 
van Guinee (West-Afrika). Voor 
een periode van tien maanden 
kunnen de allerarmsten in Gui-
nee gratis medische zorg ontvan-
gen. Mercy Ships heeft meer dan 
2000 operaties gepland en meer 
dan 8000 tandartsbehandelingen 
in een kliniek aan wal. Dit is het 
tweede bezoek van de AFM aan 
Guinee, op uitnodiging van de 
Guinese regering.

Ziekenhuisschip  
arriveert in Guinee!

Vervolg van pagina 6
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Christenvervolging in 
nederland
Christenen in AZC’s worden ver-
drukt, maar instanties weten niks, 
concludeert het christelijke opinie-
blad Nieuwe Koers.

De strijd tegen de bedreiging van 
christenen in Nederland is een 
eenzame, zegt voorganger Joël 

Boertjens. Binnen zijn baptisten-
gemeente in Amsterdam heeft 
hij weet van zo’n tien schrij-
nende situaties. In zijn vorige 
gemeente in het Brabantse Oss 
was er ook sprake van agres-
sie en geweld, hoewel minder 
dan in Amsterdam. “Veel meer 
voorgangers zijn van de proble-
matiek in hun eigen gemeente 
op de hoogte, maar het wordt 
vaak doodgezwegen. Ik snap het 
wel. Als je de donkere kant van 
de islam belicht, word je weg-
gezet als racist. De meeste hin-
der ondervind ik dan ook van 
christelijke theologen. Zij zijn het 
er vaak niet mee eens dat ik dit 
probleem aankaart.” Boertjens 
komt daarentegen “graag voor 
zijn schaapjes op”, zegt hij. Zo 
ook Jurjen ten Brinke, voorgan-
ger van een multiculturele kerk 
in Amsterdam-Noord. In zijn 
gemeente zijn dertig leden ex-
moslim. Zonder uitzondering 
kregen zij allen uit hun omgeving 
te horen: je bent gek, je bent 
onrein, je bent mijn broeder niet 
meer. Of zelfs: je bent niet lan-
ger ons kind. Ten Brinke: “De 
bedreigingen waren in vijf situa-
ties zo serieus dat we hulp van 
de politie moesten inschakelen.”

preken die vervelen
Kees van Ekris promoveerde onlangs 
op een studie over profetische predi-
king. Naar aanleiding daarvan inter-
viewde het blad Tijding van de IZB 
hem. Ook hij heeft weet van preken 
die je vervelen.

Van een aantal zeer betrokken 
gemeenteleden ken ik de verha-
len over de verveling in de kerk. 
Als je al na een paar minuten van 
een preek kunt uittekenen hoe 
de rest gaat verlopen, met welke 
maniertjes en riedeltjes. Ik herken 
dat. En je denkt aan ouders met 
opgroeiende kinderen, die dan 
nog meer energie nodig hebben 
om de geregelde kerkgang vol te 
houden. Want je wordt niet uit-
gedaagd; niet als oudere, maar 
evenmin als tiener. Niemand grijpt 
je eens bij de strot. Want dat is 
de eigenlijke vraag: wie pakt mij 
eens bij de lurven? Wie kan mij 
aan? Wie weet waar het eigenlijk 
over gaat in mijn leven? Weet je 
aan welke verleidingen ik bloot-
sta? Weet je wat ik weleens denk 
over God of over mezelf? Weet 
je wat ik weleens denk over mijn 
huwelijk? Om die vragen aan te 
kunnen moet je op de kansel een 
echt mens zijn. Die dat weet te 

benoemen, en die een kracht 
heeft gevonden die die vragen 
aankan. Daarom heb ik zo’n 
hang naar die preken van Martin 
Luther King. Iemand die ergens 
voor stond en die tegelijkertijd 
zo kwetsbaar was, dat hij zomaar 
vermoord kon worden. Hij kon 
op een niet-autoritaire manier 
zijn gehoor overdonderen, maar 
wist ook wat duister en wat evan-
gelie is in het leven.  
Als je zo de Schriften gaat lezen, 
ontdek je dat het daar niet 
vreemd aan is. Mozes zegt tegen 
God: ik stotter. Kunt U niet 
een ander sturen? Bovendien: 
ze zien me komen, als ik zeg dat 
ik namens U kom. God? Welke 
God? Daar hebben we al een hele 
tijd niets van gehoord... Dat ver-
haal hoef je maar een klein beetje 
te transponeren en je zit midden 
in de vragen van een veertiger: 
‘Over welke God heb je het?’ 
De prediking is de unieke ruimte 
waarin je de tijd hebt om dat tot 
je door te laten dringen.’ 

Christenen zijn geen 
toeristen
Gerrit Vreugdenhil (predikant in 
Gouda) schrijft in EW Nieuws, 
het blad van het Evangelisch Werk-

verband, over de vraag of wij als 
christenen toeristen zijn of ambassa-
deurs. Dat laatste dus.

Dit is de bedoeling van Jezus voor 
Zijn volgelingen. Als je mensen 
thuis uitnodigt om te eten, als je 
bij je buren langs gaat, als je als 
ouderling iemand opzoekt uit je 
wijk, als je op kraambezoek gaat, 
verjaardagsvisite van een vriendin 
of collega, of als je een vluchteling 
bezoekt, dan komt met jou de 
vrede van God mee. Want je bent 
geen toerist, maar Zijn ambas-
sadeur. Je mag uitdelen en door-
geven wat je van Jezus ontvangen 
hebt. Als ambassadeur besef je 
diep: het beste wat ik die ander 
kan geven, komt bij Jezus van-
daan. Elk bezoek doe je biddend: 
Heer, laat Uw licht en Uw liefde 
schijnen, hier op deze plek, want 
waar U bent zal de nacht verdwij-
nen. Zo breidt Gods shalom zich 
uit in de wereld, op al die plekken 
waar het nog nacht is. Als ik aan 
de kerk denk, dan denk ik aan de 
kring van volgelingen van Jezus, 
die maar één verlangen hebben: 
ambassadeurs zijn van de Koning! 

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.

spirituele verkenning 
van de christenen in het 
midden-oosten. Veraf of 
dichtbij? gabriel Quicke. 
Uitg. Gompel&Svacina,Oud-
Turnhout/’s Hertogenbosch 2018 
Prijs € 17,90
Een rijk boek. De auteur, priester, 
is in Rome stafmedewerker in de 
Pauselijke Raad ter bevordering 
van de Eenheid van de christe-
nen, waar hij verantwoordelijk is 
voor de dialoog met de Oosters-
Orthodoxe Kerken. Het boek 
biedt een spirituele verkenning 
van de christenen in het Midden-
Oosten. Eerst een beschrijving 
van de geografische spreiding, 
met aandacht voor de golven van 
emigratie en immigratie. Daarna 

een weergave van de diverse 
kerken in het Midden-Oosten Bij 
de bespreking van het spirituele 
erfgoed van de Oosterse Traditie 
krijgen de Heilige Geest en het 
kloosterleven aandacht. De christe-
nen in het Midden-Oosten kunnen 
de kerk van martelaren worden 
genoemd. Vervolgens komt aan de 
orde de rol van de christenen in 
het Midden-Oosten als bruggen-
bouwers met de Arabische wereld. 
Tenslotte de verantwoordelijk-
heid van het Westen: gastvrijheid, 
ruimte voor de rijkdom van de 
Oosterse liturgie, gebruiken en 
gewoonten, cultuur en geschiede-
nis,  en vormen van solidariteit. Een 
naslagwerk en studieboek. 

Joden en het Huis van oran-
je. Vier eeuwen geschiedenis, 
kunst en cultuur. redactie 

Julie-marthe Cohen en bart 
Wallet. Uitg. WalburgPers Zut-
phen/Joods Historisch Museum 
2018 Prijs € 29,95
Verschenen bij de tentoonstelling 
‘Joden en het Huis van Oranje. 
400 bewogen jaren’, georganiseerd 
ter gelegenheid van de viering van 
het vijfjarig koningschap van Wil-
lem Alexander. Het boek gaat in 
op de verbondenheid van de Joden 
met Oranje, gedurende ruim vier 
eeuwen. Ook de gevoelige relatie 
tussen de joodse gemeenschap 
en het koningshuis na de Tweede 
Wereldoorlog en de betrokken-
heid van de Oranjes bij de staat 
Israël worden besproken. Een 
kleurrijk boek vanwege de ruim 
300 illustraties van materiële cul-
tuur. Een prachtig naslagwerk van 
historische waarde. 

iran.bakermat van de bescha-
ving. V.t.van Vilsteren en 
J.nokandeh (red.) Uitg. Books 
Zwolle. ISBN 9789462582675, 
2018 Prijs € 24,95
Verschenen bij de gelijknamige ten-
toonstelling, die gehouden wordt 
in het Drents Museum in Assen, 
van 17 juni t/m 18 november 2018. 
Een prachtige uitgave vol informa-
tie, met foto’s en illustraties. De 
expositie is de eerste tentoonstel-
ling met schatten uit de collectie 
van het Nationaal Museum van Iran 
ooit op deze schaal in Nederland. 
Het laat een ongekende verschei-
denheid  aan culturen en volken 
van Iran zien. Ook de belangrijke 
rol van Iran in de geschiedenis van 
de mensheid. Het verleden van het 
land gaat terug tot honderdduizend 
jaar en heeft een beschaving van 
meer dan vijfduizend jaar.

boekbesprekingen

Dit jaar wordt de 60e Bazar en 
Brocantemarkt georganiseerd 
door de Protestantse Gemeente 
‘De Zaaier’. De opbrengst is 
bestemd voor het herstel en 
onderhoud van de voorgevel van 
de kerk en van de verbetering 
akoestiek van het bijgebouw. 
Grote publiekstrekker is natuur-
lijk het rad van avontuur met veel 
leuke prijzen, zoals vleespakket-
ten, rollades, salades en gerookte 
paling. Er is 
verder een 
uitgebreide 
‘Brocante-
markt’ met 
veel bruikbare 
speciale en 
‘kinderhoek’ 
met verschil-
lende activi-
teiten. Ook 
kunt u terecht 
voor oliebol-

len en een hartige hap, waar-
onder broodje haring, broodje 
hamburger en erwtensoep. Om 
ca. 22.45 uur vindt de trekking 
van de grote verloting plaats met 
als eerste prijs: JBL Blue Tooth 
speakerset.

Bazar en Brocantemarkt in Ens 

Dit benefietconcert voor het 
pastoraal diaconaal centrum De 
Herberg in Oosterbeek wordt 
verzorgd door twee gerenom-
meerde koren, beide onder leiding 
van Jan Quintus Zwart: Chr. Gem. 
Zangvereniging ‘Looft den Heer’ 
uit Notter en Chr. Gem. Drecht-
stedenkoor ‘Praise Him’ uit Dor-
drecht. Deze koren hebben ook 
concerten gegeven rond de start 
van de Herberg, nu 25 jaar geleden. 
Verder leveren Noortje van Mid-
delkoop (panfluit), Ronald IJmker 
(orgel) en Kees de Bruin (vleugel) 
een belangrijke bijdrage. De col-
lecteopbrengst komt ten goede aan 
De Herberg. 

De jarenlange succesvolle onder-
zoekssamenwerking tussen de 
Protestantse Theologische Uni-
versiteit (Amsterdam/Gronin-
gen) en het Schechter Instituut 
in Jeruzalem wordt vanaf dit stu-
diejaar uitgebreid met een uitwis-
selingsprogramma voor studenten 
en staf. Deze verbreding van de 
samenwerking is mogelijk dankzij 
een subsidie van ruim €50.000 
uit het Erasmus+ programma van 
de EU. De PThU en Schechter 
Instituut  zetten het toegekende 
bedrag in voor de organisatie van 
summerschools, uitwisseling van 
studenten, promovendi, weten-
schappelijk en ondersteunend per-
soneel en de gezamenlijke super-
visie van theses. De PthU ontving 
het goede nieuws op het moment 
van een gezamenlijke conferentie 
in Jeruzalem.

Uniek concert in 
Kampen

Uitwisselings- 
programma PThU

Zat. 22 sept. 15.00 (kerk open 14.30) Bovenkerk, 
Koornmarkt 28, Kampen; meer info: Piet de Groot voor-
zitter@praisehim.nl.

Don Moen, de tekstdichter van 
’God wijst mij een weg’, heeft in 
Nederland een grote groep lief-
hebbers gekregen mede dankzij 
zijn vele optredens hier. Sympa-
thiek, toegankelijk en herkenbaar: 
het zijn termen die Don Moen 
en zijn muziek prima beschrijven. 
Zijn repertoire is eenvoudig te 
herkennen: teksten die dicht bij 
de mensen staan maar altijd op 
God gericht zijn, met ontspannen 
muziek die jong en oud bij elkaar 
brengt. Hij toert in oktober door 
Nederland, bijgestaan door een 
koor en een orkest, en doet daar-
bij ook onze regio aan. Met deze 
begeleiding krijgt Don’s muziek nog 
meer impact.

Concert Don 
Moen in Zwolle

Don. 25 oktober, Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, Zwolle; 
meer info: events4christ.nl 

Zat. 29 sept. loods Meine Kroes, Waterkant 25, Ens; 
9.30-16.30 en 19.30-23.00; volwassenen €2 (met kof-
fie/thee), kinderen tot 12 jr €1. Meer info: Bertus Rit-
sema 06-51152702 ritsema@solcon.nl
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LAAT ZIEN WAT UW 
KERK DOET! DEEL 
DE VIERKANTE 
INFOGIDS UIT.

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

0546 – 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
Topic Creatieve Communicatie, Wierden. 
www.topic.nu

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

HervGemPutten_2014-2015.indd   1 09-09-14   12:03

KLEURIG
FRIS  

INSPIREREND
UITNODIGEND

Topic Crea|

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

Verrassend creatief 

topic .nu

“Misschien is het soms geen 
slecht idee om, simpelweg, iets 

minder hard te gaan”

Of het meest eigenzinnige, christelijke blad 
van Nederland bij ú past? Gewoon proberen. 

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

* Omcirkel de juiste aanhef.
In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad,

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Uw 
advertentie 

hier?

Neem contact op met het 

Gezamenlijk Zondagsblad via

geke@topic-cc.nl

of bel 0546 - 577475.

Advertenties

www.brouwertuk.nl

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

 

 
 
	  

Mini-‐Camping	  
	  

Bed	  &	  Breakfast	  ***	  	  
	  

Groepsaccomodatie	  
	  
	  

Biesbosserweg	  19,	  
3927	  CV	  Renswoude	  

033-‐277	  1400	  
www.dekleineweide.nl	  

	  
	  

	   

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

de site  
van uw kerk 
geschikt voor 
smartphone?

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.


