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praten over 
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Ineke Patty 
en het  
Molukse 
weeshuis

De juf en 
de meester

Wat is 
een goede 
preek?

Consistorie- 
gebed

Twee broers ontmoeten 
elkaar weer bij vaders begra-
fenis. Jarenlang hebben zij 
elkaar links laten liggen. 
Tijdens begrafenissen wor-
den ook vaak familieruzies 
begraven. Al kunnen zij vlak 
daarna weer opleven bij de 
verdeling van de erfenis.

Zo vergaat het 
Israël en de Pales-

tijnen. Kinderen van één vader, 
Abraham. Izaäk zoon van Sara, 
Ismaël zoon van Abrahams slavin 
Hagar. Ismaël is stamvader van de 
Arabieren. Ook hij is  besneden en 
leeft met zijn nakomelingen onder 
Gods belofte.  Joden en Arabie-
ren zijn familie. Na jaren komen 
beide broers elkaar weer tegen 
om samen hun vader in Hebron 
te begraven (Genesis 25). Dit ver-
haal  is van betekenis in het Joods-
Palestijns conflict. De onderlinge 
verwantschap is belangrijker dan de 
latere vijandelijke verhoudingen. 

Verlangens
De staat Israël werd geboren 
uit het intense verlangen van de 
Joodse gemeenschap naar veilig-
heid en bescherming. Herstel van 
de volksgemeenschap op de eigen 
oorspronkelijke plaats. Tegelij-
kertijd verlangen de Palestijnse 
Arabieren naar erkenning van hun 
menselijke waardigheid en hun 
rechten. Sinds de 
zevende eeuw 
vormden zij de 
overheersende 
bevolkingsgroep 
in Palestina. De 
vorming van een 
vrije Palestijns-Arabische staat 
werd onmogelijk door de stich-
ting van de staat Israël. Met als 
gevolg momenteel vijf miljoen 

Palestijnse vluchtelingen en veel 
geweld…

dubbele solidariteit
De Joden zijn gehecht aan het 
land der belofte, de Arabie-
ren aan het stuk grond waarop 
zij hebben geleefd. Beiden zijn 
gehecht aan Jeruzalem en maken 
daarop aanspraak. We hebben 
te maken met twee rechten. 
Verzoening mag niet ten koste 

gaan van een der 
beide partijen. 
Israël zoekt een 
gegarandeerde 
veiligheid en 
Palestijnen zoe-
ken gerechtigheid. 

Het gaat er om dat voor beiden 
levensruimte bestaat. Dat beide 
volken vredig naast elkaar leven. 
In onze loyaliteit zullen we naar 

beide partners in het vredes-
proces moeten kijken. Zij zullen 
elkaar recht moeten doen. Het is 
voor ons een keuze vóór Israël én 
vóór de Palestijnen. Een dubbele 
solidariteit. Onze voorbede voor 
het volk Israël en de Palestijnen, 
kinderen uit hetzelfde gezin, mag 
niet ontbreken.

erfenis
Abel Herzberg vertelde de vol-
gende legende: ‘Een vader had 
twee zoons, de één was rijk maar 
kinderloos, de ander had een 
groot gezin, maar was arm. Toen 
de vader stierf, liet hij zijn grond-
bezit aan zijn beide zoons na, elk 
voor de helft. In de nacht van zijn 
begrafenis kon de rijke niet sla-
pen. Hij dacht: ‘Wat mijn vader 
gedaan heeft is toch eigenlijk niet 
rechtvaardig. Ik ben rijk, mijn 

broer is arm, hij hoort dus meer 
te krijgen dan ik. Laat ik opstaan 
en de grenspalen verplaatsen, 
zodat hij morgen een groter stuk 
land aantreft dan hij geërfd heeft.’ 
Ook de arme kon die nacht niet 
slapen. Ook hij dacht: ‘Wat mijn 
vader gedaan heeft is toch eigen-
lijk niet rechtvaardig. Ik heb het 
grote geluk van zoveel zoons en 
dochters, maar wat heeft mijn 
broer? In de rijkdom moet hij 
vergoeding vinden voor zijn ver-
drietig gemis aan kinderen. Laat 
ik opstaan en de grenspalen ver-
plaatsen zodat hij morgen een 
groter stuk land zal vinden dan 
hij geërfd heeft.’ Beide broers 
stonden op. Op de grens die hun 
vader getrokken had, ontmoet-
ten zij elkaar en vielen elkaar in 
de armen. Op de plek waar dit 
gebeurde is Jeruzalem ontstaan.’

Israëlzondag

Bij het graf van Abraham
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Nog geen abonnee?

Israël
Door ds arJen Van der spek, 

Zwartsluis

De protestantse predikant ds. J. 
Offringa pleit ervoor om de onop-
geefbare verbondenheid met het volk 
Israël uit de kerkorde van de Protes-
tantse Kerk in Nederland (PKN) te 
schrappen. 
In de kerkorde staat dat wij als 
Christus belijdende gemeenschap 
het gesprek met Israël zoeken in 
het kader van het verstaan van de 
heilige Schrift. Het artikel zou aan-
leiding kunnen zijn voor misverstand 
en Offringa haast zich om meteen 
maar aan te geven tot welk misver-
stand het zou kunnen leiden. Hij 
denkt waar te nemen dat het artikel 
leidt tot een onverkorte steun aan 
het land en de regering van Israël en 
dat dit er daarom uit moet en tevens 
dat de Israëlzondag afgeschaft moet 
worden. 
Het merkwaardige aan deze rede-
nering is, dat je eerst het artikel in 
de scheefstand trekt (waar het niet 
voor bedoeld is, want het gaat om 
het verstaan van de Bijbel in het 
contact met Israël) om vervolgens te 
beweren dat het daarom verwijderd 
moet worden. Tja zo kun je heel veel 
artikelen gaan schrappen. 
Het artikel in de kerkorde over de 
verbondenheid met Israël is er juist 
gekomen, omdat we eeuwenlang 
hebben beweerd dat de Kerk het 
nieuwe Israël was en dat we vooral 
zending onder Joden moesten bedrij-
ven. Daar zijn we mee gestopt en we 
hebben gezegd: laten we nu maar 
samen de Bijbel gaan lezen en het 
grootste deel van de Bijbel hebben 
we helemaal samen. Jezus citeert zo 
vaak uit het Eerste Testament dat 
we alleen al daarom verbonden zijn 
met hen die dat gedeelte van de Bij-
bel als hun heilige boek kennen. En 
ja, Jezus liep wel op de straten van 
Jeruzalem en niet op die van Tibet. 
Dus of we het willen of niet: Chris-
tenen zijn onopgeefbaar verbonden 
met Israël.

Commentaar

Zangdienst in  
Kuinre
Wie van zingen houdt, kan op 
zondagavond naar de zangdienst 
van de gemeente Kuinre-Blan-
kenham. Aan deze dienst werken 
zangkoor Jubilee en de heer Klaas 
de Lange uit Marknesse mee. 
Natuurlijk zal er ook een korte 
meditatie klinken.  
Wie meer wil weten kan kijken 
op http://kuinreblankenham. 
protestantsekerk.net

Een praatavond die anders is dan 
anders. En zeker anders dan op 
school. Jongeren zijn uitgenodigd 
om te praten over wat ze mee-
maken, hen bezighoudt, waar ze 
vragen over hebben. Ook gaat 
het over wel of niet geloven, hoe 
ervaren ze dat? De kick off is op 
woensdag 10 oktober.

Elke tweede zaterdagavond van 
de maand is het Zangavond naar 
de zondag. De samenzang wordt 
begeleid door Mannenkoor 
ENEAS uit Urk, door Hugo van 
de Meij op orgel en Hendrik van 
Veen op piano. Ook kunnen de 
aanwezigen luisteren naar een 
kort gesproken woord. De deur 
gaat al open om 18.30 uur. Meer 
info: www.zangavondstaphorst.nl

Baptistenvoorganger Salim Shalash 
komt spreken in Enschede. Zijn 
thuisgemeente is de Home of 
Jesus the King Church in Naza-
reth. Hij werd in 1975 geboren in 
een Rooms-Katholieke Arabische 
familie in Nazareth. In 1994 veran-
dert Salims leven door een heftige 
gebeurtenis. Via Bethlehem komt 
hij terecht in Netanya, waar hij de 
Bijbel anders leert lezen. 

Praatclub voor  
jongeren

Zingen in 
Staphorst

Lezing Salim Shalash 
in Enschede

Zaterdag 13 oktober, 19.00 uur, Staphorst, Kerkgebouw 
De Bron, Churchillaan 2, € 5 (kinderen tot 12 jr gratis)

Zondag 14 oktober, 19.00 uur, Kuinre,  
Protestantse Kerk, Henric de Cranestraat 41

Woensdag 10 oktober, 19.00 - 20.00 uur, Hengelo, 
Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20

Zondag 7 oktober, Enschede, de Cromhoff,  
Bleekhofstraat 300, 19.30 uur.

Het graf van Abraham te Hebron. De graven van de aartsvaders bevinden zich in de spelonk van Machpela.

Door ds. a. Hekman, 

assen
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“Iedereen is vrij om te geloven 
of niet te geloven wat hij of zij 
wil. We zijn het niet gewend ons 
geloof te delen, zelfs niet met 
geloofsgenoten. En waar we er 
wel over willen vertellen, komt 
de vraag naar boven: wat heb 
ik eigenlijk te delen?” meent 
Sake Stoppels, wetenschappe-
lijk beleidsmedewerker bij de 
dienstenorganisatie van de Pro-
testantse Kerk en universitair 
docent praktische theologie aan 
de Vrije Universiteit.

nieuwe manier van leven
Een zekere schroom en terughou-
dendheid in geloofscommunicatie 
is heel gezond, vindt Stoppels, 
maar jarenlange betrokkenheid 
bij een geloofsgemeenschap zal 
in een mensenleven toch sporen 
moeten achterlaten. “Daarover 

zouden we elkaar in de gemeente 
moeten durven vertellen. Wat 
doet het geloof met mij? Heeft 
het mijn leven veranderd en ver-
nieuwd en zo ja, waar en hoe? 
Vind ik er steun aan en helpt het 
me richting in mijn leven te vin-
den? De Bijbel is vol van vernieu-
wing, van een nieuwe manier van 
kijken en denken, van bekering, 
van groei. We vinden dat weer-
spiegeld in de kerkdiensten. Maar 
wat zien we daarvan terug in ons 
eigen leven en in het leven van de 
gemeente?”

in gesprek
Nynke Dijkstra-Algra, specialist 
missionaire projecten en gemeen-
ten bij de dienstenorganisatie zegt 
over het geloofsgesprek: “Als we 
echt open met elkaar in gesprek 
durven gaan, biedt ons dat zicht 
op elkaars leven en de sporen die 
het evangelie daarin getrokken 
heeft. De schroom overwinnen 
we niet ineens, dat is een pro-
ces, een oefening. Het begint bij 
eerlijk zijn, en niet van elkaar en 
onszelf te verwachten dat we in 

één keer woorden vinden. Als het 
om zoiets intiems als je geloofs-
beleving gaat, zijn directe vragen 
te bedreigend. Stel vragen als: wie 
heeft jou geïnspireerd, van wie 
heb jij geloven geleerd? Welke 
liederen, Bijbelgedeelten, teksten 
bemoedigen en troosten jou?”

Waarom moeten we eigenlijk 
spreken over ons geloof, wat is 
de winst? Dijkstra-Algra: “Een 
kerkenraadslid zei eens dat je er 
niet aan moest beginnen. Het zou 
alleen maar leiden tot gedoe en 
onenigheid.’ De grote diversiteit 
in zijn gemeente 
leidde ertoe dat 
er gezwegen 
werd. Maar dan 
doe je jezelf en 
anderen te kort. 
Een openhartig 
gesprek over ons geloof, onze 
motivatie, kan leiden tot verdie-
ping en inspiratie. Zo kunnen 
we elkaar leren respecteren, en 
zo kunnen we van elkaar leren. 
En dat is niet alleen van belang 
voor het kerk-zijn nu, maar ook 

met het oog op de generaties 
die komen. Als we zwijgen, ver-
dampt het verhaal. Als we delen 
wat ons beweegt en bezielt, kan 
dat aanstekelijk werken. Zo kun-
nen mensen opnieuw of voor het 
eerst geraakt worden door het 
evangelie. Het onderlinge gesprek 
is daartoe een opstapje.”

basis voor beleid
Ook voor het gemeente-zijn is 
het goed het geloofsgesprek te 
voeren, vult Stoppels aan. “Waar 
en hoe worden we geraakt door 
het evangelie? Is dat bijvoorbeeld 

vooral in de ere-
dienst, is het in de 
kleine groep, of 
is het misschien 
juist op plek-
ken buiten onze 
lokale gemeente? 

Welke kaders bieden de grootste 
kans dat er werkelijk iets met ons 
gebeurt? Als we hier een goed 
beeld van krijgen, schept dat een 
goed vertrekpunt voor missio-
naire gemeenteopbouw.” 
(Bron: Woord&Weg)

Een spannende 
geschiedenis. Jozef, verkocht 
door zijn broers, blijkt onder-
koning in Egypte te zijn. Hij was 
slaaf, maar werd op wonderlijke 
wijze de op één na machtigste 
man na de farao. 
In de vruchtbare jaren legt hij 
grote graanvoorraden aan voor 
de magere jaren die volgens de 
dromen van de farao, zullen 
komen. Wie verstandig is, legt 
wat opzij voor de kwade dag. 
Als de dromen van farao bit-
tere werkelijkheid zijn geworden, 
opent Jozef de voorraadschuren 
en komt heel Egypte brood bij 
hem kopen. Bij de farao kloppen 
ze aan, maar deze wereldheerser 
verwijst door naar zijn dienaar, de 
eerste minister. Voor brood moet 
je bij Jozef zijn. 
Dat geldt nog altijd, voor het 
echte brood moet je bij de ware 
Jozef zijn. De bijbellezer heeft 
maar een half woord nodig. Op 
het politieke veld worden veelal 
stenen voor broden verkocht, 
voor het ware levensbrood moet 
je een ander adres hebben. 

ongevraagde vergeving
Ook in Kanaän is hongersnood, 
daar woont vader Jakob met zijn 
nakroost. In Egypte is koren te 
koop, zo horen ze. Ze maken die 
verre, gevaarlijke reis naar Egyp-
te. En dan zie je het gebeuren, de 
broers komen oog in oog te staan 
met hun slachtoffer van jaren 
geleden. Alleen weten ze dat 
niet. Jozef wel en hij geeft ze een 

gevoelig pak voor de broek. 
De spanning stijgt per hoofdstuk. 
Ze worden geducht op de proef 
gesteld en niet onterecht, dacht 
ik zo. Dan komt uiteindelijk de 
ontknoping. Jozef kan zich niet 
langer inhouden. Hij laat alle die-
naren de zaal uitgaan, blijft over 
met zijn broers en maakt zich 
bekend als Jozef. De spanning is 
te snijden, maar er komt ontspan-
ning. Hij valt zijn broers om de 
hals en Benjamin in het bijzonder. 
Ontroerend is dat Jozef niet uit is 
op wraak, maar zegt dat God met 
de kromme stok die zij indertijd 
gebruikt hebben, een rechte slag 
heeft geslagen. De angel is er uit, 
een wonder. Zelfs ongevraagde 
vergeving van de kant van Jozef. 
Hij legt het kwade en het goede 
in Gods hand. 

niet morren
Je moet Jozef heten of een Jozef 
worden, wil dat in je leven gebeu-
ren. Daar is gena-
de voor nodig. 
Die genade was 
er bij Jozef, dat 
lezen we telkens 
weer. De Here 
was met hem. 
Zijn genade maakt 
een einde aan de 
nacht, die ook in 
deze geschiede-
nissen zo zichtbaar is. Sprekend 
is het kleine zinnetje dat Jozef zijn 
broers meegeeft: ‘Maakt geen 
ruzie onderweg, twist niet.’ Dat is 
meer dan wat in de nieuwe bijbel-
vertaling staat: Toen hij hun uit-
geleide deed, verzekerde hij hun 
dat ze onderweg nergens bang 

voor hoefden te zijn. Het gaat 
om morren, ruzie maken! Ze 
hebben het heil mogen proeven, 

de onverdiende 
genade gekregen. 
Het is goed daar-
op te zien en op 
grond daarvan te 
handelen. 
Elkaar geen ver-
wijten maken, 
niet struikelen 
over punten of 
komma’s zoals zo 

vaak gebeurt in het persoonlijke 
en het kerkelijke leven. Het licht 
van het heil is ons onverdiend 
geschonken door de ware Jozef. 
Wie dat ervaren heeft, kan aan 
het onkruid in zijn eigen tuintje 
het hoofd bieden en heeft geen 
tijd meer om mot te maken.

Praten over wat ons ten diep-
ste bezielt is moeilijk, terwijl 
dat zo aanstekelijk kan wer-
ken. Maar als we zwijgen, 
verdampt het verhaal.

Waarom praten over je geloof? 

Hierop deed hij zijn broe-
ders uitgeleide, en zij gingen 
heen, en hij zeide tot hen: 
Maakt geen twist onderweg. 
(Genesis 45:24, NBG 51)

ontroerenD is Dat Jozef niet uit 
is op wraak, maar zegt Dat goD 

met De kromme stok Die  
ziJ gebruikt hebben, een rechte 

slag heeft geslagen.  
hiJ legt het kwaDe en het  

goeDe in goDs hanD. 

Geen ruzie maken onderweg 

drenthe

Studieavond Heleen 
Bénard Zwolle
Heleen Bénard van stichting 
Christenen voor Israël spreekt 
over het onderwerp: 70 jaar 
Israël. In de afgelopen zeventig 
jaren is het grotendeels 
braakliggende land veranderd 
in een modern westers land. 
Israël heeft als volk zijn eigen 
plaats veroverd en ontwikkeld. 
Het is bijzonder om allerlei 
Schriftgedeelten over de 
terugkeer van Israël en herstel 
van het land in de profeten in 
deze tijd werkelijkheid te zien 
worden. 

Woensdag 10 oktober, 20.00 uur, Zwolle, Sionskerk, 
Glanerbeek 10  

Schoenendoosdienst  
Willemsoord
‘Kijk eens om je heen’ is het 
thema waarmee Willemsoord 
dit jaar aan de slag gaat met de 
jaarlijkse schoenendoosactie. De 
kinderen van de gemeente mogen 
schoenendozen vullen voor ande-
re kinderen in arme omstandighe-
den. Deze dozen mogen ze ver-
sieren en vullen met bijvoorbeeld: 
zeep, tandpasta, tandenborstel, 
kam, knuffel, kleine cadeautjes 
etc. Er is zelfs een speciale schoe-
nendoosdienst, geheel door de 
zondagsschool voorbereid.

Zondag 14 oktober, 9.30 uur, Willemsoord,  
Steenwijkerweg 159

Zingen in de herfst
De ruim honderd leden van  
christelijk mannenkoor Staphorst 
werken mee aan deze Herfstzang-
avond.  Organist Ronald Knol en 
pianist Harold Kooij begeleiden 
het mannenkoor en de samen-
zang. Het belooft een schitteren-
de avond te worden. De kerkzaal 
gaat open om 19.15 uur.

Donderdag 25 oktober, 20.00 uur, Dwingeloo,  
Brugeskerk te Dwingeloo, collecte

waar en hoe worDen we geraakt 
Door het evangelie? in De 

ereDienst, in De kleine groep, of 
is het misschien Juist op plekken 

buiten onze lokale gemeente?

Door  

ds. t.J . oldenHuis, 

CoeVorden

Toppers in Hengelo
Op zondag 7 oktober start 
de serie 'Toppers van geloven' 
voor jongeren vanaf 16 jaar in 
de Hengelose Waterstaatskerk. 
De avonden beginnen om 17.00 
uur, met een gezamenlijke maal-
tijd. Drie gangen, elke keer iets 
anders en elke keer bijzonder. 
Daarna komt er een thema 
aan de orde uit de top tien van 
het christelijk geloof. Ook dat 
gebeurt steeds op een andere 
manier en steeds verrassend. Bij 
deze serie hoort ook een bezoek 
aan een klooster in de omgeving 
op een zondagmiddag. 

Voor de kosten van de maaltijd 
wordt een kleine financiële bij-
drage gevraagd, op vrijwillige 
basis. Geef je wel van te voren 
op. Zondag 7 oktober, 4 novem-
ber, 2 december (2018), 6 janu-
ari, 3 februari, 3 maart en 17 
maart (2019) zijn de data van de 
bijeenkomsten. Het kloosterbe-
zoek op 17 maart zal van 15.00 
uur tot 19.30 uur zijn. Houd ze 
vast vrij! Info:  
E: hbertelink@pkn-hengelo.nl.

Zondag 7 oktober, Hengelo, Waterstaatskerk,  
Deldenerstraat 20, 19.00 uur
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aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 7 okt.: GK 
Aalden, 10.00 ds. H. 
Bouwman, Borculo. Israëlzondag. 
Organist: Erik Nijzink. Knd. en 
oppas. Collecten: PKN Kerk en 
Israël en kerk.

boVensmilde
Kerkdienst 7 okt.: 9.30 ds. 
G. v/d Werff. Israëlzondag. 
Organist: Berdi Bos. M.m.v.: 
Chr. Muziekvereniging O.B.K. 
Lied voor de dienst: NLB 
782: 1. Paaskaars aansteken: 
Suzanne v/d Hoek. Collecten: 
1. Kerk en Israël. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: beheer. Oppas: 
aanwezig. Knd.: Renate Herben. 
9.30 jeugdkerk.
Koffiedrinken. Na afloop van 
de dienst op 7 okt. is iedereen 
welkom om gez. koffie/thee of 
fris te drinken.
Voedselbank. 7 okt. is er weer 
inzameling van boodschappen 
voor de voedselbank.
Israëlzondag. De titel van 
deze Israëlzondag is ‘Trouw 
tot in eeuwigheid?’ n.a.v. de 
lezing voor deze zondag uit 
Marcus 10:1-16. Hierin vinden 
we een mooi voorbeeld van 
de joodse wijze van leren: de 
halacha. Dit gedeelte begint 
met de vaststelling: hij (Jezus) 
onderwees hen zoals hij gewoon 
was te doen. Dit houdt in: door 
elkaar vragen te stellen verder 
te komen in wat wezenlijk is 
voor ons bestaan voor God en 
met elkaar. In dit gesprek wordt 
wat de Schrift zegt ingebracht 
als gezaghebbende stem, maar 
niet om de discussie dood te 
slaan. Het gaat hier om moeilijke 
vragen rond de echtscheiding, 
waarbij Jezus teruggrijpt op 
Gods’ oorspronkelijke bedoeling 
met de mens geschapen als 
man en vrouw volgens Genesis. 
Het onderwijs eindigt met een 
hartveroverend gebaar: Jezus 
omarmt de kinderen die ze 
bij hem brengen en zegent ze. 
Vanuit deze tekst, die gaat over 
trouw tussen mensen, kunnen 
we het ook breder benaderen: 
dan gaat het over de trouw van 
God aan zijn volk en aan zijn 
trouw aan alle volken zoals die 
in Jezus voor ons gestalte heeft 
gekregen.
Jeugdkerk. Op 7 okt. zijn 
jullie weer welkom voor 
de maandelijkse jeugdkerk. 
Zeer waarschijnlijk gaan 
we voortborduren op het 
thema ‘Een goed gesprek’. 
We verwelkomen een aantal 
nieuwe mensen (en neem vooral 
vrienden of vriendinnen mee). 
Natuurlijk delen we wel en wee, 
steken de grote kaars aan en 
bidden d.m.v. de kleine kaarsjes 
voor wat ons bezighoudt dichtbij 
of in de wereld om ons heen. 
We verwachten jullie tegen 09.30 
uur op de zolder van de kerk 
aan de Hoofdweg. Na afloop 
drinken we samen koffie en thee 
met de mensen die de gewone 

kerkdienst hebben bijgewoond. 
Tot dan!
Overlijden. Op maandag 24 
sept. overleed mw. Jannie Moes-
Hopman, na een periode van 
afnemende gezondheid, in de 
leeftijd van 84 jaar in het WZA. 
De laatste weken verbleef zij in 
de Driemaster. Op 29 sept. vond 
de afscheidsbijeenkomst plaats 
in de aula van de begraafplaats te 
Smilde, waarna zij aldaar bij haar 
man is begraven. Ons medeleven 
gaat uit naar de nabestaanden, in 
het bijzonder haar kinderen en 
kleinkinderen.
Milieuflat. De milieuflat die in 
het portaal van de kerk staat 
wordt goed gevuld en regelmatig 
worden er zakken doppen, een 
schoenendoos met balpennen 
en stiften naar het inzamelpunt 
gebracht. Heeft u nog kaarten, 
postzegels (boven een oude 
postzegelalbum), cartridges of 
oude mobieltjes deze zijn ook 
welkom.
Dienstenmarkt. Thema: Kiandutu 
Outreach Project (KOP). Op dit 
moment is er ongeveer € 1.500 
binnengekomen. Het bedrag zal 
in januari worden overgemaakt.
Jarig. 11 okt.: dhr. J. Tingen, H.P. 
Sickensstr. 8, 9421 PL: 94 jaar.
13 okt.: mw. T. Middelbos-
Groenink, Schoolstr. 26, 9421 
SM: 76 jaar.
Wij wensen u allen een fijne 
dag en Gods zegen voor de 
toekomst!
Beste mensen. Van 
verschillende kanten hoor ik: 
schrijf nog eens een stukje in 
het kerkblad over hoe het met 
je gaat, want iedereen heeft 
zijn eigen invulling en verhaal. 
Inmiddels is het een half jaar 
geleden dat ik een herseninfarct 
kreeg. Aan beide ogen zie ik 
rechtsonder niets meer en het 
flikkert fel in dit gedeelte en 
daarnaast zie ik alles vervormd 
en wazig. Het wennen daaraan 
gaat heel langzaam. Maar pas 
na een jaar zal blijken of dit het 
definitieve zicht is en blijft. Toch 
heb ik weer verschillende zaken 
op kerkelijk gebied opgepakt. 
Het gaat anders maar ben dan 
wel trots dat het gaat zoals het 
gaat. Inmiddels ben ik 1 keer 
per week aan het revalideren bij 
Visio in Haren. Deze revalidatie 
is gericht op het gebruik van mijn 
zintuigen. Dit duurt in eerste 
instantie 4 maanden. Spannend 
en benieuwd wat dit me brengt. 
Dus mocht u me tegen komen 
in ons dorp en ik groet niet 
dan heeft dit met mijn zicht te 
maken. Binnenkort hoop ik weer 
in de kerk te komen maar de 
functie van koster kan ik (nog) 
niet uitoefenen. Ook nu weer 
bedankt voor de vele berichten, 
telefoontjes en bezoeken. Een 
warme gemeente maar dat 
weet ik al heel lang. Hartelijke 
groeten, Géke van Sleen.

CoeVorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 7 okt.: GK 10.00 
ds. H. Kauffmann-Schaap. 

Organist: Jan Kamphuis. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas: 
Linda Oldenhuis en Amber v/d 
Bosch. Bloemendienst: mw. 
G. Streutker. Collecten: 1. 
Diaconie, bestemd voor het 
pastoraat in de Schutse. 2. 
Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
diaconie.

dieVer
Contactpersoon: mw. L. 
Dolsma-Maat, Kalteren 6, 7981 
LR Diever, tel. 0521-592114
Kerkdienst 7 okt: 10.00 ds. 
M. Voet, Hardenberg. (Oud-
predikant). Kinderkerk: alle 
groepen. 15.30 kinderdienst 
met De Goed Nieuwsshow van 
Herman Boon, met verhalen, 
liedjes, grapjes en het beste 
nieuws dat je maar kunt horen 
voor kids van 4 t/m 12 jaar, maar 
ook ouders, opa’s en oma’s en 
belangstellenden zijn van harte 
welkom. Inloop vanaf 15.00 uur.

emmer-CompasCuum
Kerkdienst 7 okt.: 9.30 
ds. R. Wentink. H.A. Knd. en 
Jongerenkerk. Na de dienst 
koffiedrinken. O.v.d.: mw. 
G. Smit en mw. H. Kiers. 
Diakenen: mw. I. Boer en mw. 
A. Leffers. Organist: Anne 
Unij. Oppas: Meena Wentink. 
Knd.: José. Beamer: Laura. 
Gastdame/-heer: 2 diaken 
i.v.m. H.A. Autodienst: mw. 
R. Roffel: mw. Huizing; dhr. J. 
Bakker: dhr. de Groot en fam. 
Potze. Collecten: 1. H.A. 2. 
Spaarcollecte. 3. Diaconie.

eriCa
Contactpersoon: dhr. M. 
Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 
HK Erica
Kerkdienst 7 okt.: 9.30 ds. 
H. Klaassens. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Kerk en Israël. 
Uitgangscollecte: pastoraat. 
Oppas: aanwezig. Na afloop is 
er ontmoeting met koffie, thee 
en ranja.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 7 okt.: 10.00 ds. 
B. Breunesse. Bevestiging nieuwe 
ambtsdragers. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: leiding. Organist: 
Hendrikus Vugteveen. Oppas: 
Lienke Alferink en Femke 
Euving. Collecten: 1. Kerk en 
Israël. 2. Kerk. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. G. Bom. 
Na de dienst is er koffiedrinken.

klaZienaVeen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 7 okt.: 9.30 dhr. 
J. van Vondel. O.v.d.: mw. G. 
Velzing-Hessels. Organist: 
J. Kroon. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: geluidsinstallatie. 
Welkomstcie.: fam. G. Velzing. 
Knd.: Martha.

klaZienaVeen-noord
Kerkdienst 7 okt.: 10.00 mw. 
M. de Bruin-Roffel, Emmen. 
Organist: Wessel Voorn. 
O.v.d.: Fokko. Welkom: Ali. 
Beamer: Riet.

nieuw-amsterdam/
Veenoord

Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 7 okt.: 10.00 ds. 
J. van Breevoort. Bevestiging/
afscheid ambtsdragers. O.v.d.: 
mw. A. Pals-Wubs. Organist: 
dhr. K. Salomons. Koster: 
dhr. R. Rabbers. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouwen. Oppas: 
Elisa en Rosalien Mulder. Knd.: 
o.l.v. Alexandra Mensing. 
Kaars aansteken: Yoeri Pals. 
Bediening beamer: mw. A. 
van Breevoort. Ontvangst: 
fam. Kuik. Bloemendienst: 
mw. H. Doek. Autodienst: H. 
Oldengarm. Koffie drinken na de 
dienst.

nieuw-amsterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346
Kerkdienst 7 okt.: 10.00 ds. 
E. Wisselink. Organist: mw. W. 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Eigen gemeente. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen. 
Autodienst: mw. Wolters, 
Vaart NZ 230: A. van der 
Linden; mw. M. Meijer en mw. J. 
Jacobs: dhr. J. Timmerman; mw. 
G. Horstman: dhr. B. van der 
Toorn. Lector: Tom van Sloten. 
O.v.d.: Fre Kuper. Oppas: 
Evelien Meulman. Bloemen: 
mw. Greenwood-Heuvink. 
Koster: A. de Vries. Koffie: Jan 
en Janny Meijerink. Ontvangst 
en Nieuwsbrief: Geesje 
Reuvekamp en Hennie Visser.
Weeksluiting Oldersheem 5 
okt.: ds. E. Wisselink.
Deze zondag staat het achtste 
gebod centraal: ‘Steel niet’. Karel 
Eykman verwoordt het gebod 
zo: ‘Houd niet voor jezelf wat 
ook van anderen is. Deel wat je 
hebt zodat anderen niet hoeven 
te stelen.’

sCHoonoord
Contactpersoon: mw. J. 
Schippers-Elzing, Het Slag 9, 
7848 CR Schoonoord, tel. 0591-
381458
Kerkdienst 7 okt.: De 
Wijngaard 9.30 ds. Eerbeek, 
Westdorp. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk en Israël 
PKN. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: J. Reinink en 
H. Oving. Oppas: Jannie 
de Haan en Gea Habers. 
Bloemengroet: fam. A. Eisses.

Zwartemeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 7 okt.: 9.30 ds. 
Cohen-Stuart, Oosterhesselen. 
O.v.d.: mw. M. Lutje-Stuiver. 
Diaken: mw. T. Posthuma-de 
Roo. Organist: dhr. M. Hof. 
Koster: fam. P. Vos. Collecten: 
1. Kerk. 2. Kerk en Israël. Bij de 
uitgang: onderhoud kerkgebouw. 
Autodienst: mw. R. Kuhl-
Duinkerken, 06-51564246.

daarle
Contactpersoon: mw. W. 
Reefhuis, scriba, Watertorenweg 
15, 7688 PX Daarle
Kerkdiensten 7 okt.: 9.30 
dhr. H. Maneschijn. 19.00 ds. 

R. Visser, Uelsen. Organisten: 
dhr. A. Kristiaans en dhr. G. 
Diepeveen. Knd.: Anja Valk 
(1, 2) en Gijsbert Immink 
(3, 4). Tnd.: Wendy Mollink 
(7, 8). Oppas: Aly Veurink, 
Inge Reefhuis, Anne-Will 
Plaggenmars. Collecten: 
Kerk en Israël en onderhoud. 
Bloemen bezorgen: Zwanet 
Boeschen Hospers.
Jarig. 9 okt.: zr. Marie Heuver-
Meijer, Esweg 10: 1938, 80 jaar.
14 okt.: zr. Alie van Lenthe, 
Piksenweg 26: 1941, 77 jaar.
17 okt.: br. Bert Weenink, 
Adelaarsvaren 9, Nijverdal: 1943, 
75 jaar.
Jubileum. 20 okt.: br. en zr. Paul 
en Gerda van Deursen, Esweg 
20: 45 jaar.
‘U, Heer, zal ik loven in heel de 
wereld, over u zingen voor alle 
volken’.

dedemsVaart
Contactpersoon: dhr. W. 
Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 
7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 7 okt.: De 
Antenne 9.30 ds. K. van 
Staveren. O.v.d.: Margareth 
Joosten. Organist: Nico 
Aalberts. Lector: Joop Moes. 
Gastpersonen: fam. Lok. 
Koster: Marie Gerrits. 16.30 
ds. K. van Staveren. De Fontein 
19.00 ds. J. Wegerif. O.v.d.: 
Wim Vrieling. Organist: Hans 
Niezink. Koster: Else de Ronde. 
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
diaconie. Knd.: groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 6 okt.: 
ds. A. ten Brinke. Organist: 
Fred van Dijk.
Zieken. Aleida Kramer 
verpleeghuis, Meindert v/d 
Thijnensingel 1, 7741 GB 
Coevorden: mw. Aufderhaar-
Starke, afd. Koppelpaarden.
Isala, Dokter van Heesweg 
2, 8025 AB Zwolle, Postbus 
10400, 8000 GK Zwolle: Rutger 
van der Heide Peterswijk 22 
Verpleeghuis De Regenboog, De 
Oost 55, 8255 AB Dronten: mw. 
Smits-van der Wal, Rozenheim 
49.
Activiteiten. Uitnodiging voor 
catechese voor 12 tot 18-jarigen. 
Ben jij op zoek naar een gesprek 
over onderwerpen die jou 
bezighouden. Onderwerpen 
waar jij mee bezig bent? Dat kan 
van alles zijn, van vluchtelingen 
tot aan Fortnite Battle Royale. 
Samengaan we hierover in 
gesprek en ontdekken we 
wat de Bijbel ons hierover te 
zeggen heeft. Kom naar de 
inschrijfavond van de catechese 
op 8 okt. 19.00 uur in de 
Fontein. Hier inventariseren we 
wie er mee wil doen en wanneer 
we bij elkaar komen. Het lijkt 
ons belangrijk om ouders en 
tieners op deze avond samen te 
ontmoeten. Verdere informatie: 
Jorien Beunk, jbeunk@pkn-
dedemsvaart.nl
11 okt.: 14.00 uur 55+-middag 
Voor deze middag is ds. Jonathan 
Zondag uitgenodigd. Mocht u 
graag gehaald willen worden, bel 
dan tussen 12.00 en 13.00 uur 
met Tjerkje van der Meulen, tel. 
613643 (De Antenne) 19.30 uur: 
Kerk en Israël (De Fontein).
Doopdienst. 28 okt. wordt 
er een doopdienst gehouden. 
Voor de doopouders worden 
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er twee voorbereidende 
avonden gehouden (9 en 16 
okt.) en een avond achteraf over 
geloofsopvoeding. Wil jij ook je 
kind laten dopen? Meld je dan bij 
ds. J. Zondag.
12 okt.: 20.30 uur Quiz avond 
(De Fontein).

den Ham
Contactpersoon: dhr. G. 
Prenger, De Mute 61, 7683XT 
Den Ham, tel. 0546-671747, 
gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 7 okt.: 9.30 
ds. H. de Haan. O.v.d.: groep 
C. Knd.: peuters: Henriët 
Bouwhuis en Gerja Hemmink; 
groep 1 t/m 6. Oppas: zaal 
6: Tineke de Haan, Ingrid 
Kolkman en Lian Immink. 16.30 
Andersdienst. HK 17.00 ds. G. 
de Goeijen. Moment van zang 
en gebed. M.m.v. het Kleinkoor. 
GK 19.00 ds. H. Klaassen. Gez. 
dienst. Collecten: 1. Kerk en 
Israël. 2. Erediensten/AKA. 
Deurcollecte: kerk.
Gouden huwelijk. Br. en zr. J. 
Dood en J. Dood-Klingenberg, 
Hagelstege 56, mochten op 27 
sept. gedenken dat zij 50 jaar 
geleden in het huwelijk zijn 
getreden. Wij feliciteren hen van 
harte en zijn met hen dankbaar 
dat God hen al die jaren heeft 
gespaard en bewaard. We 
wensen hen een fijne dag toe 
wanneer zij dit zullen vieren met 
de kinderen en kleinkinderen 
en bovenal Gods zegen voor de 
toekomst!
Dankbetuiging. Graag wil ik 
iedereen bedanken die, in welke 
vorm dan ook, met mij (en ons 
als gezin) heeft meegeleefd 
tijdens mijn ‘ziek’ zijn, de 
ziekenhuisopname en bij mijn 
thuiskomst. Het is fijn dat zoveel 
mensen met je meeleven. Hartelijk 
dank hiervoor! Groetend, Henk, 
Manon, Maaike en Gerdien van 
Haarst-Lusseveld, Wigboldinck 39.
Huwelijk. Met gebed en 
instemming zagen we uit naar de 
bevestiging en inzegening van het 
huwelijk van Jason van den Berg 
en Marjolein Snijder (Dorpsstraat) 
op 28 sept. in het ‘witte kerkje’ 
aan de Geerdijk. We wensen hen 
een gelukkig huwelijk onder Gods 
hoede en zegen.

Hardenberg-Heemse
Contactpersoon: mw. C. 
Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 

VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum (Zuid en Noord). 
Zieken. Mw. G. Meijer-
Marsman, Salland 66 heeft een 
wervel gebroken na een val. Ze 
is nu terug uit het ziekenhuis, om 
thuis verder te herstellen.
Dhr. N. van Vliet, Salland, is 
een paar week geleden gevallen, 
waarna hij een heupoperatie 
moest ondergaan. Inmiddels 
verblijft hij in de buurt van zijn 
zoon. Een kaartje zal hem goed 
doen: Reactiveringscentrum 
Klimop, dhr. N. van Vliet, k. 309, 
Wethouder Jansenlaan 90, 3844 
DG Harderwijk.
We beleefden vorige week de 
start van het nieuwe seizoen. 
Er was van maandag - zaterdag 
een leuk programma voor de 
kinderen en de jeugd en op 
zondag een startdienst gevolgd 
door levendige gesprekken 
over geloof en leven waardoor 
we elkaar wat beter leerden 
kennen. Langs deze weg de vele 
vrijwilligers die die mogelijk 
maakten en allen die wat te eten 
mee brachten voor tussen de 
middag, hartelijk dank!
Baalderveld. Zieken. Mw. 
Bertha Nijeboer, Herderstasje 
42, is inmiddels weer thuis. Ze 
moet nu thuis verder revalideren 
en dat zal nog best een tijd 
duren. Een kaartje doet goed!
Baalder. Op 21 sept. is in de 
leeftijd van 101 jaar Zwaantje 
Altena-Huisjes overleden. Ze 
was sinds 7 febr. 2012 weduwe 
van Harm Altena. We leven mee 
met haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. Mw. Altena 
woonde lang in Oostloorn. 5 
dagen na haar verjaardag sliep ze 
vol vertrouwen op God in. Op 
de rouwbrief staat ‘mijn hulp is 
van de Here’. Zo is het, in leven 
en in sterven.
De 1e zondag van oktober 
is altijd de zondag waarop de 
onopgeefbare verbondenheid 
van onze Prot. Kerk, en dus 
van ons christenen, met 
Israël centraal staat. Daar 
wordt op het ogenblik over 
gediscussieerd omdat collega 
Jan Offringa uit Wijk bij 
Duurstede, liberaal theoloog, 
vindt dat die verbondenheid 
best opgeefbaar is. Dat roept 
in dagblad Trouw en elders een 
hele discussie op. Wel genoeg 
reden om in de morgendienst 
aandacht te besteden aan het 
contact en de band tussen het 
volk Israël en de kerk. Niet 

om tijdens de morgendienst te 
gaan discussiëren, prima om dat 
daarna te doen, maar wel om 
erbij stil te staan.

lutten/slagHaren
Kerkdienst 7 okt.: Kruiskerk 
9.30 da. A. Kobes-Gerritsen, 
Heerenveen. M.m.v. koor E.M.M. 
O.v.d.: mw. D. Pieper-Sportel. 
Organist: dhr. H. Bruins. 
Flame: mw. K. Welleweerd 
en mw. J. Wellink. Oppas: 
dhr. Potgieter en L. Kampjes. 
Ontvangstcomité: mw. D. 
Brink en mw. J. Lammers. 
Beamer: dhr. R. Soer. JOU: de 
Rank.
Jarig. Dhr. H. Gort, 
Dedemsvaartseweg Noord 172, 
7775 AL Lutten, 02-10-1943.
Mw. A. Odink-Diever, Zwarte 
Dijk 29A, 7775 PA Lutten, 07-10-
1941.
Zieken. Aniek Hagedoorn is 
vorige week woensdag, 19 sept. 
geopereerd aan haar galblaas. 20 
sept. mocht ze weer thuiskomen 
uit het ziekenhuis.
Opgenomen in het ziekenhuis 
te Hardenberg maar inmiddels 
ook weer thuis: mw. G. Mensink-
Kollen, Lutteresweg 29, Oud-
Lutten.
Bloemen. Vandaag gaan de 
bloemen met een groet van ons 
allen vanuit de Kruiskerk naar de 
fam. W. Jurg, Anerweg Noord 
86, Lutten; vanuit de Lantaarn 
naar mw.  Pullen-Smit, Ahornstr. 
12; vanuit de Kapel naar dhr. B. 
Klok, Kalanderij 16, De Nieuwe 
Wever.
Jubileum. Jan en Diny Huisman, 
Schuineslootweg 42a, 7777 RB 
Schuinesloot, hopen D.V. 2 okt. 
hun 55-jarig huwelijksfeest te 
gedenken. Ze zijn dankbaar dat 
ze dit samen met kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen mogen 
vieren.
Vrouwenclub Sjaloom houdt 
haar eerste clubavond op 3 
okt. om 19.45 in Pro Rege. 
Onderwerp: De tekenen der 
Tijden, uit nr. 5 door Jenny 
Nijland. Spel en dagsluiting door 
Janny van de Weerd.
Kerknieuws Oktober 2018.
Groeigroepen Emmaüs 
gemeente. In het nieuwe 
seizoen gaan ook de 
Groeigroepen van de 
Emmaüs gemeente weer 
beginnen. We starten met een 
kennismakingsavond op 9 okt. 
om 20.00 uur in de consistorie 
achter kerkgebouw ‘De 

Lantaarn’. In een groeigroep 
wordt in een huiselijke sfeer van 
gedachten gewisseld over geloof, 
levensvragen en samenleving 
aan de hand van de Bijbel. 
We luisteren naar elkaar en 
leren van elkaar en van Gods 
Woord. Nieuwsgierig geworden? 
Geïnteresseerd? Van harte 
welkom. We hopen er samen 
weer een groeizaam seizoen 
van te maken. Heb je vervoer 
nodig neem dan contact op met 
Janneke Slot.
Samen bidden voor de 
gemeente. Het nieuwe seizoen 
in de kerk gaat weer beginnen. 
Dat betekent dat er weer veel 
werk wordt verricht in en voor 
de gemeente. De basis van dit 
alles mag het gebed zijn.
In de bijbel staat een mooie 
belofte die Jezus geeft: ‘Als 
twee van jullie hier op aarde 
eensgezind om iets vragen,wat 
het ook is, dan zal mijn Vader 
in de hemel het voor hen 
laten gebeuren. Want waar 
2 of 3 mensen in Mijn naam 
samen zijn, daar ben Ik in hun 
midden.’ (Mat. 18:19-20). Naast 
het persoonlijk gebed roept 
Jezus ons op om samen te 
bidden. Er gaat kracht uit van 
gezamenlijk gebed en God wil 
het gezamenlijk gebed van de 
gemeente zegenen. Ik ben op 
zoek naar mensen die samen met 
mij gebedsbijeenkomsten willen 
opzetten, om samen te bidden 
voor de Emmaüsgemeente. 
Heeft u/jij een hart voor 
gebed, dan hoor ik graag van 
u/jij. Voor meer informatie 
zie ook het kerknieuws. Voor 
vragen, opmerkingen en/of 
opgeven mag je mij mailen op: 
marjoleinpost78@gmail.com

mariËnberg
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. 
Wolfertstraat 35, 7692 AH 
Mariënberg, tel. 0523-235724, 
e-mail j.visser.hesselink@gmail.
com
Kerkdienst 7 okt. 9.30 ds. 
R. van Hornsveld, Den Ham. 
Israël zondag. 19.00 ds. L. van 
Rikxoort. Startdienst. O.v.d.: 
dhr. J. v/d Velde. Diakenen: 
H. ter Bekke en P. Olsman. 
Gastheer: P. Olsman. 
Collecten: Kerk en Israël, kerk 
en gebouwen.
Jarig. 3 okt.: mw. J. Nijhuis-
Heijink, Rheezerweg 127a, 7795 
DB Diffelen: 81 jaar.

5 okt.: mw. F. Waterink-
Meijer, Stationsweg 41 7692 AB 
Mariënberg: 74 jaar.
11 okt.: dhr. W. van der Veen, 
Grote Esweg 1, 7795 DD 
Diffelen: 87 jaar.
12 okt.: dhr. H. van der Schuur, 
Wicher Hentostr. 16, 7692 AM 
Mariënberg: 70 jaar.
20 okt.: dhr. A. Reefhuis, 
Polderweg 18, 7685 RA 
Beerzerveld: 76 jaar.
Meeleven. We leven mee 
met mw. E. van Belzen, zij is 
opgenomen in het ziekenhuis. 
We bidden om een voorspoedig 
herstel en beterschap.
Huwelijk. Op vrijdag 12 okt. 
hopen Liza Middag (Beerzerveld) 
en Stefan Jansen (Hardenberg) 
elkaar het jawoord te geven. 
Ze willen Gods zegen over 
hun huwelijk vragen in een 
kerkdienst die wordt gehouden 
in de Sionskerk en aanvangt om 
15.45 uur. Het is elke keer weer 
prachtig als 2 mensen elkaar 
liefhebben en besluiten voor 
en met elkaar te gaan en dat 
ook met getuigen erbij tegen 
elkaar zeggen. Alvast van harte 
gefeliciteerd, een mooie dag 
gewenst en een fijne tijd in het 
huis dat jullie gaan betrekken 
in Hardenberg-Marslanden, 
Molckenbourstr. 32.
Tekst. Het uitverkoren volk. 
Mijn Heiland werd uit hen 
geboren en overal laat ik het 
horen, dat ik hen daardoor 
zeer bemin. Zij hebben alles 
opgeschreven… Verstrooid, 
gehaat, uiteengedreven, zochten 
zij altijd naar de zin: van leven 
en van overleven, van aan je 
kind de vrede geven, in het door 
God beloofde land. De eeuwen 
door erop vertrouwen, God zal 
Jeruzalem herbouwen, schenkt 
waterbronnen in het zand. De 
Heiland werd uit hen geboren, 
Zij die dat uit het oog verloren, 
maar Hem wel prijzen als hun 
Heer, Jeruzalem willen verdelen, 
Israëls einde aanbevelen… Gaan 
zij in ’t voetspoor van hun Heer! 
(Dit gedicht komt uit de bundel: 
Gods oogappel en is van C. 
Hart)

sibCulo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 7 okt.: 
Kloosterkerk Sibculo 9.30 

Al negen zomers lang reist 
Ineke Patty af naar de 
Molukse stad Ambon om 
vrijwilligerswerk te doen in 
weeshuis Caleb House. Op 
1 augustus verwoestte een 
brand een groot deel van het 
huis.

Vervolg van pagina 3

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
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Door ellen ter aVest, wierden

Haar ouders kwamen in 1951 
naar Nederland. Voor haar vader, 
een KNIL-militair, was het des-
tijds niet veilig op de Molukken. 
Ze zouden hier zes maanden blij-
ven, maar keerden nooit terug. 
Ineke is geboren in 1953 en 
woont met veel plezier in Wier-
den. 

Ineke is werkzaam in het onder-
wijs als Medewerker Sportbu-
reau, op het ROC te Almelo. “Ik 
spaar al mijn vakantiedagen op én 
m’n oude-lullen-dagen”, lacht ze. 
“Zodoende kan ik in de zomer 
zeven weken naar Caleb House.” 
Ze deed al eerder vrijwilligers-
werk in Afrika, maar wilde graag 
wat betekenen voor het land 
van haar afkomst. “Caleb House 
is een christelijk weeshuis. Het 
werd opgericht in 2003. Door de 
conflicten tussen de moslims en 
christenen in die tijd raakten veel 
kinderen hun ouders kwijt. Dona-
ties maakten het mogelijk dat 58 
kinderen konden worden opge-
vangen in Caleb House. Tegen-
woordig wonen er gemiddeld 20 
kansarme kinderen.” 

Christelijke 
Door haar christelijke achter-
grond voelde Ineke zich direct 
betrokken bij Caleb House. Het 
huis vangt kinderen op tussen 
10 maanden en 19 jaar, die geen 

familie meer hebben, of voor 
wie de familie niet kan zorgen. 
“De kinderen staan om 05.00 
uur op. Dan is er een bidstond, 
lezen ze uit de Bijbel en zingen ze 
liedjes. Vervolgens ontbijten ze 
gezamenlijk, waarna de kinderen 
naar school vertrekken of andere 
taken uitvoeren. Ze leren helpen 
in het huishouden en ook met 
geld omgaan. Om naar school 
te kunnen, krijgen de kinderen 
bijvoorbeeld geld voor een stads-
busje. Soms kiezen ze ervoor om 
een uur te lopen en sparen ze het 
geld op.”

engelse les
Elk jaar woont Ineke zeven weken 
intern in Caleb House. “Ik geef de 
kinderen (vanaf 13 jaar) Engelse 
les. Op school krijgen ze dat niet. 
Ik heb zo m’n eigen lesmethodes. 
Met de kleintjes ga ik praten en 
bewegen. Ik zeg dan bijvoorbeeld 
‘up-up-down-down-left-right’. En 
de kinderen maken er dan bewe-
gingen bij. Dat vinden ze heel 
leuk. Ook maak ik gebruik van 
het spel Memory. De grote kinde-
ren krijgen een boek, dat betaald 
is met donaties. Ik ga ook met ze 
in gesprek over hun dromen. Dan 
moeten ze zelf nadenken en help 
ik ze met de uitspraak. Zaterdag 
en zondag is er geen les. Dan heb 
ik vrije tijd. Ik lees een boek of ga 
op bezoek bij familie of vrienden.” 

brand
Op woensdag 1 augustus, toen 
er brand uitbrak in Caleb House, 
was Ineke elders. “Ik bezocht 
het dorp waar mijn vader van-
daan komt. Die dag ben ik wel 
twee keer gebeld, maar ik sloeg 
er geen acht op. Ik dacht: ‘Och, 
er is vast niks ernstigs’. Wel dus. 
Een doofstomme jongen met een 

beperking had uit verveling met 
vuur gespeeld. In een mum van 
tijd lag een van de gebouwen van 
Caleb House volledig in de as. De 
volgende ochtend kwam ik terug 
en zag ik de ravage. Ik kon wel 
huilen...”
Gelukkig waren er geen slacht-
offers gevallen, alleen een hond 
overleefde het niet. De coördi-
natrice -  ‘mamma nonna’ -  had 
alle kinderen zelf in veiligheid 
gebracht. “Dat is het belangrijk-
ste natuurlijk. Helaas zijn mijn 
kamer en de slaapzaal van de mei-
den compleet verwoest.” Al snel 
kwam op Ambon het schoonma-
ken op gang. Zelf moest Ineke van 
alles regelen voor haar terugreis, 
want haar paspoort en visum 
waren verbrand. “Dat was nog 
een heel gedoe, maar als ik dan 
de kinderen zag, dacht ik: ik hoef-
de alleen maar die dingen te rege-
len. Stel je voor wat er met die 
kinderen had kunnen gebeuren”

motukker ride
Nog voordat Ineke op het vlieg-
veld was voor de terugreis, 
hadden haar 
vrienden en 
familie uit 
Wierden al een 
plan bedacht 
om geld in te 
zamelen. Op 
22 september 

werd de eerste ‘MoTukker ride’ 
georganiseerd voor het goede 
doel. Aan deze spectaculaire 
motortocht namen zo’n 120 rij-
ders uit heel Nederland deel.  
Start en finish waren bij stichting 
Kandjoli in de Molukse wijk te 
Wierden, waar het publiek ook 
kon genieten van een gezellige 
Molukse braderie met Molukse 
hapjes en drankjes. Tevens tra-
den verschillende bandjes en een 
dj belangeloos op. Ineke: “Alleen 
al die zaterdag is er ruim €6500 
opgehaald voor de wederopbouw 
van Caleb House.” 

Na haar pensioen hoopt Ineke 
vaker naar Ambon af te reizen, 
want het werk in Caleb House 
kan wel wat extra helpende han-
den gebruiken. 

Al negen zomers lang reist 
Ineke Patty af naar de 
Molukse stad Ambon om 
vrijwilligerswerk te doen in 
weeshuis Caleb House. Op 
1 augustus verwoestte een 
brand een groot deel van het 
huis.

Ineke Patty uit Wierden zet  
zich in voor Moluks weeshuis

Caleb House in Ambon door brand verwoest

column

Hij woont al weer 
jaren in zijn eentje 

in het grote huis. Zijn lief over-
leed destijds zeer plotseling en 
inmiddels is het eindelijk zover 
dat de rauwe pijn en het schu-
rende gemis getransformeerd 
zijn naar zachte weemoed en stil 
verlangen. Het alleen zijn zelf 
heeft hij nooit als heel erg pro-
blematisch ervaren. Hij is in de 
meeste gevallen zichzelf genoeg. 

Maar heel anders wordt het 
door de voortdurende, onge-
vraagde confrontatie met dit 
alleen zijn in bijvoorbeeld de 
economische nadelen van een 
alleengaande. Een pond gehakt 
is altijd relatief duurder dan een 
kilo gehakt, een hotelkamer 
voor twee personen is stukken 
goedkoper dan een kamer voor 
iemand die alleen komt logeren, 
de huur voor het huis is even 
hoog voor twee mensen als voor 
een bewoner in haar of zijn een-
tje. 
Praktisch gezien zijn er ook de 
nodige bezwaren: alle bood-
schappen moet hij zelf bedenken 
en ook in zijn uppie doen. Zelf 
moet hij altijd de wc schoonma-
ken, de vuilnis buiten zetten, het 
bed opmaken, de administratie 
doen, een leuk uitje bedenken, 
lekker koken voor anderen, 
waarbij hij in zijn eentje het 
gesprek bij de maaltijd gaande 
moet houden. Al deze taken kun-
nen niet meer onderling verdeeld 
worden.

Maar ondanks dit alles loopt hij 
het meest aan tegen de verwach-
tingen en meningen van anderen. 
Zo wordt hij dikwijls gevraagd 
om, ik noem maar iets, even te 
helpen bij het schilderen aan het 
huis van vrienden of om een mid-
dagje op te passen op de kinde-
ren van de buren. Ook wordt er 
ongevraagd van hem verwacht 
dat hij wel de kaartjes voor een 
groepsuitje gaat bestellen of din-
gen gaat regelen voor het vrij-
willigerswerk in het buurthuis. 
Want: hij is toch alleen. Ja, het 
is hem zelfs wel eens letterlijk 
en zonder omhaal van woorden 
gezegd: ‘Jij hebt wel tijd, want 
jij bent toch alleen. Je hebt geen 
partner met wie je rekening 
moet houden!’

Nee, het alleen zijn heeft hij 
nooit als problematisch ervaren. 
Maar soms is er wel het diep 
doorvoelde verlangen naar meer 
begrip van anderen, over wat 
het betekent om alleen door het 
leven te gaan. Nee, hij is niet zie-
lig, hij geniet van de dingen des 
levens en draait lekker mee in 
kerk en wereld. Maar heel soms 
is er heel even de pijn van het 
onbegrip van anderen voor zijn 
situatie. Een niet-begrijpen wat 
hij die ander ook nog niet eens 
kwalijk neemt. 
Een bijzonder mens, van wie veel 
te leren valt!

Alleen
Door ds. FoekJe diJk,

dalFsen

meer Caleb House
De weeskinderen in 
Caleb House (9 tot 
19 jaar) worden bege-
leid naar zelfstandig 
wonen. Daarna worden 
zij begeleid om zich 
staande te houden in 
de maatschappij. Caleb 
House wordt financi-
eel gesteund door de 
gelijknamige Wierdense 
stichting, geleid door 
Ineke Patty. Ook enkele 
Wierdense kerken in 
Wierden steunen Caleb 
House. Info:  
inkypatty@hotmail.com

Ineke Patty met  
kinderen die   

tijdens de  
Molukken Ride 
geld doneerden 

voor Caleb House.
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Zaterdag 6 oktober
ntr | npo2 | 21.20
andere tijden
Met acties voor een beter salaris 
en minder werkdruk in het basis-
onderwijs brengt het geschiede-
nisprogramma Andere Tijden een 
Ode aan de Onderwijzer.

Zondag 7 oktober
nCrV | npo2 | 08.25
de Verwondering
Aan de vooravond van de Dag 
van de Duurzaamheid is Mat-
thijs Schouten (1952) te gast in 
De Verwondering. Hij is ecoloog, 
hoogleraar Natuurbeheer in Ier-
land en Wageningen en strateeg 
bij Staatsbosbeheer.

Zondag 7 oktober
eo | npo2 | 09.55
de kapel
Ds. Orlando Bottenbley spreekt 
over welvaart en welzijn. Echter 
ons welzijn heeft niet alleen te 
maken met ons leven op aarde, 
maar ook met ons leven na de 
dood. Wat kies jij?

maandag 8 oktober
kro-nCrV | npo1 | 21.15
spoorloos
Ton is geboren in Zuid-Afrika 
en door zijn alleenstaande moe-
der afgestaan. Tons vrouw Sylvia 
merkt dat hij worstelt met zijn 
adoptie en via instanties gaat zij 
op zoek naar zijn moeder.

dinsdag 9 oktober
kro-nCrV | npo1 | 22.20
de rijdende rechter
Janneke Smit uit Oude Pekela 
ergert zich aan de brandnetels, 
distels en ander onkruid, dat 
welig tiert naast haar huis. De 
eigenaar van dit stuk grond geeft 
niet thuis als Janneke bij hem 
klaagt. Hoe lost de Rijdende 
Rechter dit probleem op?

woensdag 10 oktober
ntr | npo3 | 21.05
danny in de buitenwijken
Danny bezoekt in 6 Europese ste-
den de getto’s en achterstands-
wijken. Hoe leven mensen daar 
en hoe houden zij zich staande in 
buurten waar armoede, drugs en 
criminaliteit overheersen? Van-
avond Marseille.

donderdag 11 oktober
eo | npo1 | 22.20
Het Familiediner
Vanaf nu op Donderdag. Bert van 
Leeuwen bemiddelt in familieru-
zies. Tot het einde van het pro-
gramma blijft het spannend of de 
familieleden komen opdagen om 
de maaltijd met elkaar te delen en 
met elkaar in gesprek te gaan.

Vrijdag 12 oktober
ntr | npo2 | 21.05
80 jaar oorlog
Burgeroorlog. Het Spaanse leger 
neemt wraak als steden en dor-
pen overlopen naar Oranje. De 
strijd verhardt. Pas bij Alkmaar 
begint de Victorie, daar moet het 
Spaanse leger afdruipen.

bij de achterdeur 

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

 

Door ds.t. J . oldenHuis, CoeVorden

Een school in de Zaanstreek zit 
zo omhoog vanwege dat perso-
neelstekort, dat besloten werd 
een vierdaagse schoolweek in te 
voeren. De inspectie op de ach-
terste benen natuurlijk. Dat gaat 
buiten het boekje en dat kan niet 
want regels zijn regels. Maar als 
er geen personeel is, hoe moet 
het dan? Je kunt toch niet de 
eerste de beste die je op straat 
tegenkomt bij de lurven pakken 
en voor de klas zetten? Hoe kan 
dat toch dat er zo weinig mensen 
zijn die kiezen voor een baan in 
het onderwijs? Dat lijkt toch een 
zeer aantrekkelijk beroep. Korte 
werkdagen, want de school gaat 
al vroeg weer uit dus je bent lek-
ker vroeg thuis en dan natuurlijk 
niet te vergeten die wekenlange 
vakanties. Dat is gewoonweg een 
feestbaan en je krijgt er nog cen-
ten voor ook. 

Nou ligt de werkelijkheid helaas 
een ietsje pietsje anders. Vroeger 
was schoolmeester een geres-
pecteerd beroep. Hij behoorde 
bij de elite, zij het dat hij welis-
waar onder in de orkestbak zat 
van de mensen die doorgeleerd 
hadden, maar toch genoot hij 

aanzien.
Ik herinner mijzelf nog heel goed 
de juf in de eerste klas van de 
lagere school. Ze had wel iets 
van mijn moeder vond ik altijd. 
Ze is allang bevorderd tot hoge-
re heerlijkheid, maar ik denk nog 
altijd met respect aan haar terug. 
Met de bovenmeester lag dat iets 
anders, een goede meester maar 
hij kon zij handen slecht thuis-
houden en als je het waagde daar 
thuis over te klagen dan vond 
je geen gehoor. Op school was 
meester de baas en als je een 
draai om de oren gekregen had, 
was dat je eigen schuld, dus geen 
gezeur bij de deur. 

Vandaag is de achting voor de 
schoolmeester tot het nulpunt 
gedaald. Ze mogen dan titulair 
omhooggeschoten zijn - van 
kleuterjuf tot bovenmeester- tot 
het ambt van leraar, aan meer 
respect heeft het zeker niet bij-
gedragen. En dan moet je eens 
kijken naar het salaris, dat is 
bepaald niet om over naar huis 
te schrijven. Ga het maar eens 
vergelijken met andere HBO-
opleidingen. Je moet een speciale 
roeping hebben om voor de klas 
te willen staan, dan moet je wel 
gesneden zijn uit het hout van de 

barmhartigheid, of geboetseerd 
zijn op de schijf van de lijdzaam-
heid. Weinig mannen kiezen nog 
voor dit vak, vandaar dat het 
merendeel van het onderwijzend 
personeel vrouw is. Dan komen 
de verhoudingen scheef te staan, 
vandaar dat men ook terecht 
spreekt over verwekelijking van 
het onderwijs. 

Het is vandaag de dag in elk 
geval voor onderwijsmensen 
geen eenvoudige opdracht meer 
en bepaald geen feestbaan, dat 
is het overigens nooit geweest. 
Het grote probleem is dat de 
kinderen heilig zijn geworden 
en dat ouders met eisen komen 
waaraan je nooit kunt voldoen. 
Zoals het vroeger ging met de 
strenge bovenmeester hoeft niet 
meer, maar het is wel helemaal 
doorgeslagen naar de andere 
kant. Laten we blij zijn, dat er 
nog altijd mensen bereid zijn dit 
prachtige werk te willen doen. Ik 
hoop ook dat men dat van over-
heidswege een beetje meer in de 
gaten zal krijgen en dat ze eens 
fatsoenlijk beloond zullen wor-
den. En graag een beetje meer 
respect mensen voor de juf en 
de meester, of ze nu leraar heten 
of niet.

Het onderwijs kampt met 
personeelstekort. Leraren 
zijn schaars of beter gezegd 
zeldzaam geworden Sprong 
je een aantal jaren geleden 
als pas afgestudeerde mees-
ter of juf een gat in de lucht 
als je eindelijk een baan 
vond, tegenwoordig kun je 
overal terecht en liggen de 
banen voor het opscheppen. 
Scholen schreeuwen om per-
soneel, maar als er geen men-
sen zijn, houdt het op.

De juf en  
de meester

Veel preken staan 
bol van gemeen-

plaatsen. ‘Heb je daarvoor nou 
theologie gestudeerd’ dacht ik 
dan wel eens. Gemeenplaatsen 
kan ik zelf ook wel bedenken. Van 
een afgestudeerd theoloog ver-
wacht ik iets anders: belangrijke 
achtergronden bij het gelezen 
Bijbelgedeelte, dieper inzicht in 
de bedoelingen, verheldering van 
zaken die misschien in het ver-
leden misverstaan zijn, en een 
boodschap waarvan ik ophoor, zo 
mogelijk met een vertaling naar 
de wereld van vandaag. Platitudes 
als ‘God is goed!’ kan ik missen 
als kiespijn. Droogstoppel heeft 
gelijk.

anticiperen
Of toch niet? Er schuilt wel een 
adder onder het gras. Over welke 
God hebben wij het, wat is goed, 
en is het eigenlijk wel waar? Het 
zo routineus klin-
kende zinnetje 
roept bij nader 
inzien belangrijke 
vragen op. Hier 
stuiten we op iets wat voor een 
goede preek heel belangrijk is: 
anticiperen op reacties van de 
toehoorders. Sommige kerkgan-
gers zullen dankbaar knikken als 
ze horen dat God goed is. Men-
sen bijvoorbeeld die de afgelo-
pen week zijn getrouwd. Maar 
hoe staat het met kerkgangers 
die in dezelfde week een dier-
baar familielid aan kanker hebben 
verloren? Die zullen het niet zo 
gauw beamen. Op zijn minst het 
pijnpunt benoemen is van belang. 
En dan heb ik het alleen nog maar 

Wat is een goede preek? (2)

Door daan Van 

der waals, 

gramsbergen 

Batavus Droogstoppel, de onsterfelijke schepping van Multatuli in 
diens ‘Max Havelaar’, begreep niet waarom men ‘Latijn moet leren om 
in het Hollands te zeggen: God is goed!’. Een broodnuchtere opmer-
king over dominees, met een kern van waarheid en toch ook een hoop 
misverstanden. 

Vijf keer werd het programma 
genomineerd voor de Sonja 
Barend Award. Aankomend  
seizoen heeft Adieu God? nog  
een extra gouden randje: het pro-
gramma viert de 100e aflevering. 

bijzonder
Voor presentator Tijs van 
den Brink is Adieu God? een 
bijzonder programma, omdat 
daarin zijn eigen geloof op 
het spel staat. Daarom heeft 
hij dubbele gevoelens bij het 
jubileum: “Ik merk dat ik het 

lastig vind om de 100e aflevering 
van Adieu God? te vieren. Ik 
blijf het verdrietig vinden als 
mensen afhaken bij de kerk of 
zelfs bij God. Toch werken we 
er met heel veel plezier aan. 
De gesprekken zijn vaak echt 
openhartig, de gasten laten zich 
diep in de ziel kijken.”

Voor Van den Brink heeft het 
programma ook iets met zijn 
eigen geloof gedaan: “Uiteraard 
hebben de verhalen invloed op 
me. Vaak als ik op zondagmorgen 

in de kerk zit, denk ik: ‘Zou de 
Adieu-gast van deze week hier 
iets mee kunnen?’ De gesprekken 
scherpen me in m’n denken over 
wat ik zelf geloof en helpen mij 
dat te verwoorden. En ik hoor 
regelmatig dat dat voor kijkers 
ook geldt.”

nacht van Adieu God?
Ter gelegenheid van de 100e 
aflevering organiseert de EO 
een ‘Nacht van Adieu God? ’, in 
de nacht van 20 op 21 oktober. 
Op NPO 2 worden dan tien afle-
veringen herhaald, waar Tijs bij-
zondere herinneringen aan heeft. 
De gasten in die afleveringen zijn 
Dries van Agt, Johan Derksen, 
Margriet van der Linden, Maar-
ten ’t Hart, Midas Dekkers, Erik 

Scherder, Jeroen Pauw, Marlies 
Dekkers, Youp van ’t Hek en 
Esther Gerritsen.

De serie met nieuwe afleverin-
gen van ‘Adieu God?’ begint op 
zondag 7 oktober. In de nieuwe 
afleveringen spreekt Van den 
Brink met onder anderen top-
zwemster Ranomi Kromowidjojo, 
journalisten Gerri Eickhof en 
Marga van Praag, oud-minister 
Ben Bot en econoom Heleen 
Mees. (Bron: EO)

Adieu God? Vanaf zondag 7 oktober t/m 11 november 

om 23.45 uur op NPO 2

100e aflevering van

In ‘Adieu God?’ gaat Tijs van den Brink met bekende Nederlanders 
in gesprek over God, geloof en geloofsgemeenschap. De gasten in dit 
programma zijn in hun persoonlijk leven met religie in aanraking geko-
men, meestal in hun opvoeding. Het nieuwe seizoen start op 7 oktober.

Presentator Tijs van 
den Brink: “Ik blijf 
het verdrietig vinden 
als mensen afhaken 
bij de kerk of zelfs  
bij God.”

Adieu God? gaat weer van start
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ds. E. van Beesten, Ommen. 
Vernieuwende dienst. Knd.: 
groep 1 t/m 8. Koffiedrinken 
na de dienst. Oppas: Jenita 
Veldman. Fredrikskerk 
Kloosterhaar 9.30 ds. A. v/d 
Griend. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Corina Ekkel en Fleur 
Koiter. Collecten: ZWO, kerk 
en onderhoudsfonds.

st. Jansklooster
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 7 okt.: 10.00 
ds. H. Capon, Emmeloord. 
Oppas: Aline Mooiweer en 
Hezra Oenema. Knd.: groep 
1: Ina en Geri. Organist: Jan 
Pieter van Eerde. Kapel 19.00 
ds. J. Duijster, Papendrecht. 
Gez. dienst. Organist: Hans 
Dunsbergen. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Bloemen.
Zieken. Zr. L. van Dalen-
Huisman is na de heupoperatie 

ontslagen uit de Isala kliniek te 
Meppel en opgenomen voor 
verdere revalidatie in De Schakel 
te Emmeloord. We hopen dat ze 
zich daar thuis mag voelen en dat 
het herstel goed mag gaan. We 
leven mee met haar en haar man, 
hun kinderen en kleinkinderen 
en bidden om kracht en hulp 
voor nu en voor de toekomst. 
Dat de familie van Dalen bij alles 
Gods trouwe zorg mag ervaren 
bij alles wat er gaande is.
Zr. M. van Benthem-Leeuw 
mocht na lange tijd in het 
ziekenhuis en in verpleeghuis 
Reggersoord in Meppel te zijn 
geweest weer thuiskomen op 
haar eigen vertrouwde plek aan 
de Kloosterweg. We wensen 
haar veel sterkte toe en bovenal 
Gods onmisbare nabijheid.
Zr. Lammie Odink-de Jonge 
mocht eveneens weer 
thuiskomen om te herstellen 
van de operatie die ze moest 
ondergaan i.v.m. een hernia. Het 
herstel kost tijd en vergt veel 
van zr. Odink. We bidden voor 
haar om rust en Gods liefde 

om haar heen. We wensen haar 
en haar man en kinderen Gods 
liefde en nabijheid om hen heen 
voor nu en voor de komende 
tijd.
We leven mee met allen die hier 
niet met naam zijn genoemd 
maar wel te maken hebben met 
zorgen en moeiten en verdriet. 
Omzien naar elkaar dat is een 
opdracht in de lijn van ons 
christen zijn. Laten we proberen 
ieder op zijn of haar tijd en 
plaats een luisterend oor te zijn 
voor hen die eenzaam zijn of 
die met problemen van welke 
aard ook te maken hebben. 
Zo mogen en kunnen we Gods 
opdracht: in liefde omzien naar 
elkaar uitdragen in een wereld 
om ons heen, veraf of dichtbij.
Jubilea. Br. Harco en zr. Petra 
Mooiweer-Regelink waren 
16 sept. 25 jaar getrouwd. 
Zij hebben dit in kleine kring 
gevierd samen met hun 
kinderen. Het is een groot goed 
om hier dankbaar voor te zijn. 
We feliciteren hen van harte en 
wensen hen nog meer goede en 

gezegende jaren toe onder Gods 
rijke zegen.
Br. Peter en zr. Jeanet Boes-Lok 
zijn 8 okt. 25 jaar getrouwd. 
Ze vieren dit met kinderen, 
familie en vrienden op vrijdag 
12 okt. We wensen hen een 
fijne dag toe, nog veel mooie en 
gelukkige jaren en Gods zegen 
voor de toekomst.
Overlijden. Op 29 sept. is in 
de leeftijd van 83 jaar br. Jan 
van Benthem overleden. Br. 
van Benthem woonde en werd 
verzorgd in Nieuw Clarenberg 
te Vollenhove. Na een periode 
van afnemende gezondheid 
kwam er een eind aan het leven 
van br. van Benthem en mag 
hij zijn aardse leven loslaten 
om het eeuwige leven bij zijn 
hemelse Vader in te gaan. Br. 
van Benthem was lang een 
trouwe kerkganger en een 
meelevend lid van de gemeente. 
In de ochtenddienst van 23 
sept. hebben we stil gestaan bij 
zijn overlijden en zongen we de 
verzen 3 en 4 van Psalm 43. O 
Here God, kom mij bevrijden, 

zend mij uw waarheid en uw 
licht. En in vers vier getuigd 
de Psalmmist van het opgaan 
tot Gods altaren, tot Hem, de 
bron van zaligheid. Daar mag 
de ziel Gods heil ervaren en 
hen die achterblijven mogen 
zich erdoor getroost weten 
dat het goed is zo en dat hun 
geliefde man, vader en opa br. 
van Benthem een toekomst mag 
hebben in Gods Vaderhuis. We 
wensen de fam. Van Benthem 
veel sterkte en bij alles Gods 
bemoedigende nabijheid toe. 5 
okt. is br. van Benthem na een 
dienst van woord en gebed naar 
zijn laatste rustplaats hier op 
aarde gebracht. Veel is genoemd 
maar niet alles kan gezegd 
daarom nog een tekst uit: 2 
Kronieken 16: 9 De Heer laat 
immers voortdurend zijn ogen 
over de aarde rondgaan en biedt 
iedereen hulp die hem met heel 
zijn hart is toegedaan.
Voor u allen de hartelijke 
groeten en een goede en 
gezegende week toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4barmhartigheid, of geboetseerd 
zijn op de schijf van de lijdzaam-
heid. Weinig mannen kiezen nog 
voor dit vak, vandaar dat het 
merendeel van het onderwijzend 
personeel vrouw is. Dan komen 
de verhoudingen scheef te staan, 
vandaar dat men ook terecht 
spreekt over verwekelijking van 
het onderwijs. 

Het is vandaag de dag in elk 
geval voor onderwijsmensen 
geen eenvoudige opdracht meer 
en bepaald geen feestbaan, dat 
is het overigens nooit geweest. 
Het grote probleem is dat de 
kinderen heilig zijn geworden 
en dat ouders met eisen komen 
waaraan je nooit kunt voldoen. 
Zoals het vroeger ging met de 
strenge bovenmeester hoeft niet 
meer, maar het is wel helemaal 
doorgeslagen naar de andere 
kant. Laten we blij zijn, dat er 
nog altijd mensen bereid zijn dit 
prachtige werk te willen doen. Ik 
hoop ook dat men dat van over-
heidswege een beetje meer in de 
gaten zal krijgen en dat ze eens 
fatsoenlijk beloond zullen wor-
den. En graag een beetje meer 
respect mensen voor de juf en 
de meester, of ze nu leraar heten 
of niet.

Veel preken staan 
bol van gemeen-

plaatsen. ‘Heb je daarvoor nou 
theologie gestudeerd’ dacht ik 
dan wel eens. Gemeenplaatsen 
kan ik zelf ook wel bedenken. Van 
een afgestudeerd theoloog ver-
wacht ik iets anders: belangrijke 
achtergronden bij het gelezen 
Bijbelgedeelte, dieper inzicht in 
de bedoelingen, verheldering van 
zaken die misschien in het ver-
leden misverstaan zijn, en een 
boodschap waarvan ik ophoor, zo 
mogelijk met een vertaling naar 
de wereld van vandaag. Platitudes 
als ‘God is goed!’ kan ik missen 
als kiespijn. Droogstoppel heeft 
gelijk.

anticiperen
Of toch niet? Er schuilt wel een 
adder onder het gras. Over welke 
God hebben wij het, wat is goed, 
en is het eigenlijk wel waar? Het 
zo routineus klin-
kende zinnetje 
roept bij nader 
inzien belangrijke 
vragen op. Hier 
stuiten we op iets wat voor een 
goede preek heel belangrijk is: 
anticiperen op reacties van de 
toehoorders. Sommige kerkgan-
gers zullen dankbaar knikken als 
ze horen dat God goed is. Men-
sen bijvoorbeeld die de afgelo-
pen week zijn getrouwd. Maar 
hoe staat het met kerkgangers 
die in dezelfde week een dier-
baar familielid aan kanker hebben 
verloren? Die zullen het niet zo 
gauw beamen. Op zijn minst het 
pijnpunt benoemen is van belang. 
En dan heb ik het alleen nog maar 

over persoonlijke omstandighe-
den van mensen. De hobbels kun-
nen ook theologisch van aard zijn. 
Wat moeten mensen ermee die 
zijn opgegroeid bij een strenge 
en oordelende God? Of mensen 
die denken dat God ‘iets tussen 
mensen’ is? Het lijkt zo eenvou-
dig, maar in feite heb je heel wat 
meer nodig dan Latijn, Grieks of 
Hebreeuws om uit te leggen dat 
God goed is.

Hartstocht
Wat is een goede preek? Op die 
vraag gaan we nog maar even 
door. Er is een hoop te noemen 
wat tot de basiskennis en basis-
vaardigheden van een predikant 
behoort. Dat krijg je in de oplei-
ding onder het vak homiletiek 
oftewel preekkunde wel voor-
geschoteld. Maar dat alles levert 
nog niet een goede preek op. 
Daarvoor zijn meer persoonlijke 
kwaliteiten nodig. Noem het 
vroomheid: biddend en medite-
rend overwegen van de Schrift. 

Maar nog iets 
heel anders: roe-
ping. Of als dat 
te zwaar klinkt: 
gedrevenheid. 

Hartstocht om de hoorders op 
een dieper niveau te raken en aan 
te spreken, door te dringen tot 
hun wezenlijke kern. Dat kun je 
alleen vanuit jouw eigen wezen-
lijke kern. 

Maar, zo wordt soms gevraagd: 
kan dit eigenlijk wel, preken? Als 
dominee sta je  voor een divers 
gezelschap. Voor mensen die op 
allerlei punten van elkaar verschil-
len. Kun je al die verschillende 
mensen tegelijk met dezelfde 
preek bereiken? Wat de een aan-

spreekt, zegt de ander niets of 
weinig. En de grootste gemene 
deler werkt ook niet. Dan krijg 
je van die vage preken waar geen 
onvertogen woord in voorkomt, 
maar ze landen niet. Als je ieder-
een wilt bereiken, bereik je uit-
eindelijk niemand, zegt men wel.

gedeeld geloof
Ik geloof dat het wel kan. En ook 
dat het belangrijk is. Allereerst 
omdat de verschillen tussen de 
hoorders niet moeten worden 
overdreven. Het is waar dat een 
preek door de hoorders heen 
gaat, en dat levert dan allerlei 
verschillende versies op van een 
en dezelfde preek. Mensen halen 
er nu eenmaal verschillende din-

gen uit. Verschillen dus, maar ook 
overeenkomsten in de kerk. Dat 
geldt om te beginnen sociolo-
gisch. Honderd mensen in de kerk 
wil niet zeggen dat er honderd 
verschillende preken ontstaan. 
Mensen leven niet op een eiland, 
en in de gemeente van Christus al 
helemaal niet. Ons verbindt het 
gedeelde geloof, en dat alleen al 
betekent dat het kan: preken.

kunst
Bovendien: waar gaat het over in 
de kerk? Toch over de levensvra-
gen van mensen en de antwoor-
den daarop van het evangelie? 
Hoe de context ook mag zijn, 
in prediking en pastoraat zijn de 
basisgegevens van ons menszijn 
aan de orde. Het gaat om dood 
en leven, schuld en vergeving, 
ziekte en gezondheid, vreugde en 
verdriet, tegenslag en narigheid, 
maar ook hoop voor de toe-

komst. Vergelijk het met kunst. 
Een toneelstuk, een muziekwerk, 
een schilderij kan een zeer divers 
publiek aanspreken, omdat op 
een diepere laag wordt gecom-
municeerd. En een predikant is 
ook kunstenaar, meende prof. 
K.H. Miskotte (1894-1976).

Van dezelfde Miskotte citeer 
ik tot slot een volzin die alles 
samenvat: ‘Hoe begenadigd de 
prediker moge zijn, voorbereiding 
is en blijft absoluut nodig, omdat 
het ondergaan van de macht van 
het Woord en de kennis van de 
bronnen van dat Woord slechts 
een doel te dienen hebben: 
omvorming van de werkelijkheid.’ 
Oftewel: de dagelijkse werkelijk-
heid komt op zondagmorgen in 
een ander licht te staan. Gods 
licht.’

Dit was het tweede deel van een tweeluik over preken.

Wat is een goede preek? (2)

Door daan Van 

der waals, 

gramsbergen 

Daan

Voor een goede preek zijn persoonlijke kwaliteiten nodig: vroomheid, roeping, gedrevenheid. Hartstocht om de 
hoorders op een dieper niveau te raken…

Batavus Droogstoppel, de onsterfelijke schepping van Multatuli in 
diens ‘Max Havelaar’, begreep niet waarom men ‘Latijn moet leren om 
in het Hollands te zeggen: God is goed!’. Een broodnuchtere opmer-
king over dominees, met een kern van waarheid en toch ook een hoop 
misverstanden. 

De DageliJkse werkeliJkheiD komt 
op zonDagmorgen in een anDer 

licht te staan. goDs licht.

Scherder, Jeroen Pauw, Marlies 
Dekkers, Youp van ’t Hek en 
Esther Gerritsen.

De serie met nieuwe afleverin-
gen van ‘Adieu God?’ begint op 
zondag 7 oktober. In de nieuwe 
afleveringen spreekt Van den 
Brink met onder anderen top-
zwemster Ranomi Kromowidjojo, 
journalisten Gerri Eickhof en 
Marga van Praag, oud-minister 
Ben Bot en econoom Heleen 
Mees. (Bron: EO)

Adieu God? Vanaf zondag 7 oktober t/m 11 november 

om 23.45 uur op NPO 2

Presentator Tijs van 
den Brink: “Ik blijf 
het verdrietig vinden 
als mensen afhaken 
bij de kerk of zelfs  
bij God.”

Adieu God? gaat weer van start
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Zo 7 oktober
Marc 10:17-31

ma 8 oktober
Rt 12:1-7

di 9 oktober
Rt 12:8-15

wo 10 oktober
Romeinen 16:1-16

do 11 oktober
Romeinen 16:17-27

Vr 12 oktober
Deuteronomium 14:1-21

Za 13 oktober
Deuteronomium 14:22-29

Ook waar schuld ontbreekt, kan 
verantwoordelijkheid worden 
gevoeld.  
Willy Brandt

Zondag 7 oktober. 2018

Aalden 10.00 ds. A. Bouwman
Alteveer GK 10.00 mw. H. v/d 
Zwaag. Jeugdd.
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord. H.A. De Bron 10.00 
ds. H. Harmsen 11.00 zin in 
zondag JK 9.30 ds. R. Koopmans 
De Slingeborgh 10.30 ds. Th. 
Van Beijeren OK 10.00 ds. J. 
Goorhuis. H.A.
Beilen PK 10.00 ds. V. 
Thurkow 19.00 ds. J. Greving. 
Jeugdd.
Borger GH 10.00 ds. W. Slob
Bovensmilde WK 9.30 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Kauffmann
Diever GK 10.00 ds. M. Voet 
15.30 Herman Boon
Drijber GK 10.00 ds. Procee
Dwingeloo 10.00 ds. J. 
Moerman
Een 9.30 ds. H.J. Meijder
Elim HK 10.00 schooldienst
Emmen GrK 10.00 ds. 
v/d Kaaij Ichthus 10.00 ds. 
Wiekeraad Kapel 10.00 ds. 
Wijnsma 19.00 ds. Stalman 
Opgang 10.00 ds. Kajim SH 
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 ds. R. Wentink. 
H.A.
Gasselte 10.00 ds. L. 
Giethoorn
Gasselternijveen 9.30 ds. D. 
van Veen
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 9.30 ds. R. Fortuin
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. R. Veldman
Hollandscheveld 10.00 en 
19.00 ds. L. Kramer
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 ds. H. Jumelet
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans GrK 9.30 ds. J. Snaterse 
HK 9.30 ds. A. van Beijeren 
OK 9.30 ds. B. Metselaar 19.00 
Poëziedienst VH 9.30 ds. J. 
Batenburg Bethesda 10.30 dhr. 
J. Brand Weidesteyn 10.30 dhr. 
W. Wennink. H.A. WK 10.15 
dhr. K. van Hoek. H.A.
Klazienaveen Sportlandgoed 
9.30 gez. dienst
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 ds. J. 
Greive
Meppel MK 10.00 ds. C. 
Huisman Erfdeel 10.00 en 
14.00 ds. K. Stroop
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. 
van Breevoort
Nieuw-Balinge 10.00 prop. J. 
Lensen 15.00 ds. J. Geerts
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. 
van Elten

Nijeveen 10.00 kand. G. de 
Kok
Pesse MK 10.00 ds. G. Naber 
19.00 zangdienst
Rolde 10.00 ds. H. Bouwma
Ruinerwold/Koekange BH 
9.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. Eerbeek
Sleen OK 10.00 openhuisdienst
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. J. 
Dekkers 15.00 prop. J. Lensen
Valthermond HS 10.00 ds. J. 
Maatjes
Vries DK 10.00 Theunis 
Veenstra
Westerbork VH 10.00 ds. J. 
van Kempen SK 10.00 ds. M. 
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten HK 10.00 ds. R. ten 
Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. 
Gras HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Cohen-Stuart

Zondag 7 oktober. 2018

Ens GK 9.30 ds. G. Otter 
19.00 dhr. A. Nijburg. Jeugdd.
Kraggenburg 10.00 past. C. 
Boven
Marknesse 9.30 ds. W. Andel
Nagele 9.30 ds. Timmer
Urk BK 10.00 ds. C. Keleman 
17.00 ds. G. van Zanden PK 
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 
ds. T. Smink De Poort 10.00 
ds. K. v/d Sloot 17.00 ds. R. van 
Hornsveld
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Zondag 7 oktober. 2018

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 
10.00 ds. C. Elsinga 19.00 drs. 
Y. Breemes GrK 10.00 ds. P. 
Endedijk PK 10.00 ds. E. van 
Houwelingen Noach 10.00 ds. 
D. van Bart Eugeria 10.30 da. 
J. Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. J. 
Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim OK 9.30 dhr. B. 
van Tebberen. Jeugdd. 19.00 ds. 
W. den Braber
Berkum HH 9.30 ds. R. 
Gosker
Blankenham 9.30 da. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. 
Veening Dijkhuis 10.00 ds. J. 
Meijer
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle 9.30 dhr. H. Maneschijn 
19.00 ds. J. Visser
Daarlerveen 9.30 en 19.00 
ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 en 19.00 
ds. H. Schipper Oudleusen 
9.30 ds. A. Tol
Dedemsvaart Antenne 9.30 
ds. K. van Staveren De Fontein 
19.00 ds. W. Wegerif
De Krim PK 9.30 da. G. 
Arends
Delden OB 10.00 ds. Mulder
Den Ham GK 9.30 ds. H. 
de Haan 16.30 anders-dienst 
19.00 ds. H. Klaassen DK 
10.00 ds. H. Klaassen 17.00 ds. 
de Goeijen

Enschede OK 10.00 
Lonneker 10.00 da. G. 
Lambers BK 10.00 ds. J. Bor 
ZP 10.30 ds. A. Fuhrmann HZ 
10.00 past. G. Slüter JK 10.00 
ds. W. Janssen
Enter 9.30 ds. L. van Rikxoort. 
Voorber. H.A. 19.00 ds. J. 
Maliepaard
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma
Giethoorn PG 10.00 ds. A. 
van Waard. H.A.
Hardenberg Baalderveld 
10.00 ds. P. Langbroek HK 
10.30 ds. H. Dorgelo De 
Matrix 9.30 ds. P. Noordmans 
Radewijk 10.00 ds. J. Woltinge 
HöK 10.00 ds. W. v/d Wel 
Witte Kerk 10.00 dhr. J. 
Eertink Oostloorn 10.30 ds. 
P. Noordmans HK 10.00 ds. H. 
Dorgelo
Hasselt Ichthus 10.00 n.b.
Heino 9.30 Hans van Solkema
Holten DK 9.30 ds. M. 
Sandeijk BthK 11.00 ds. M. 
Sandijk Kandelaar 9.30 
ds. P. Boomsma 19.00 ds. S. 
Roozenboom
Kampen OH 9.30 drs. B. v/d 
Kamp
Kuinre 11.00 da. R. v/d Hucht
Kamperveen 8.30 da. Sijtsma
Lemelerveld BK 9.30 ds. C. 
Benard
Lutten LK 9.30 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. R. 
van Hornsveld 19.00 ds. L. van 
Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. 
G. Trouwborst MK 10.00 ds. 
L. Hoekstra OK 10.00 ds. M. 
Develing 19.15 jeugddienst
Nijverdal RB 9.30 da. B. v/d 
Weg HC 9.30 ds. W. Broekema 
VEG 18.30 da. H. Paas
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. 
Jans GK 9.30 ds. F. de Boer
Rijssen GK 9.30 ds. A. 
Oosterwijk 19.00 ds. P. 
Boomsma

Sibculo KK 9.30 ds. E. van 
Beesten FK 9.30 ds. W. v/d 
Griend
Schuinesloot 11.00 ds. W. 
Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00 
ds. H. Capon Kapel 19.00 ds. J. 
Duijster. Gez. dienst
Staphorst 11.00 ds. P. v/d 
Meulen. Gez. dienst
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van 
’t Zand 19.00 dhr. J. Smit. Sing-
in OV 9.30 en EV 10.45 ds. B. 
Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. M. 
Oostenbrink
Vollenhove GrK 10.00 ds. M. 
Rohaan MK 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. A. 
de Lange
Vroomshoop Het Anker 
9.30 ds. J. Droogendijk Irene 
19.00 ds. J. Antonides. H.A.
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. K. 
Hazeleger
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. T. Smink 15.00 ds. H. 
Donken 18.45 ds. P. Vermaat 
GK 9.30 ds. C. de Gooijer 
19.00 mw. M. de Vries Hoge 
Hexel 9.30 ds. H. v/d Pol 
15.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 9.30 dhr. Kl. 
Salland. H.A.
Willemsoord 9.30 ds. G. de 
Fijter
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok 
14.30 ds. B. Gijsbertsen
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. B. Gijsbertsen
Zwartsluis GK 10.00 n.b.
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
GrK 16.30 vespers JK 9.30 
ds. E. v/d Noort 17.00 ds. F. 
van Santen LK 10.00 ds. M. 
Jonker OK 10.00 ds. E. Urban. 
H.A. Open Kring 9.30 ds. A. 
Pietersma SiK 10.00 en 19.00 
ds. H. Evers StK 9.30 ds. J. van 
Ark

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

protestantse kerk
beroepen
te Holten (geref.), ds. G.J.  
van Herk te Nootdorp-Ypenburg
te Leiden (Merenwijk),  
ds. M.F. Buitenwerf-van 
der Molen te Amstelveen-
Buitenveldert (Kruiskerk),  
die dit beroep heeft aangenomen
te Leerdam (wijk West),  
ds. H. Markus te Putten (herv.)
te Woerden (herv. wijk 
Centrum-Oost), ds. C. 
Mijderwijk te Meerkerk (herv.)

aangenomen
naar ‘s-Heerenberg-Zeddam, 
ds. H.J. Nieuwenhuis te Zuid-
Sumatra (Indonesië predikant-
diaconaal werker voor Kerk in 
Actie)
naar Winterswijk (prot. 
gemeente, deeltijd 60%) i.c.m. 
Groenlo (herv., deeltijd 25%), 
ds. R. Wentink te Emmer-
Compascuum
naar Renswoude  
(herv.), ds. A. Schroten te 
Leerdam

gereF. kerken (VriJg.)
beroepen
te Hengelo (Ov), ds. R.R.  
Roth te Oegstgeest
te Nijkerk-West, ds. A.M. 
Postma te Veendam-Wildervank 
(CGK-GKV)

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

CHr. gereF. kerken
beroepen
te Genemuiden, ds. G.J. Post  
te Nieuwpoort

gereF. gemeenten
beroepen
te Den Haag-Scheveningen, 
ds. H. Brons te Vlaardingen
te Oostkapelle, ds. P.G. 
Heijkamp te Emmeloord
te Leerdam, ds. G.J.N. Moens 
te Lisse
te Stolwijk, ds. A. Schot te 
Nunspeet
te Aalburg, ds. J.M.D. de Heer 
te Middelburg-Centrum
te Groningen, ds. G.W.S. 
Mulder te Zoetermeer
te Kapelle-Biezelinge, ds. A.T. 
Vergunst te Waupun (Wisconsin, 
VS)
te Picture Butte (Alberta, 
Canada), ds. B.J. van Boven te 
De Valk-Wekerom, die bedankte 
voor Nieuw-Beijerland en voor 
Waardenburg

bedankt
voor Ridderkerk en voor 
Scherpenzeel, ds. A.T. Huijser 
te Sliedrecht

komen en gaan

De kerkdienst (3)

Wat gebeurt er rondom en 
in een kerkdienst? Kerk-
gangers zijn zich daarvan 
maar ten dele bewust. In 
een serie artikelen besteedt 
Riemer Roukema aandacht 
aan onderdelen van de kerk-
dienst. 

Door: dr. riemer roukema, Zwolle

Het gebed voor predikant en 
kerkdienst, en ook wat er in de 
kerkruimte gebeurt voordat de 
dienst begint, is in vorige edities 
aan de orde geweest. Dit keer 
het consistoriegebed.

Veel te regelen
In de ‘consistorie’, de kerken-
raadskamer, verzamelen zich de 
dienstdoende ouderlingen, diake-
nen en voorganger. Soms ook de 
leiding van de kindernevendienst 
(of ‘kinderkerk’) en de collectan-
ten. Als gastvoorganger overkomt 
het mij regelmatig dat er in het 
kwartier voor de dienst nog van 
alles te regelen is. Men vraagt 
bijvoorbeeld of ik voorbede wil 
doen voor een 
broeder of zus-
ter in het zieken-
huis. En of ik wil 
danken voor een 
geboorte. Als ik nog geen contact 
met de leiding van de kinderne-
vendienst heb gehad, vraag ik 
welk verhaal verteld wordt. Soms 
krijg ik dan te horen dat er in de 
kerkdienst een kinderlied wordt 
gezongen of voor de kinderen 
een filmpje wordt vertoond. 
Sommige zaken zou ik liever wat 
eerder hebben gehoord, maar ik 
begrijp dat dat niet altijd kan. 

gebed
Als alles geregeld is, gaat eerst 
een ouderling (m/v) voor in 
gebed, het consistoriegebed. 
Deze vraagt God om een zegen 
over de dienst en dankt bijvoor-

Voorbereiding vóór de dienst

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JubileumConCert?
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agenda

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

Vrijdag 12 oktober
Jubileumconcert Cliff Richard live 
in Kinepolisbioscoop, 20.30 uur 
(21.00 start concert), Emmen, 
Enschede, Almere

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 14 oktober
Klassieke muziek verdient een 
plek in de moderne tijd. Toe-
gankelijk en betaalbaar zijn sleu-
telwoorden voor het Libero 
strijkorkest, Zalencentrum De 
Hoofdhof te Zwolle-Berkum, 
15.00 uur, € 10 (tot 16 jaar € 5)

Vrijdag 19 oktober 
Hanne de Vries - Not a Fairytale 
tour, Zwolle, Verrijzeniskerk, 
Bachlaan 150, 20.00 uur, € 15; 
info: events4christ.nl

Zondag 21 oktober
Jason Upton & band (worship)
Almelo, Theaterhotel, 20.00, € 20 
(voorverkoop tot 15 okt € 15), 
info en tickets: events4christ.nl

Zondag 7 oktober
Lezing Salim Shalash, Enschede, 
De Cromhoff (zaal De Binnenhof), 
Bleekhofstraat 300, 19.30 uur

dinsdag 9 oktober
‘Waarom christenen iets met 
Israël hebben’, lezing ds. Oscar 
Lohuis, Lelystad, de Hoeksteen, 
Schouw 24-96, 19.30 uur info: 
www.christenenvoorisrael.nl 

woensdag 10 oktober
‘Zeventig jaar Israël’, lezing  
Heleen Bénard, Zwolle, Sions-
kerk, Glanerbeek 10, 20.00uur 
info: www.christenenvoorisrael.nl

woensdag 10 oktober
Praatclub voor jongeren, Hengelo, 
Waterstaatskerk, 19.00 - 20.00 uur

Zaterdag 13 oktober
Zangavond, Staphorst, Kerkge-
bouw De Bron, Churchillaan 2, 
19.00 uur, € 5 (kinderen tot 12 jr 
gratis)

Zondag 14 oktober
Zangdienst, Kuinre, Protestantse 
Kerk, 19.00 uur

Zondag 14 oktober
Schoenendoosdienst,  
Willemsoord, 9.30 uur

donderdag 18 – zaterdag  
20 oktober 2018
There is More (voor de kerk in 
Nederland), Conferentie voor 
kerkenraden, jeugdcommissies, 
Alpha-teams en Gemeente-
Groeigroepen, Veenendaal,  
De Basiliek. Info en aanmelden: 
thereismore.nl

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

geen privé meer
Het privéleven van politici ligt steeds 
meer op straat. Dat merkte onlangs 
D66-leider Alexander Pechtold 
nog. Hoe komt dat toch, vraagt het 
reformatorisch dagblad zich 
af.

In het buitenland is het privéle-
ven van politici al decennia een 

‘dankbaar’ onderwerp om over te 
schrijven, maar in Nederland was 
de regel dat niet werd geschreven 
over affaires die geen politieke 
betekenis hadden. Eerder kreeg 
CDA-politicus De Vries met de 
nieuwe werkelijkheid te maken 
toen hij als staatssecretaris van 
Defensie een relatie begon met 
zijn adjudante. De echtscheidingen 
van oud-PvdA-voorman Samsom 
en PvdD-fractievoorzitter Thieme 
haalden ook het nieuws. Het valt 
niet te ontkennen dat de media zijn 
veranderd. De intrede van Geen-
Stijl in het Haagse heeft ongetwij-
feld een knop omgezet. Maar er is 
ook een andere kant, die van de 
politicus. Die laat ook veel meer 
zien van zijn privéleven. Zo vond 
GroenLinksfractievoorzitter Klaver 
het nodig om in een boxershort 
en ontbloot bovenlijf te poseren. 
De eerdergenoemde Samsom gaf 
tijdens een reclamespotje in de 
campagne een inkijkje in de keu-
ken tijdens een familieontbijt. En 
zo zijn er nog vele voorbeelden 
te noemen. Terecht concludeert 
de parlementair historicus Gerrit 
Voerman uit Groningen: „Als je de 
deur opent voor de buitenwereld, 

moet je niet verbaasd opkijken dat 
die buitenwereld over je schouder 
naar binnen wil gluren.”

beperkte blik?
Hebben christenen een beperkte blik 
op de werkelijkheid? Volgens SGP-
eerstekamerlid Diederik van Dijk in 
het nederlands dagblad is het 
precies andersom. 
 
Een Elspeetse refo die zijn hele leven 
nooit één stap buiten de refozuil 
heeft gezet heeft een oneindig rui-
mere blik dan een seculiere kos-
mopoliet. Seculiere mensen leven 
in een bekrompen wereld, en zij 
weten het niet. Dé vooronderstel-
ling van de westerse, moderne mens 
is, dat er sprake is van een gesloten 
wereldbeeld. Geen hogere macht en 
geen opperwezen dat zich bemoeit 
met deze wereld. Er is geen andere 
werkelijkheid dan de zintuigelijk 
waarneembare. Bij deze werkelijk-
heid zwéren de seculieren. ‘Het 
altaar’, zegt theoloog Johan Bavinck, 
‘is ingeruild voor de spiegel, waarin 
de mens alleen zichzelf ziet.’ Het 
geloof, dat zin en uitzicht gaf aan ons 
bestaan, is vervangen door de passie 
om uit dit leven te halen wat erin zit. 

kerk in nepal groeit
De kerk groeit in Nepal, lezen we 
in alle Volken, het blad van 
de Gereformeerde Zendingsbond 
(GZB).

“Overal in Nepal zie je tempels. 
Maar tussen die duizenden tem-
pels zie je een jonge, groeiende 
kerk.” Aan het woord is Jiwan, 
een jonge evangelist. Samen met 
zijn vader Navaraj trekt hij regel-
matig het Himalayagebergte in 
om daar nieuwe gemeenten te 
stichten. Jiwan: “De meeste men-
sen hier zijn hindoe of boeddhist, 
vandaar al die tempels. Op de 
offerplaatsen proberen mensen 
de goden en geesten te vriend 
te houden, maar ze weten nooit 
wanneer het genoeg is. Er blijft 
altijd onzekerheid. Het christelijk 
geloof is uniek, omdat we zeker 
zijn van Gods liefde voor ons. Dat 
motiveert ons om de bergen in te 
trekken.” De kerk in Nepal hoort 
bij de snelst groeiende kerken in 
de wereld. Navaraj: “God is aan 
het werk. In 1950 woonden hier 
nauwelijks christenen, nu zijn dat 
er ruim een miljoen!” 

-
-

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 GZ.

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

CHr. gereF. kerken
beroepen
te Genemuiden, ds. G.J. Post  
te Nieuwpoort

gereF. gemeenten
beroepen
te Den Haag-Scheveningen, 
ds. H. Brons te Vlaardingen
te Oostkapelle, ds. P.G. 
Heijkamp te Emmeloord
te Leerdam, ds. G.J.N. Moens 
te Lisse
te Stolwijk, ds. A. Schot te 
Nunspeet
te Aalburg, ds. J.M.D. de Heer 
te Middelburg-Centrum
te Groningen, ds. G.W.S. 
Mulder te Zoetermeer
te Kapelle-Biezelinge, ds. A.T. 
Vergunst te Waupun (Wisconsin, 
VS)
te Picture Butte (Alberta, 
Canada), ds. B.J. van Boven te 
De Valk-Wekerom, die bedankte 
voor Nieuw-Beijerland en voor 
Waardenburg

bedankt
voor Ridderkerk en voor 
Scherpenzeel, ds. A.T. Huijser 
te Sliedrecht

De kerkdienst (3)

Wat gebeurt er rondom en 
in een kerkdienst? Kerk-
gangers zijn zich daarvan 
maar ten dele bewust. In 
een serie artikelen besteedt 
Riemer Roukema aandacht 
aan onderdelen van de kerk-
dienst. 

Door: dr. riemer roukema, Zwolle

Het gebed voor predikant en 
kerkdienst, en ook wat er in de 
kerkruimte gebeurt voordat de 
dienst begint, is in vorige edities 
aan de orde geweest. Dit keer 
het consistoriegebed.

Veel te regelen
In de ‘consistorie’, de kerken-
raadskamer, verzamelen zich de 
dienstdoende ouderlingen, diake-
nen en voorganger. Soms ook de 
leiding van de kindernevendienst 
(of ‘kinderkerk’) en de collectan-
ten. Als gastvoorganger overkomt 
het mij regelmatig dat er in het 
kwartier voor de dienst nog van 
alles te regelen is. Men vraagt 
bijvoorbeeld of ik voorbede wil 
doen voor een 
broeder of zus-
ter in het zieken-
huis. En of ik wil 
danken voor een 
geboorte. Als ik nog geen contact 
met de leiding van de kinderne-
vendienst heb gehad, vraag ik 
welk verhaal verteld wordt. Soms 
krijg ik dan te horen dat er in de 
kerkdienst een kinderlied wordt 
gezongen of voor de kinderen 
een filmpje wordt vertoond. 
Sommige zaken zou ik liever wat 
eerder hebben gehoord, maar ik 
begrijp dat dat niet altijd kan. 

gebed
Als alles geregeld is, gaat eerst 
een ouderling (m/v) voor in 
gebed, het consistoriegebed. 
Deze vraagt God om een zegen 
over de dienst en dankt bijvoor-

beeld voor de vrijheid en vrede 
waarin wij samen kunnen komen. 
Hij of zij bidt voor wie in de kerk-
dienst een taak hebben, in het 
bijzonder de voorganger, maar 
ook voor de hele gemeente die 
bijeengekomen is. De ambts-
drager vraagt God dat alles wat 
er gebeurt, zal zijn tot Zijn eer, 
dat in de prediking het evangelie 
zal klinken en dat onze harten 
erdoor geraakt zullen worden. Is 
er avondmaal, dan wordt gebe-
den dat het tot zegen zal zijn. 
Zo ongeveer gaat het meestal. 
(Enkele voorbeeldgebeden staan 
in het Dienstboek van 1998, blz. 
766-769.) 

ontstaan
Is het consistoriegebed of ons 
persoonlijke gebed voorafgaande 
aan de kerkdienst nodig? Zou 
God de dienst niet zegenen en er 
met Zijn Geest aanwezig zijn als 
we dat gebed achterwege laten? 
Dat kunnen we zo niet stellen. In 
verscheidene andere Europese 
landen heb ik het als voorgan-
ger meegemaakt dat er voor de 

dienst geen consi-
storiegebed was. 
Die kerkdiensten 
verliepen ook 
goed, voor zover 

ik kon beoordelen. Waarom doen 
we het in Nederland dan wel? 
Waar komt die gewoonte van-
daan?

Er wordt wel gedacht dat het 
consistoriegebed is ontstaan in 
de tijd van de Afscheiding in de 
negentiende eeuw, toen de kerk-
diensten van de afgescheiden 
gereformeerden door de over-
heid verstoord konden worden. 
Maar dat zou dan betekenen dat 
de toenmalige Nederduitse her-
vormde gemeenten het consisto-
riegebed niet kenden, en bij mijn 
weten was het ook daar bekend. 
In ieder geval was dit gebed in 

latere hervormde gemeenten net 
zo gebruikelijk. 

bidden om zegen
Eigenlijk ligt het, vanuit gelovig 
gezichtspunt, voor de hand dat 
degenen die verantwoordelijkheid 
voor de kerkdienst dragen eerst 
om een zegen bidden. 
In het Romeinse Missaal van 1570 
staan al gebeden die de priester 
ter voorbereiding op de eucha-
ristieviering zou moeten bidden. 
De strekking daarvan is, dat de 
priester van zichzelf onwaardig 
is om in de viering van de verlos-
sing door Christus’ offer voor te 
gaan; als zondaar heeft hij voor die 
taak Gods genade nodig. Ook in 
protestantse kerken geldt dat je 
als voorganger het leiden van een 
dienst niet zomaar even doet, zelfs 
al heb je jaren ervaring. Je raakt 
er aan het heilige, je neemt woor-
den in de mond die soms boven 
je eigen geloof en weten uitgaan, 
maar waarvan je toch hoopt en 
gelooft dat er kracht en troost van 
uitgaan. Heel gepast is het dan, dat 

juist een ouderling dat besef van 
gezamenlijke afhankelijkheid in een 
gebed verwoordt, niet alleen voor 
de voorganger, maar voor allen die 
in de dienst een taak hebben, en 
voor heel de gemeente. 

wezenlijk
In een gebed concentreren we 
ons – zo is de bedoeling – op het 
wezenlijke van het geloof. Niet 
God heeft dat gebed nodig, maar 
het doet onszelf iets als wij God 
aanroepen. Het drukt onze relatie 
met God uit, het besef van ons 
tekort en van ons vertrouwen. 
Een treffend consistoriegebed van 
een ouderling sterkt hen die een 
taak in de dienst hebben, en zo 
wordt het meteen verhoord.

Dr. R. Roukema is hoogleraar aan de Protestantse  

Theologische Universiteit, vestiging Groningen. 

Voorbereiding vóór de dienst

in een gebeD concentreren we 
ons – zo is De beDoeling – op het 

wezenliJke van het geloof.

In het consistoriegebed wordt gebeden dat alles 
wat er gebeurt, zal zijn tot Gods eer, dat in de 

prediking het evangelie zal klinken en dat onze 
harten erdoor geraakt zullen worden
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Door dr.mr. klaas-willem de Jong

‘Wie dit alles overziet, die kán 
niet anders concluderen, dan dat 
de Hervormde Kerk onmondig is 
gemaakt, onder voogdij gebracht 
van een Synode, die in wezen een 
staatscreatuur is.’ Deze type-
ring van het uit 1816 daterende 
Algemeen Reglement voor het 
Bestuur der Hervormde Kerk is 
afkomstig van de gereformeerde 
Hendrik Algra. Hij noteerde ze 
meer dan vijftig jaar geleden in 
zijn ‘Het wonder van de negen-
tiende eeuw’. Toch werden dit 
soort geluiden ook onder her-
vormden gehoord. Al halverwege 
de 19de eeuw spraken sommigen 
afkeurend van ‘reglementenkerk’ 
en later ook van ‘besturenkerk’. 
Deze benadering heeft ons kij-
ken naar de door koning Willem 
I geïnstigeerde reorganisatie van 
1816 lange tijd bepaald. En nog. 
Het onlangs verschenen boek 
Ramp of redding? kan beschouwd 
worden als een rehabilitatie van 
het reglement dat op hoofdlijnen 
toch maar liefst 135 jaar stand-
hield. Het bracht eenheid in een 
tot dan toe vooral regionaal en 
tandeloos functionerende kerk. 
Een nieuwe tijd met nieuwe eisen 
bracht de Hervormde Kerk een 
nieuwe kerkorde, die van 1951.

symposium
De meeste van de bijdragen in 
Ramp of redding? zijn in enigerlei 
vorm als lezing gehouden op een 
gelijknamig symposium op 28 en 
29 april 2016 in de Kloosterkerk 

te Den Haag. Het was toen 200 
jaar geleden dat het Algemeen 
Reglement werd afgekondigd en 
ingevoerd, respectievelijk op 7 
januari en 1 april 1816. Eén artikel 
in de bundel is nieuw en handelt 
over de grondige herziening van 
het Algemeen Reglement in 1852: 
‘De Hervormde Kerk wankelend 
op eigen benen’, van Joke Roe-
levink. Dit is een waardevolle 
aanvulling, aangezien toen al de 
scherpste kantjes eraf gingen. Zo 
werd de top-down lijn, van lan-
delijk naar plaatselijk, van synode 
naar gemeente, toen omgekeerd, 
al had dat slechts een beperkte 
impact op het feitelijk functione-
ren van de kerk. Het kon na de 
Afscheiding van 1834 een nieuwe 
scheuring in 1886, de Doleantie, 
dan ook niet voorkomen. 

actuele toespitsing
De organisatoren van het sym-
posium hebben het stilstaan bij 
200 jaar Algemeen Reglement 
geplaatst tegen de achtergrond 
van een reorganisatie die toen 
nog vrijwel geheel haar beslag 
moest krijgen: Kerk 2025. Dat 
is in het licht van het feit dat his-
torische onderwerpen naar het 
schijnt op een steeds geringere 
belangstelling kunnen rekenen, 
niet zo vreemd. Toch is het maar 
de vraag of een actuele toespit-
sing een gelukkige greep is. Ik 
noem drie voorbeelden. Arjan 
Plaisier presenteert het vernieu-
wingsproject Kerk 2025. De rela-
tie met 1816 is echter erg dun, 
waardoor het artikel niet echt 

verrast. Hélène Evers schetst 
de overgang van het Algemeen 
Reglement naar de kerkorde van 
1951. Zij schrijft over Kerk 2025 
onder meer: ‘Niet alle gemeen-
ten zullen in de toekomst meer 
vertegenwoordigd zijn in de amb-
telijke vergaderingen en dus uit-
eindelijk ook niet in de Generale 
Synode, maar slechts een ‘groep’ 
gemeenten. We zien hier een 
belangrijke presbyteriaal-synodale 
pijler weggeno-
men.’ (p. 176) 
Hoewel ik me de 
achterliggende 
zorg goed kan 
voorstellen, is dit 
wel erg kort door 
de bocht. Dit 
punt verdient meer overweging, 
ook van een andere aard dan de 
puur historische. Overigens, als 
ik de zinnen van Evers letterlijk 
neem, dan voldoet ook de ico-
nische Dordtse kerkorde (1618-
1619) niet aan haar kwalificatie 

presbyteriaal-synodaal. 
Het derde voorbeeld komt uit 
de uitgeleide in de bundel, van de 
hand van Fred van Lieburg, samen 
met Joke Roelevink organisator 
van het symposium. In een van de 
laatste alinea’s meldt hij: ‘Nog een 
les: een kerkorde is geen belijde-
nis.’ Het mag duidelijk zijn dat het 
Algemeen Reglement geen belij-
denis was. Maar waarom dat tot 
norm (ver)wordt? Argumenten 
ontbreken.

Historisch
Het voorgaande neemt niet weg 
dat de historisch geïnteresseerde 
in deze artikelenbundel veel van 
zijn gading vinden zal. Ik noem 
bijvoorbeeld de bijdrage over de 

classis van classis-
kenner Leon van 
den Broeke en die 
van Jan Dirk Was-
senaar over de 
kerkvisitatie. Gert 
van Klinken maakt 
een intrigerende 

vergelijking tussen de intenties 
van het Algemeen Reglement en 
de wijze waarop de afgescheide-
nen hun kerk(en) bestuurden. 
Afgezien van de bottom-up bena-
dering in de kerkelijke verga-
deringen en het tuchtrechtelijk 
optreden inzake leer en leven, 

overwogen ook onder hen ‘de 
praktische eisen van bekwaam-
heid en verantwoord bestuur’ (p. 
122). Iets verder van het eigen-
lijke onderwerp ligt de thematiek 
die Jan Smelik aansnijdt: de ere-
dienst. Het Algemeen Reglement 
zelf zwijgt daar zo goed als over. 
De hervormde synode vaardigde 
echter in 1816 een aantal maat-
regelen uit die passen in de sfeer 
van regelingen zoals het Alge-
meen Reglement. 
Enkele auteurs helpen, net als Van 
Klinken, het Algemeen Reglement 
als geheel historisch te positio-
neren en te duiden. In de eerste 
plaats is dat Fred van Lieburg. 
Joke Roelevink doet dat ook, in 
haar tweede artikel, met in de 
titel de uitdagende vraag: ‘een 
hekgolf in de rivier of een steen 
in de vijver?’ Roel Kuiper gaat in 
op nieuwe kerken en bewegingen, 
terwijl Jeroen Koch de verbinding 
met Abraham Kuyper legt. 

Al met al richt Ramp of redding? 
een lezenswaardig gedenkteken 
op voor het vaak zo verguisde 
reglement uit 1816.

* Fred van Lieburg en Joke Roelevink (red.), Ramp of red-

ding? 200 jaar Algemeen Reglement voor het Bestuur der 

Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden 1816-

2016 (Utrecht: Boekencentrum 2018)

De protestantse synode besloot in 2016 dat de kerkorde aan een ingrij-
pende herziening toe is, precies 200 jaar nadat koning Willem I een 
algemeen reglement voor de Nederlandse Hervormde Kerk invoerde. 
Onlangs verscheen hierover het boek Ramp of redding?* Deze bundel 
laat zien dat ‘1816’ geen ramp was, eerder een redding in een urgente 
situatie. Zo kan ook ‘Kerk 2025’ de redding betekenen voor goed kerk-
bestuur in een seculiere cultuur.

Het Algemeen Reglement van 1816 

Ramp of redding?

Van 1816 terug naar 1618. Spotprent op 
Abraham Kuyper en de Doleantie

Titelblad van de eerste uitgave van het Algemeen 
Reglement (1816). Beeld: Jan Smelik.

het reglement hielD op 
hoofDliJnen toch maar liefst 135 
Jaar stanD. het bracht eenheiD in 
een tot Dan toe vooral regionaal 

en tanDeloos functionerenDe 
kerk. 

In het EO-gebouw in de medi-
astad worden digital developers, 
ICT’ers, content creators, marke-
teers, techneuten en andere crea-
tievelingen uitgedaagd om binnen 
48 uur een idee 
uit te werken tot 
een functioneel 
concept. #HACK 
Hilversum sluit 
aan bij het 
wereldwijde pro-
ject Indigitous #HACK. Digitaal 
strateeg Simon Seow is daarvan 
de initiatiefnemer en drijvende 
kracht. Hij omschrijft de wereld-

wijde hackathon als: “Een gigan-
tisch tech-feestje waar mensen 
die gepassioneerd zijn over Jezus 
en over alles wat digitaal is, inno-
vaties gebruiken om Hem bekend 

te maken.”  
 
digitale  
producten
In ons land bun-
delen Jesus.net en 
de EO hun krach-

ten voor het #HACK-project. 
Jacob Vis (van Jesus.net): “Tijdens 
#HACK Hilversum gaan we aan 
de slag met een aantal uitdagin-

gen. Doel is om uiteindelijk een 
of meer digitale producten op te 
leveren. Denk bijvoorbeeld aan 
een augmented reality* app, een 
Bijbel applicatie of een online 
serie. We hopen op enkele tien-
tallen enthousiaste deelnemers, 
zodat we christelijke organisaties 
op weg kunnen helpen met een 
blauwdruk waar ze écht mee ver-
der kunnen.” 
 
grenzeloze samenwerking
Wie meedoet aan de hackathon, 
bouwt in een klein team een idee 
uit tot een functioneel concept 
of zelfs een prototype. Elk team 
bestaat uit een leider, bekwame 
specialisten en enkele generalis-
ten. Gemotiveerde deelnemers 
met verschillende expertises en 
achtergronden, maar met het-

zelfde doel. Omdat de Indigitous 
#HACK gelijktijdig ook in 35 
andere steden plaatsvindt, wordt 
er voor advies en inspiratie ook 
contact gezocht met ‘hackers’ in 
andere steden.

Info: facebook.com/hackhilversum/  

* Augmented reality (AR): Toegevoegde realiteit (TR) is een 

live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan 

elementen worden toegevoegd door een computer. Deze 

soms met behulp van QR-code toegevoegde elementen 

bevatten veelal sensordata of extra informatie over de 

omgeving.

Technologie en geloof bij #HACK Hilversum

Passie voor Jezus en digitale wereld 
Technologie en geloof komen samen bij #HACK Hilversum. De EO 
en Jesus.net organiseren Indigitous hackathon. Daarbij gaat het om 
hacken met een missie. In het weekend van 19 t/m 21 oktober vindt de 
tweede editie van #HACK Hilversum plaats. 

een gigantisch tech-feestJe 
waar mensen Die gepassioneerD 

ziJn over Jezus en over alles wat 
Digitaal is, innovaties gebruiken 

om hem bekenD te maken.
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Zondag 07 okt. 10.00u ds 
J.Vonk. Grote kerk Blokzijl. 
Organist: Herman Kamp. Col-
lecte: 1e diaconie, 2e eigen kerk, 
3e kerk en Israel*
Komende zondag is de dienst 
in de grote kerk. Dan hoopt 
voor te gaan onze eigen nieuwe 
predikant dominee Jelle Vonk. 
Organist is dan Herman Kamp. 
Allen een gezegende dienst toe-
gewenst! Iedereen van harte 
welkom! Doe ook mee? Kom 
gewoon! 
Pastoraat. Jan Miggels heven-
weg 3 Blokzijl, is op 17 septem-
ber heel onverwacht overleden 
op de leeftijd van 78 jaar. Hij 
was weduwnaar van Stijntje 
Miggels-Doeve en laat kinderen 
en kleinkinderen na. De uitvaart 
is geweest op afgelopen maan-
dag 24 september. We gedenken 
hem en zijn familie en zijn naam 
is bijgeschreven in `t gedachte-
nisboek. 
Peter Roskam, Ettelandseweg 
6a verblijft nu in het Catharina 
ziekenhuis te Eindhoven. Hij is 
opnieuw geopereerd aan het 
abces, dat weer teruggekomen 
was en zal nu een wat andere 
behandeling erbij krijgen. Daar-
om zal hij langer daar moeten 
verblijven. Z`n adres is daar: 
Catharina ziekenhuis p/a Peter 
Roskam, afd. 5 oost 54 postbus 
1350 5602ZA Eindhoven. We 
leven mee met hem, met Dela 
en hun kinderen in gedachten en 
gebeden.
Jannes Koning, schoolstraat 
2 Scheerwolde wacht op het 
moment, dat zijn bestraling zal 
gaan beginnen. Ook met hem en 
z`n vrouw Geesje leven we mee!
Janny Visscher, Steenwijkerkolk 
2 Blokzijl gaat met de bestraling 
beginnen eerdaags! We leven 
mee ook met haar! 
Roelien de Lange wetering-
oost 52 Wetering leeft ook met 
behoorlijke spanning `hoe het 
allemaal zal komen ,́ het gaat 
steeds wat moeilijker! Ook met 
haar en haar gezin leven we mee!
Jannie Kolkman, Marjolijn 339 
Nw Clarenberg Vollenhove leeft 
met zeer veel moeite en met 
grote beperkingen. Laten we ook 
aan haar denken!
Coba Uffels, Boffersweidje 6 
Blokzijl heeft weer een aantal 
dagen in Meppel gelegen en is 
daarna voor revalidatie in Zon-
nekamp geweest en is nu sinds 
dinsdag weer thuis gelukkig. 
Graag wensen we haar van harte 
beterschap toe! Nog anderen 
zijn er , die nu niet genoemd zijn 
,ook met hen mag er meeleven 
zijn in gedachten en gebeden. 
Ook allen, die te maken hebben 
met verdriet om het verlies van 
een dierbare horen daarbij! 
Zo denken we ook aan de familie 
Harms (ds Henk Harms, voor-
heen predikant hier in Blokzijl) 
uit Geldrop. Ds Henk Harms 
is ongeveer 7 maanden gele-
den overleden en nu is ook z`n 

vrouw Hilly Harms-Schilstra 
overleden j.l. maandag 24 sep-
tember. Er is meeleven met hun 
kinderen. Hun adres is: Fam.
Harms, Emopad 56 5663PB Gel-
drop.
Afgelopen zondag 30 septem-
ber 2018 was er feest en waren 
we blij en dankbaar, dat onze 
nieuwe predikant Ds Jelle Vonk 
zal beginnen aan z`n nieuwe taak. 
Van harte wensen we hem Gods 
zegen toe! En dat hij en zijn gezin 
zich hier ook thuis mogen gaan 
voelen! Henk.

Wees ook de Geest, die mij aan-
vuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in Uw hand.
Heer ,raak ons aan met Uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op Uw vleugels,
zegen ons met Uw licht.
Lied 695

Agenda. Zondag 7 oktober 
dienst in de Grote kerk. Zondag 
14 oktober dienst in de wiele-
waal te Scheerwolde
Bezoekdienstkalender. Jarig op 
20 sept mw H.M.Pino, 81 jaar, 
Kuinderdijk 7 Blokzijl. Op 22 
sept mw J.ten Napel- van der 
Sloot, 90 jaar, ds J.J.Ketstraat 43 
kam. 4 te Giethoorn.
Jubileum. Op 3 okt is het echt-
paar G.Joustra en T.Joustra-Dik-
ken, Wetering west 63, 55 jaar 
getrouwd. Van harte gefeliciteerd 
en geniet, want:

Vandaag is de dag, hij komt maar 
één keer,
morgen dan is het vandaag al niet 
meer.
Niet zeuren, geniet van het leven, 
het mág,
maar doe het vandaag, want van-
daag is de dag.
 
Marrie Dijkman – van de Sluis

Facebook. Wordt vriend op 
facebook van de kerk Blokzijl- 
Scheerwolde en we delen met u 
en jou de bijzondere activiteiten, 
die er zijn in en om de kerk!
KinderKerk Blokzijl 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  
zaterdagmiddag 12.00 uur naar  
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 
uur. Op zondag 7 oktober gaat 
onze eigen predikant Astrid van 
Waard - Pieterse voor. De orga-
nist is de heer J. Floor en de 
ouderling van dienst is de heer 
J. Bouwmeester. We vieren in 
deze dienst de startzondag. De 
uitgangscollecte is bestemd voor 
het pastoraat. Tijdens de dienst 
zal er oppas aanwezig zijn voor 
de kleintjes. Kerkvervoer: Hans 
Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. 
Zondag, 30 september: Kerk € 
55,65. De Heilig Avondmaals-
collecte bedroeg € 89,10 en zal 
worden besteed aan het herstel 
van de verwoesting door een 
aardbeving op Lombok. De uit-
gangscollecte bedroeg € 50,95 
en zal ten goede komen aan de 
bloemencommissie. De bloemen-
groet ging naar de mevrouw G. 
Harsevoort.
Startzondag 7 oktober. De 
startzondag houden we dit jaar 
op zondag 7 oktober. De kin-
deren en de jeugd krijgen een 
duidelijke plek in de dienst. Voor 
hen begint dit startweekend al 
op zaterdagavond in het Pro-
testants Centrum. Met verschil-
lende gezamenlijke activiteiten 
bereiden zij hun aandeel in de 
dienst voor en blijven dan in het 
Centrum slapen. Thema: “Een 
goed gesprek”. Doet u ook mee? 
Het belooft een afwisselende 
dienst te worden. 
Gezamenlijke kerkenraad. 
Woensdag 10 oktober wordt 
de gezamenlijke kerkenraads-
vergadering gehouden van de 
Protestantse gemeente - en de 
Doopsgezinde gemeente Giet-
hoorn in de Vermaning. Aanvang 
20.00 uur. 
Zonnewiede. Dinsdag 16 okto-
ber is er weer bijbelmeditatie 
in Zonnewiede. Wij vieren met 
elkaar het Heilig Avondmaal. Ds. 
A. van Waard gaat voor en de 
heer A. Nijmeijer speelt op het 
orgel. We beginnen om 10.30 
uur. Een ieder is van harte wel-
kom. 
Bijbelgespreksgroep. Samen 
met elkaar lezen uit de bijbel en 
spreken over vragen en erva-
ringen die de tekst oproept. Dit 
seizoen gaan wij het hebben over 
“Judas” en lezen we verschillen-
de stukken uit de evangeliën. We 
bekijken een dvd over het “Evan-
gelie van Judas’. Eerste bijeen-
komst: donderdag 18 oktober, 
14.00-16.00 uur in het Protes-
tants Centrum. Ook nieuw geïn-
teresseerden mogen meedoen. 

niet om wonderen en teke-
nen
Wij vragen U niet, o God,
om wonderen en tekenen uit de 
hemel,
wij vragen U om uw aanwezigheid

hier in ons midden,
om het vuur van uw Geest
dat ons verlicht en verwarmt,
om de kracht van uw tegenwind
die mensen beweegt en bergen 
verzet.

Dat eenzamen ogen vinden
die hen aanzien en wanhopige han-
den
die hen oprichten,
dat zieken bewaard worden
voor de moedeloosheid
en mensen met tegenslagen
voor verbittering
dat stervenden de grote vrede vin-
den
en zij die iemand verloren
zichzelf niet kwijt raken,
dat machthebbers niet ongehinderd
hun gang kunnen gaan
en onderdrukten niet omkomen
in doffe wanhoop.

Dat wij mensen op uw aarde
niet eindeloos bezig blijven
uw levenswerk te vernielen
en elkaar te beschadigen
dat er brood zal zijn
voor wie vergaat van de honger
en dat de wijn van de vrede
zal rondgaan onder de mensen
dat de tegenspraak niet verstomt
en de lofzang blijft klinken,
en dat er allerwege gehoor zal zijn
voor het goede nieuws
dat het ook anders kan met ons.

W.R. van der Zee (Uit: In het 
huis van de Levende)

Een hartelijke groet en voor u 
allen een liefdevolle week en de 
zegen van God. 
Marjolein Petter

Afgelopen zondag 30 sep-
tember was er een gezamen-
lijke dienst in de protestantse 
kerk Kuinre. De bloemen gingen 
met een hartelijke groet naar 
Mevr.M.Mulder.
A.s. zondag 7 oktober is het 
Israël-zondag. Op deze zondag 
staan we stil bij de band van de 
wereldkerk met het volk Israël. 
In de media zijn er de afgelopen 
week discussies over het bestaan 
van deze zondag. Toch hebben 
we het nodig ons te verdiepen 
in de unieke band, die we via de 
bijbel hebben met het volk Israël. 
Hun heilige geschriften zijn ook 
de onze. Jezus was als Joodse 
man deel van zijn volk, genas 
zieken en bracht hun het goede 
nieuws. Hij sprak hun taal, het 
Aramees. We kunnen het nieuwe 

testament en de woorden van 
Jezus pas goed begrijpen, als we 
ons verdiepen in het oude tes-
tament en in het Jodendom. We 
vieren zondag 7 oktober tevens 
het Heilig Avondmaal. In Blan-
kenham begint de dienst om 9.30 
uur, in Kuinre om 11.00 uur.
Dienst 14 okt. Volgende week 
zondagochtend 14 oktober is er 
een gezamenlijke dienst in Blan-
kenham die begint om 10.00 uur. 
Voorganger is Ds.C.Huisman uit 
Meppel. 
Zangdienst 14 okt. Op zon-
dagavond 14 oktober is er een 
zangdienst in de prot.kerk te 
Kuinre, m.m.v. oecumenisch 
koor Jubilee o.l.v. Henk Boeve. 
De dienst begint om 19.30 uur. 
Organist Theun Hoen zal de 
samenzang met de gemeente 
begeleiden en dhr. Klaas de 
Lange uit Marknesse zal tijdens 
deze dienst spreken. Thema: 
Onderweg... Waar naar toe? De 
dienst is in de Prot. kerk, H. de 
Cranestraat 41 in Kuinre. Aan 
het einde van de avond is er een 
collecte voor de gemaakte kos-
ten. Van harte welkom.
Bijbelkring. Op maandag 8 
oktober gaat de Bijbelkring weer 
van start. We lezen in de Bij-
belkring stukken uit de bijbel en 
verdiepen ons in de achtergrond 
van de Bijbeltekst. Ook praten 
we samen over wat deze tekst 
voor ons betekent en waar het 
ons raakt. Dit seizoen staan de 
woorden van het Onze Vader 
centraal. We kijken samen naar 
de betekenis van dit gebed, vroe-
ger en nu. We komen om de 
twee weken bij elkaar op maan-
dagmiddag om 13.30 uur in de 
prot.kerk Blankenham. Van harte 
welkom!
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 7 oktober. Aanvang: 
09.30 uur. Voorganger: ds. M. 
Oostenbrink (Zwolle). Organist: 
Jannes Lopers. Ophaaldienst: 
dhr. P.H. van Buiten. Eindcollec-
te: Collecte Kerk en Israël. Na 
afloop van de dienst is er gele-
genheid voor ontmoeting onder 
het genot van een kop koffie of 
thee. Voor de kinderen is er fris.
Kinderdienst. Aanstaande zon-
dag 7 oktober, beginnen de Kin-
derdiensten weer. Elke 1e zondag 
van de maand houden we een 
Kinderdienst voor kinderen van 
4 tot 12 jaar. We starten om 9.25 
uur in Hoogthij en als de kerk-
dienst afgelopen is, kunnen de 
kinderen weer opgehaald wor-
den. In elke Kinderdienst staat 

 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

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

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

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

Lees verder op pagina 12

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!
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een thema centraal. Deze keer 
is het thema: “in het begin….” 
We lezen samen een verhaal en 
naar aanleiding daarvan gaan met 
verschillende werkvormen het 
thema uitwerken. We hopen jul-
lie allemaal graag weer (terug) 
te zien op 7 oktober. Van harte 
welkom! Hartelijke groet, Jannie, 
Fokie, Froukje, Fijke en Jolanda. 
Inzamelactie diaconie voor 
de voedselbank. Op zondag 7 
oktober houdt de diaconie weer 
een inzameling voor de voed-
selbank. De volgende produc-
ten zijn zeer welkom: Beschuit, 
Macaroni, Pastasaus, Blik soep, 
Koffiepads, Houdbare melk, 
Zeeppoeder, Toiletartikelen, 
Rijst, Limonade en blikjes Vis. De 
spullen kunnen ingeleverd wor-
den bij de ingang van de kerk.
Vooruitblik. Op zondag 14 
oktober mag ik voorgaan in een 
kerkdienst waarin we stilstaan bij 
het 50 jarige bestaan, een halve 
eeuw dus, van ons kerkkoor. 
Op zo’n bijzondere zondag hoop 
ik altijd op grote belangstelling. 
Daarmee laat je als gemeente-
leden waardering zien voor de 
leden van het kerkkoor. Het is 
geen gemakkelijk tijd voor koren. 
Jongere generaties voelen zich 
niet zo aangesproken en oude-
ren vergrijzen. Het zou mooi zijn 
om er in die dienst te zijn om te 
zien, waar andere gemeentele-
den zich zo voor inspannen.
Bloemen. Met een hartelijke 
groet en een bemoediging zijn de 
bloemen uit de dienst van zondag 
30 september gebracht bij mevr. 
G. van Veen, Croevestraat 5. 
Giften. Mevr. v.d. Hoofdakker 
en dhr. Klarenberg hebben alle-
bei € 10,- ontvangen voor de 
kerk, en ds. van Veen heeft 2 x 
€ 10,- ontvangen voor de kerk. 
Dhr. Ruiter ontving € 10,- voor 
de diaconie en € 10,- voor het 
bloemenfonds. Hartelijk bedankt 
voor deze giften.
Wij leven mee. Als u iets te 
melden heeft of door te geven 
wat betreft pastoraat, neem dan 
gerust contact op met één van 
de ouderlingen of met de 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.

lied 926 uit het nieuwe 
liedboek
Als Gij niet zijt
de grond waarop ik ga
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga…
als Gij niet zijt
waar blijf ik dan
in tijd en eeuwigheid?

Tenslotte,
Het lijkt me goed om ook op 
deze plaats nog weer eens het 
volgende te melden: als u om 
welke reden ook graag een keer 
een predikant of ouderling op 
bezoek wilt, en dat hoeft echt 
niet voor iets heel bijzonders te 
zijn, schroom dan niet om het 
even te melden.

Herfst
Een vleugje rozengeur komt langs,
een boom verschiet van kleur.
de zwaluw trekt al richting zuid; 
de herfst staat voor de deur.

De dagreis van de zomerzon,
wordt korter voor het oog,
steeds vroeger zakt zij in de zee;
’t wordt herfst, is haar betoog.

De wind rukt uit in volle vaart 
en gooit zich in de strijd, 
neemt brutaal van alles mee; 
de herfst is nu een feit.

De nachten lang, de dagen kort 
en weinig zonlicht meer, 
maar God, de Schepper blijft altijd;
mijn Herder en mijn Heer
Aagje Lingen

Met een hartelijke groet,  
ds. Eric van Veen

7 oktober 2018 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
gezamenlijke dienst hoopt ds M 
Rohaan uit Vollenhove voor te 
gaan. De organist is mevr. C. v. d. 
Berg en het lied voor de dienst 
is Lied 305. Collectes: Edukans, 
instandhouding van de eredienst, 
energiekosten. De autodienst 
wordt verzorgd door Fam. J. 
Bruintjes, telefoon 0640804175. 
Er wordt in Tilvoorde op de 
jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Pascal 
Mooiweer en Jetty Jongman. 
7 oktober 2018 om 19:00 uur 
in de Kapel, in deze gezamen-
lijke dienst hoopt ds J Duister uit 
Papendrecht. voor te gaan. De 
organist is dhr. J.P. van Eerde en 
het lied voor de dienst is Lied 
305. Collectes: Edukans, instand-
houding van de eredienst, ener-
giekosten. De autodienst wordt 

verzorgd door Fam. J, Bruintjes, 
telefoon 0640804175.
Agenda. 9 oktober 2018 om 
09:00 uur, Leesgroep: Henri 
Nouwen, Voorhof. 10 okto-
ber 2018 om 19:15 uur, Vesper, 
Grote Kerk. 11 oktober 2018 
om 20:00 uur, Heet hangijzer: 
Schepping of evolutie, Johannes-
kerk. 14 oktober 2018 om 17:00 
uur, Gast aan tafel, de Voor-
hof. 16 oktober 2018 om 09:00 
uur, Leesgroep: Henri Nouwen, 
Voorhof. 16 oktober 2018 om 
20:00 uur, Cursus: Oude Tes-
tament, Kapel. 17 oktober 2018 
om 10:00 uur, bijbelkring 60+ 
Stad, Tilvoorde. 17 oktober 2018 
om 19:15 uur, Vesper, Grote 
Kerk. 24 oktober 2018 om 
19:15 uur, Vesper, Grote Kerk. 
25 oktober 2018 om 20:30 uur, 
oefenen Cantorij, Grote Kerk.
Bevestiging nieuwe ambts-
dragers. In de ochtenddienst 
van zondag 30 september 2018 
mochten we ouderling Jan de 
Olde herbevestigen. Roelof Las-
sche werd herbevestigd in het 
ambt als diaken. Als diaken werd 
Henny Bijma- Altena bevestigd; 
haar tekst: ‘Dient de HEER met 
blijdschap.’ (Psalm 100:2)
Als diaken werd bevestigd Lenie 
Ruitenbeek-Tijsterman; haar 
tekst: ‘Overwin het kwade door 
het goede.’ ( Romeinen 12:21).
Vespers. Ook dit seizoen wil-
len we elke woensdagavond een 
vesper houden. Dat is een kort 
moment van stilte, schriftlezing 
en gebed. Het doel van deze 
wekelijkse activiteit is meervou-
dig: • Het stimuleren van het 
gebedsleven van gemeenteleden; 
• Het regelmatig openstellen 
van het kerkgebouw als plaats 
voor rust, bezinning en gebed; • 
Het creëren van rustmomenten 
in een turbulente samenleving. 
Dit seizoen hebben we ervoor 
gekozen om elke woensdag op 
één plek, de Grote Kerk, samen 
te komen en dus niet te rou-
leren over de kerken. Op die 
manier hoeft u nooit te twijfe-
len waar de vesper ook al weer 
was. Een vaste plaats en een 
vaste tijd dus! De Grote Kerk 
om 19.15 uur. Deze vespers zul-
len afwisselend worden geleid 
door predikanten en gemeente-
leden. Mocht u hieraan mee wil-
len werken, geef het dan door 
aan één van de predikanten! 
We beginnen op woensdag 3 
oktober en gaan door tot Pasen. 
Iedereen is van harte welkom!
Bijeenkomst Pastoraal 
medewerkers ‘Nieuw Cla-
renberg’ op dinsdag 9 
oktober. Het pastoraal team 
Nieuw Clarenberg vergadert 
op dinsdag 9 oktober. De ver-
gadering begint om 19.45 uur in 
Tilvoorde in Vollenhove, vanaf 
19.30 uur staat de koffie klaar. 
De avond duurt tot ongeveer 
21.30 uur. We lezen uit ‘Meer 
geluk dan grijsheid’ en beginnen 
op bladzijde 41. Met vriendelijke 
groet, Mw. G. Knobbe - Lok 
0527-243384; mw. W. de Olde – 
Ruiter   0527-245555; ds. H.J.H. 
Pap 0527-239504.
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 leeftijdsge-
nootjes in ontwikkelingslanden 
een onvergetelijk cadeau! Kin-
deren in Nederland vullen een 
schoenendoos met schoolspul-
len, toiletartikelen en speel-
goed voor leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden. Ze doen 
daarmee iets concreets voor 
vriendjes in arme landen.
De schoenendozen gaan naar 
kinderen op scholen, in wees-
huizen, vluchtelingenkampen 
en opvangcentra voor straat-
kinderen. Als kerk willen wij 
ook dit jaar weer, samen met 
de scholen, van harte aan deze 
actie meedoen. Daarbij kun-
nen we niet zonder uw hulp. 
Helpt u mee? Laten we samen 
de schouders zetten onder deze 
prachtige actie! De dozen kun-
nen ingeleverd worden in de 
gezamenlijke gezinsdienst die 
gehouden wordt op zondag 
7 oktober in de Grote kerk. 
Wilt u geen schoenendoos vul-
len 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.
Giften. Via ds. Wolters zijn de 
volgende giften ontvangen: voor 
de Diaconie: € 50.00 en € 50.00 
voor de voedselbank. Voor het 
College van Kerkrentmeesters 
€ 50.00 voor de verbouwing 
van de kerk. Hartelijk dank voor 
deze giften.
Bloemengroet. Als teken 
van meeleven en als groet van 
de gemeente zijn er bloemen 
gebracht bij Dhr Drok, Laurier 
144, bij, bij Hr. Briët, het Vosken 
6, de heer Smit, Rede 7 en bij 
Hr. en mw. ter Meer - Zelhorst, 
het Franse Pad 13 i.v.m. hun 
25 jarig huwelijksjubileum. Mw 
Schuurman-Heetebrij, Oppen 
Swolle 8, Mw. Lassche - Klaver, 
Doeveslag 6, en Mw. Smit, het 
Goor 15 hebben bloemen ont-
vangen als dank voor hun inzet 
als vrijwilliger van de vakantie 
week in Hydepark. Vorige week 
zijn er bloemen gebracht bij de 
leidsters van de kinderneven- 
dienst als dank voor hun inzet.
Van de evangelisatiecom-
missie. Afgelopen zaterdag 
22 september trad cabaretier 
Ruurd Walinga op voor een 
volle zaal in de Burght. In de 
rol van doe-het-zelver Douwe 
voerde hij voor de pauze de 
spanning op: waar gaat dat 
heen? Na de pauze werd het 
duidelijk: we hebben elkaar 
nodig in dit leven, “je kunt het 
niet alleen”. Ook de bijbelse 
boodschap dat we niet kun-
nen leven zonder de zoon van 
de timmerman, Jezus, kwam 
goed over. Dagelijks bouwt hij 
aan onze hemelse woning. Het 
geheel werd afgewisseld met 
enkele zelf geschreven liedjes. Al 
met al een gezegende avond.”

Pastoraat. Mw. Bos, het Franse 
Pad 1, verblijft in het zieken-
huis. We bidden haar kracht en 
gezondheid toe.
Geboren. Jouw handjes in de 
onze, zo gaan we hand in hand, 
als broers een sterke band, wij zijn 
alweer wat groter en jij bent nog zo 
klein, maar wij hopen dat we voor 
altijd elkaars vriendjes zullen zijn.
Op 21 september is Ramon 
geboren, zoon van Jan Marijn en 
Henrieke Mosterdijk en broer-
tje van Cas en Sven. Het gezin 
woont aan de David van Bour-
gondiëstraat 45. Via deze weg 
willen we jullie van harte felici-
teren!
What’s up. Binnenkort ontvan-
gen alle kinderen en jongeren 
een uitnodiging thuis voor het 
what’s up-programma van dit sei-
zoen. Voor de jongeren zal dit, 
net zoals vorig jaar, een combina-
tie zijn van ontspannen activitei-
ten en inhoudelijke programma’s, 
van momenten waarop we in de 
grote groep bij elkaar komen 
in bijvoorbeeld de Til en van 
momenten waarop we in een 
kleine groep bij mensen thuis bij 
elkaar komen. De eerste ont-
moetingen voor what’s up-thuis 
staan gepland in week 41. Zet ze 
maar alvast in de agenda: Brug-
klas: woensdag 10 oktober 20.00 
uur bij Henk Alle en Gea Bakker, 
Aan Zee 48. 2de en 3de klas: 
woensdag 10 oktober 19.30 uur 
bij Dick Wolters, Steiger 27. 4de 
klas: woensdag 10 oktober 20.30 
uur bij Dick Wolters, Steiger 27. 
16+: donderdag 11 oktober 20.15 
uur bij Melcher van Eerde en 
Peter Mooiweer, D. van de Ares-
traat 2. Mocht deze dag je niet 
uitkomen, neem dan contact op 
met de leiders van je groep, dan 
zoeken we naar een alternatief!
Ten slotte, elke dag begin ik 
met stilte, schriftlezing en gebed. 
Ik gebruik daarvoor een liturgie 
voor dagelijks persoonlijk gebed 
zoals dat aangereikt wordt in het 
boek Bid, luister, leef. Eén van de 
zegenbedes die daar in staan is 
de volgende:

Geef ons wijsheid om U te ont-
dekken,
verstand om U te begrijpen,
volharding om U te zoeken,
geduld om op U te wachten,
ogen om op U gericht te zijn,
een hart dat zich aandachtig op 
U richt
en een leven dat U verkondigt,
door de kracht van de Geest
van Jezus Christus, onze Heer.

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters
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Catechese. Op maandag 1 
oktober willen we graag weer 
starten met de catecheseles-
sen. Wij hebben er zin in. Naast 
de vaste stof hopen we span-
nende onderwerpen samen te 
bespreken. We denken aan de 
volgende indeling van de groe-
pen. Van 18.45-19.30 uur - leef-
tijd 12-13; Van 19.30-20.15 uur 
- leeftijd 14-17; Van 20.15-21.00 
uur – leeftijd 18 jaar en ouder. 
Wie deelneemt aan deze laatste 
groep kan volgend jaar belijdenis 
doen. Verplicht is het natuurlijk 
niet. (Het kan zijn dat we na de 
eerste keer toch enigszins de 
indeling wijzigen om te komen 
tot groepen die niet te groot of 
te klein zijn. We laten dit nog 
weer weten.)
De data voor de komende 
maanden Oktober 1-10;8-10;15-
10 en 29-10. November 5-11;12-
11-19-11 en 26-11. December 
3-12 en 10-12. Plaats: de Kapel, 
Molenstraat 33 in Sint Jans-
klooster. Met vriendelijke groet, 
Janneke Knobbe, Grietje de 
Olde, Ds. H.J.H. Pap. 
Geloofsverdieping voor 20 
plussers en 40 minners. Op 
vrijdag 5 oktober willen we 
om 19.00 uur samen komen 
in de pastorie om te kijken of 
we voor het komende jaar een 
groepje kunnen vormen dat 
zich bezig houdt met geloofs-
verdiepeing. Het een en ander 
kan uitlopen op een belijdenis in 
2019. Op die vrijdag kunnen we 
nadere afspraken maken betref-
fende plaats en tijd. Inlichtingen 
ds. H.J.H. Pap tel 0529-239504.

Ten slotte, ontvangt allen een 
vriendelijke groet vanuit de pas-
torie aan de Leeuwte,
ds. H.J.H. Pap

Diensten 7 oktober. Belt-
Schutsloot 09.30 uur - Voorgan-
ger: Ds. W.J. Menkveld. Wanne-
perveen 11.00 uur - Voorganger: 
Ds. W.J. Menkveld. De 1e col-
lecte is in beide dorpen voor 
Kerk en Israël. 
Diensten 14 oktober. Belt-
Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: dhr. Janco Zijlstra – jeugd-
dienst. Wanneperveern11.00 
uur – Voorganger: dhr. Durk de 
Boer – jeugddienst.
Collecte Kerk en Israël 7 
oktober 2018. Ieder jaar op de 
eerst zondag van oktober vie-
ren we in de Protestantse Kerk 
Israël zondag. We staan op een 
bijzondere manier stil bij de ver-
bondenheid met Israël, bij het 
gesprek met het volk Israël en 
de relatie met het joodse volk. 

Voor de Protestantse Kerk is 
de relatie met het volk Israël 
een essentieel element van de 
identiteit. Ze voelt zich onop-
geefbaar verbonden met Israël 
vanwege Gods geschiedenis met 
dit volk en omdat ons geloof 
is voortgekomen uit de Joodse 
traditie. Tegelijk voelt ze zich 
ook verbonden met Palestijnse 
christenen en komt ze op voor 
recht en gerechtigheid. Een dub-
bele loyaliteit. De Protestantse 
Kerk stimuleert gemeenteleden 
deel te nemen aan het gesprek 
met en over Israël en infor-
meert hen over de relatie van 
de kerk met Israël onder meer 
door het organiseren van ont-
moetings- en netwerkdagen en 
in het magazine Kerk & Israël 
Onderweg. Voor het komende 
jaar is het speerpunt om jonge 
mensen meer te betrekken bij 
wat de verbondenheid met Isra-
el betekent. Vandaag, Israëlzon-
dag, vragen we uw steun om het 
werk van Kerk en Israël moge-
lijk te maken. Namens de diaco-
nie van harte bij u aanbevolen.
Oppas W’veen en BS: Zie 
www.pknwanneperveenbelt-
schutsloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 7/10 – Mw. H. Wes-
terbeek en fam. C. Vos. 14/10 – 
jeugddienstcommissie.
Bloemen. Afgelopen zon-
dag gingen er in BS bloemen 
naar Sander en Corine i.v.m. 
de geboorte van hun zoon en 
naar Geert en Harmke Stam in 
Zonnewiede te Giethoorn. In 
Wanneperveen werden de bloe-
men met hartelijke felicitaties 
gebracht bij mw. B. Dam, zij is 
jarig geweest, en naar mw. T. 
Stummel ter bemoediging. 
Verantwoording. Door diaken 
G. Mondria is vorige week € 20 
ontvangen voor de diaconie. De 
collecte van zondag 23 septem-
ber voor de onkosten van de 
Startzondag te Wanneperveen 
heeft opgebracht: euro 91,50.
Geboren. Op donderdag 20 
september 2018 is Jan Willem 
Klaver geboren. Zoon van San-
der en Corine Klaver. Zij noe-
men hem Twan. Wij feliciteren 
Sander en Corine van harte met 
Twan en wensen hen als gezin 
Gods zegen toe.
Doelcollecte. U had misschien 
voor de maand oktober weer op 
een doelcollecte gerekend, maar 
omdat er deze maand al zoveel 
collectes met een vaste bestem-
ming zijn, kiezen we ervoor om 
de doelcollecte op te schui-
ven naar november. We zullen 
dan de hele maand collecteren 
voor hospice het Riemkehuis 
in Steenwijk. Verder informatie 
volgt. De diaconie.
Catechisanten (en ouders). 
De catechisaties zijn weer 
begonnen. Ik ga uit van dezelfde 
groepen en tijden als vorig jaar. 
Probeer te komen dan overleg-
gen we of er aanpassingen nodig 
zijn. Als je niet kunt geef dat 
dan via jmenkveld@solcon.nl 
aan mij door. Overleg ook met 
elkaar en betrek anderen erbij 
de mee willen doen.
Belijdeniscatechisatie. Ik wil 
graag mijn oproep van vorige 

week herhalen. Iedereen die de 
gewone catechisatie achter zich 
heeft gelaten en nog geen belij-
denis heeft gedaan, denk daar 
nog eens goed over na. Wat 
betekent je doop voor je? Kun 
je daarmee verder zonder je 
eigen wel overwogen ja-woord? 
De eerste aanmeldingen zijn 
binnen, ik hoop dat er een hele 
groep komt. Als je twijfelt kun-
nen we er eerst ook over pra-
ten. Getuigen, belijden, hoort 
bij het leven van een christen. 
Dat doe je voor God, voor 
jezelf en voor de mensen om je 
heen. Belijdenis doen in de kerk 
is een mooie manier van getui-
gen. Daarmee geef je God eer, 
wordt je bemoedigd in je geloof 
en bemoedig je anderen.
Vanuit de Pastorie. Deze 
winter wil ik extra aandacht 
besteden aan de 10 geboden of 
leefregels zoals we ze ook wel 
noemen. Geboden en regels 
roepen niet bij iedereen posi-
tieve gedachten op. Onze tijd 
wordt gekenmerkt door een 
grote nadruk op individuele vrij-
heid en die vrijheid heeft nogal 
eens de neiging zich te keren 
tegen regels. Heel veel Bijbel-
teksten vertellen ons dat het 
liefhebben en dienen van God 
heel veel te maken heeft met 
het houden van geboden. Daar 
kan dus gemakkelijk spanning 
ontstaan. Volgende week zondag 
wil ik een inleidende preek hou-
den over het doel van de gebo-
den die in de Bijbel staan. Hoe 
verhouden zij zich met bv met 
Jezus die ons heeft vrijgemaakt. 
Ik doe bij deze een dringende 
oproep om zondag naar de kerk 
te komen omdat deze preek 
belangrijk is om de volgende 
preken over de 10 geboden te 
begrijpen.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 7 oktober. In deze 
dienst hoopt ds. G. de Fijter uit 
Kampen voor te gaan en het 
orgel wordt bespeeld door Theun 
Hoen. Ouderling van dienst is 
Feikje Kloosterman. De uitgangs-
collecte is in het kader van de 
Israëlzondag. De ontvangst is door 
Adrie Winters en de bloemen 
worden bezorgd door Alie de 
Boer. De zorg voor de kinderen is 
in handen van Gonnie. De ophaal-
dienst wordt verzorgd door Klaas 
Klarenberg (0521-5888636) en de 
opname van de dienst wordt rond-
gebracht door Janny Hop. Het lied 
voor de dienst is lied 207.
Bij de diensten. We kijken terug 
op een feestelijke jeugddienst. In 
een prachtig versierde kerk en 
met de enthousiaste predikant 
Bram Bregman mochten we genie-
ten van The Living Lord Singers 
uit Diever. Komende zondag is het 
eerste zondag van de maand en 
dat houdt in dat er na de dienst 
weer koffie, thee en limonade is. 
U kunt na de dienst napraten met 
elkaar en de koster rekent op uw 
komst.
Collecten 30 september. Dia-
conie: € 24,92 Kerkrentmeesters: 
€ 37,90 de uitgangscollecte voor 
het plaatselijk jeugdwerk bedroeg 
€ 27,30. Er is een gift van € 10 
voor de kerk binnengekomen. 
Allen hartelijk dank voor uw 
gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als 

groet en dank gegaan naar ons 
kostersechtpaar Adrie en Tinie 
Winters.
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: Bid voor vrouwen en meis-
jes in Egypte die te maken hebben 
(gehad) met ontvoering. Bid dat 
God hen beschermt en kracht 
geeft om standvastig te zijn.
Kopij GZ. De kopij voor het vol-
gende zondagsblad kunt u inleve-
ren tot uiterlijk zondag 7 oktober 
september 12.00 uur bij de scriba. 
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl

Voor alle van u die moeite en 
zorg kennen. Weet dat u niet 
alleen door het leven hoeft te 
gaan, maar dat Hij met Zijn han-
den u leidt op de weg die u mag 
gaan.

In moeilijke dagen geeft Hij
zijn beide handen.
In tijden van verwarring laat Hij
zijn licht steeds branden.
Hij geeft moed, Hij geeft kracht
zelfs als je het niet verwacht.
Die handen mag je grijpen
in dat licht mag je staan.

Soms kun je het niet begrijpen
maar samen met Hem is
elke weg te gaan.

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

Van de predikant. 
Op vrijdag 12 oktober beginnen 
we met de catechesekring voor 
jongeren van 12 tot en met 17 
jaar. We komen bij elkaar in de 
pastorie om 18 uur. Eerst gaan 
we samen eten, daarna bespreken 
we waar we het in de komende 
maanden over willen hebben. 
Op donderdag 27 september had-
den we voor het eerst Bijbelge-
sprekskring. Het was een mooie 
ontmoeting rond het thema ‘bid-
den’. Voor donderdag 25 okto-
ber is een nieuwe bijeenkomst 
gepland. We gaan dan beginnen 
met het samen nadenken over het 
Onze Vader en de oudtestamen-
tisch-joodse achtergronden van 
het ‘gebed des Heren’. De kring 
staat open voor nieuwe deelne-
mers, ook van buiten Willems-
oord. Voor nadere info kunt u bij 
mij terecht.
Tot slot Een gebed uit de bun-
del ‘HEER, hoor van mij’ van Jos 
Brink.

Heer, houd ons gaande.,
Heer, bouw ons op.
Voltooi ons, herschep on,
zet ons op het spoor
van verzoening, van eenheid,
van wijsheid en waarheid.
Open ons hart
en blijf daar aanwezig.
Heer, houd ons gaande
op Uw weg van vrede,
vandaag en altijd,
tot in eeuwigheid.
Amen

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

Vervolg van pagina 12

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

 Vollenhove  STAD

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

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

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere tHema-aVond?

Lynn Austin, topseller christelijke 
romans: hoe doet ze dat? 
Lynn Austin is een christelijke 
romanschrijfster die in Neder-
land al meer dan 450.000 boeken 
heeft verkocht. Hoe doet ze dat?
Haar eerste boek ontstond in 
de uren dat haar kinderen slie-
pen. Lynn Austin (60), destijds 
huismoeder en parttime lerares, 
miste iets in de boeken die ze las: 
christelijke hoop. En dus begon 
ze zelf met schrijven. Met suc-
ces. Sinds haar eerste boek in 
1995 werd gepubliceerd, volgden 
er nog 25. In de Verenigde Sta-
ten ging het haar voor de wind, 
ze won al acht Christy Awards, 
nationale prijzen voor christelijke 
fictie. Ook in Nederland vinden 
haar boeken gretig aftrek. “De 
teller van het aantal verkochte 
boeken van Austin staat inmid-
dels op ruim 450.000 exempla-
ren”, zegt Maaike Hoogendoorn 
van uitgeverij Kok, die Austins 
boeken in Nederland uitgeeft. En 
dat is veel, gezien het publiek dat 

Austin bedient bijna geheel uit 
christelijke vrouwen bestaat.

Het is een combinatie van Austins 
voorliefde voor de generatie-
roman en het feit dat er weinig 
te kiezen viel op het gebied van 
christelijke romans, verklaart 
Hoogendoorn haar populariteit. 
“Lynn sprong er echt uit en ze 
schreef ieder jaar een boek. Haar 
research is goed en de generatie-
roman is een geliefd genre, ook 
buiten de christelijke scene. Het 
roept herkenning op om te zien 
hoe familie je vormt.” Daarnaast 
ontbreekt gevloek of expliciete 
seks, dat waarderen de lezers.
Het meest onderscheidende aan 
de boeken is natuurlijk de chris-
telijke boodschap. Hoewel Austin 
het evangelie niet altijd uitspelt, 
is de overkoepelende boodschap 
wel altijd: Het leven is moeilijk, 
maar God is goed.” 
Bron: trouw.nl 
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Gesprekskring 
‘Leven met  
verlies’ Hengelo
Soms is het knap lastig om na  
het verlies van een dierbare verder 
te gaan. Mensen voelen zich alleen 
met hun verdriet. Het is moeilijk om 
met mensen in de directe omgeving 
daarover te praten. Voor wie dit 
herkenbaar is, kan de gesprekskring 
‘Leven met verlies’ een uitkomst 
zijn.Deze kring is bedoeld om in een 
sfeer van vertrouwen ervaringen 
te delen, om onder ogen te zien 
wat er in iemands leven veranderd 
is.Gezamenlijk zoeken de deelne-
mers naar wegen om verder te 
kunnen. 
De groep telt tussen de zes en acht 
deelnemers, allemaal mensen die 
lang of kortgeleden te maken heb-
ben gekregen met een verlies of 
verdriet. De data en moment van 
bijeenkomen worden in onderling 
overleg vastgesteld. De kring wordt 
geleid door ds. Arent Weevers.

Data en tijdstip overlegt de groep onderling,  
Hengelo, info en opgave: a.j.weevers@home.nl of  
tel. 06 - 40 29 16 19 

boekbesprekingen

Het wordt een ander soort pro-
gramma dan gebruikelijk in de 
zaterdagmiddagserie: Nederlands-
talige popmuziek met een klassie-
ke ondertoon. Elders vielen deze 
concerten zeer in de smaak. 

brug tussen pop en klassiek
Beide musici genoten een klassie-
ke opleiding. Marjon Strijk wordt 
veel gevraagd mee te werken aan 
verschillende koorconcerten. 
Haar repertoire is zeer uitge-
breid: van klassiek tot heden-
daags, dus ook popsongs. Ze 
treedt vaak solo op en is verbon-
den aan onder andere de Neder-
landse Bachvereniging. Ook in het 
theater heeft ze haar voetsporen 
gezet met een optreden voor het 
Holland festival Oude Muziek in 
Utrecht. Sinds 2015 probeer ze 
samen met Henk Veldman , als 
het duo Just Fantasy, een brug te 
slaan tussen de pop en de klas-
sieke wereld. Eind 2015 werd hun 
eerste CD gepresenteerd.

klokkendeskundige 
Henk Veldman studeerde orgel 
bij Wim van Beek aan het Gro-

ninger conservatorium. In Arn-
hem behaalde  hij het diploma 
Uitvoerend Musicus en Beiaar-
dier. Een aantal jaren adviseerde 
hij de rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed als klokkendeskun-
dige. Hij won  prijzen op inter-
nationale beiaardconcoursen en 
een prijs voor de beste volkslied-
bewerking tijdens een concours. 
Als organist is hij verbonden aan 
verschillende kerken in Amers-
foort en aan de Hyppolytuskerk 
van Middelstum waar hij ook het 
Hemony klokkenspel bespeelt.

Zaterdagmiddagconcert 
Het programma op 20 oktober  
is helemaal Nederpop met 
liedjes van o.a. Herman van 
Veen-Liefde van later, Trijntje 
Oosterhuis-Ken je mij, Claudia de 
Breij-Mag ik dan, Willeke Alber-
ti- Telkens weer, Jenny Areans 
-Vluchten kan niet meer, Maggi 
Mac Neal- Terug naar de kust 
en nog veel meer… Tot slot een 
orgelsolo van een Nederlandse 
tophit.

De kerkzaal is open vanaf 15.30 
uur en vrij toegankelijk. 
 
Er is een collecte ter bestrijding 
van de kosten bij de uitgang.

Zaterdag 20 oktober, Popmuziek in Ichthuskerk, Kastan-
jelaan 1-3 Hasselt, aanvang 16.00 uur.

Nederlandstalige popmuziek in Ichthuskerk Hasselt
In de Ichthuskerk vindt op zaterdagmiddag 20 oktober om 16.00 uur 
een concert plaats, dat wordt verzorgd door Marjon Strijk sopraan en 
Henk Veldman orgel / piano. 

Tijdens een drukbezochte 
bijeenkomst in De Poort te 
Zwartsluis werd het zomer-
magazine Wal & Water 
geëvalueerd en werden er 
plannen gemaakt voor de 
komende zomer.

Wal & Water is een zomerma-
gazine van de kerken voor de 
toeristen die Noord-West Over-
ijssel bezoeken. Het blad werd 
in 1986 opgericht door ds. Henk 
Olde op verzoek van de toenma-
lige classis Kampen van de Gere-
formeerde Kerken. 
Momenteel is het een interker-
kelijk magazine met een mix van 
toeristische informatie, kerke-
lijke informatie en artikelen over 
geloof en zingeving. 
Voor het eerst waren in het blad 
en op de bijbehorende site ook 
fietsroutes opgenomen langs de 

kerken in de regio. 
Volgend jaar zal het magazine 
opnieuw verschijnen. Via de 
Stichting Welkom in de Kerk 
zullen pogingen worden onder-
nomen om het blad en de site 
kostendekkend te kunnen uit-
brengen. 
In 2019 zal Oldemarkt voor  
het eerst ook deelnemen aan 
Wal & Water.  
Plaatselijke kerken in Noord-
West Overijssel die ook willen 
werken met Wal & Water kun-
nen vrijblijvend contact opne-
men met Ygerne ten Brinke:  
ygerne@welkomindekerk.nl 

Ook in 2019 zomermagazine Wal & Water

Op een inspirerende vergadering,  
waarbij ook classispredikant  

ds. K. van der Kamp aanwezig was,  
werden plannen gemaakt voor  

Wal & Water 2019.

Greatly Blessed weer naar Nijverdal



zondag 7 oktober 2018 15

Gesprekskring 
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is.Gezamenlijk zoeken de deelne-
mers naar wegen om verder te 
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lang of kortgeleden te maken heb-
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Door a. Hekman, assen

ongeordende liefde. wim 
Houtman in geprek met 
antoine bodar. Uitg. Meinema 
Utrecht, 2018 Tweede, herziene 
druk. Prijs € 13
Dit boek verscheen in 2006 en 
is nu voorzien van een recent 
interview met Bodar. De beken-
de priester en schrijver, zelf 
homoseksueel, geeft openhar-
tig zijn visie op homoseksuali-
teit. Veertig jaar oud werd hij 
priester en koos hij voor een 
celibatair leven. Wim Houtman 
gaat met hem in gesprek over 
homoseksualiteit, geloof, kerk 
en samenleving. Hoe gaat ons 
land om met taboes, wat zegt en 
doet de kerk en hoe moeten we 
harde Bijbelteksten, en richtlij-
nen uit het Vaticaan lezen? Bodar 
is van mening dat God homo-
seksualiteit vanuit de schepping 
niet wil. De Bijbel ziet het als 
een afwijking. Het is een ongeor-
dende liefde, zoals de RK Kerk 
zegt, strijdig met de scheppings-
orde, niet zó door God bedoeld. 
Toch, in pastorale benadering 
van homofielen is te zeggen: 
God is barmhartig. Mensen heb-
ben dan te handelen naar eigen 

geweten. Het past de pastor 
terughoudend te zijn. Het is God 
die oordeelt. Ook bij verschil-
lende visie op de Schriftgegevens 
wordt de homofiele mens in 
de ruimte en vrijheid gezet om 
in eigen verantwoordelijkheid 
tegenover God te leven in homo-
seksuele relatie. Dit is het bevrij-
dende geluid bij Bodar, naast zijn 
instemming met afwijzende gelui-
den in de Bijbel.

Het proces tegen Hitler. 
david king. Uitg. Prometheus 
Amsterdam 2017 Prijs € 25
Februari 1924 staat Hitler 
terecht voor hoogverraad. De 
reden voor het proces is de 
beruchte Bierkellerputsch in 
november 1923. De coup mis-
lukt, Hitler wordt veroordeeld 
tot vijf jaar cel, waarvan hij nog 
geen jaar hoeft uit te zitten, en 
waarin hij Mein Kampf schrijft. 
Op een meeslepende wijze ver-
telt de auteur wat vooraf ging 
aan het proces en hoe het pro-
ces verliep. Hitler komt te voor-
schijn als een demagoog die het 
volk in de ban weet te houden. 
De rechtszaak gebruikt hij om 
publiciteit te verkrijgen voor de 
nazipropaganda. Het proces was 
een start tot vernietiging van zes 
miljoen Joden en tot ondergang 
van Duitsland. Een boeiend 
boek om van de geschiedenis  
te leren. 

oranje in revolutie en oorlog. 
een europese geschiedenis 
1772-1890. Jeroen koch. Uitg. 
Boom, Amsterdam 2018. Prijs  
€ 39,90
Dit boek is gebaseerd op de drie 
koningsbiografieën die in 2013 bij 
dezelfde uitgever zijn verschenen 
ter gelegenheid van tweehonderd 
jaar Nederlandse Oranjemonar-
chie. Zij bieden een overzicht van 
bijna anderhalve eeuw geschie-
denis van het Oranjehuis en 
daarmee van Nederland vanaf de 
nadagen van de Republiek tot en 
met het begin van het moderne 
koninkrijk. We hebben hier deze 
Nederlandse geschiedenis in een 
internationale, Europese context. 
De bewerking van de trilogie is 
een succes geworden. Voor wie 
op de hoogte wil zijn van het 
reilen en zeilen van de Oranjes, 
van de lijnen met de Europese 
koningshuizen en van de politieke 
situatie waarin landen en vorsten 
verkeerden en zich daarin moes-
ten handhaven, is dit boek een 
aanrader.

begrijp jij amerika nog? 
Frans Verhagen. Uitg. AUP 
Amsterdam University Press B.V. 
2018 Prijs € 20
Frans Verhagen is een Amerika-
deskundige. In dit boek verklaart 
hij hoe Amerika in elkaar zit. Het 
patriottisme, het intense geloof, 
de liefde voor wapens, de ver-

deeldheid van het land, armoede 
en racisme, de periode na de 
crisis, verhouding democraten 
en republikeinen. De rol van pre-
sident Trump komt herhaaldelijk 
in velerlei opzicht aan de orde. 
Verhagen concludeert dat Ame-
rika een sterk verdeelde samenle-
ving is geworden. De VS gaat ten 
onder aan collectief negeren van 
wat een samenleving nodig heeft: 
samenhang. Het fenomeen Trump 
is nodig om Amerikanen los te 
weken uit hun onverschilligheid, 
zich te doen realiseren dat hun 
samenleving niet vanzelf bij elkaar 
blijft.

boekbesprekingen

Op zaterdag 27 oktober is het  
65 jaar geleden christelijk man-
nenkoor Asaf uit Dedemsvaart 
werd opgericht. De mannen wil-
len de verjaardag van het koor 
vieren met een jubileumconcert. 

Op het programma staat het 
complete oratorium ‘De Schep-
ping’ van Johan Bredewout en 
Hans de Ruiter. Medewerkenden 
aan dit concert zijn de bariton 
Henk Dijkhuizen, spreekstem 
Minne Bosma, het Sciolto–
ensemble, Ronald IJmker piano  
en Jorrit Woudt op orgel. Kaar-
ten kan men in de voorverkoop 

voor €12,50 verkrijgen bij de 
leden van het koor en bij boek-
handel “De Welle” in Dedems-
vaart. Aan de zaal je kaartje 
kopen kan ook. 

Hoogte- en dieptepunten
In haar 65-jarig bestaan werd het 
koor door vier dirigenten geleid: 
Jan Zwart jr. uit Coevorden, Bert 
Kunnen uit Zwolle, Jan Zwanepol 
uit Kampen en de huidige dirigent 
Peter Bos uit Dronten. 
Het koor heeft hoogtepunten 
gekend – onder andere een con-
certreis naar het sanatorium in 
Davos - maar ook dieptepun-

ten met een afnemend ledental. 
Inmiddels zijn er meerde cd’s  
uitgebracht en concertreizen 
ondernomen. Onder andere  

naar de dom van Keulen en de 
kathedraal van Metz. Ook is  
het koor weer gegroeid en telt 
hetin totaal tachtig leden.

Mannenkoor Asaf Dedems-
vaart speelt op verjaardag

Het koor tijdens het eerste lustrum

Ook in 2019 zomermagazine Wal & Water

28 OKTOBER
PROTESTANTSE GEMEENTE STEENWIJK
KERKSTRAAT 16,  8331 JC STEENWIJK

G E R A L D
T R O O S T

DEZE THEMADIENST MET GERALD TROOST STAAT IN HET 
TEKEN VAN MISSIONAIR WERK EN START OM 09.30 UUR

gratis 
toegang

Missionaire dienst 
met Gerald Troost 
De laatste zondag van oktober 
staat bij de protestantse gemeen-
te Steenwijk in het teken van mis-
sionair werk. Tijdens deze evan-
gelische opendeurdienst treden 
Gerald Troost en zijn band op. 
Zondag 28 oktober, 9.30 uur, 
Steenwijk, protestantse gemeen-
te, Kerkstraat 16, gratis toegang

Zondag 28 oktober, Grote Kerk Steenwijk,  
Kerkstraat 16, 9.30 uur

Neem vrienden mee 
naar Dip-groep en 
Wop-groep
Op dinsdagavonden komen in de 
Waterstaatskerk te Hengelo veel 
jongeren bij elkaar voor de twee-
wekelijkse dipgroepen (ongeveer 
10 x per seizoen). De jongsten 
(12 jaar) beginnen op 9 okto-
ber (19.00 - 19.50 uur) De groep 
begint meestal wat klein. Er mag 
gerust een vriend of vriendin mee 
genomen worden. De wat oudere 
jongeren (13-14 jarigen) komen 
van 19.00 -19.50 uur bij elkaar, de 
15-16 jarigen komen om 20.00 
uur tot 21.00 uur. Ook hier geldt: 
vrienden of vriendinnen van harte 
welkom. Wat maakt de Dip nu 
gezellig en bijzonder? Dat je er op 
een andere manier met elkaar om 
gaat. Anders dan op school. Ieder-
een is welkom. Je hoort er altijd 
bij, het is er gezellig en het gaat 
ergens over. Je krijgt er de kans 
om op je eigen manier wijs te wor-
den. Over jezelf, de mensen om je 
heen, de manier hoe je tegen het 
leven aan kijkt. En over geloven 
in God. Dip is een grappige naam. 
Maar waar staat het nu eigenlijk 
voor? Di (afkorting van dinsdag) 
p (is de eerste letter van praten). 
Want dat wordt er die avond veel 
gedaan. Praten met elkaar. Maar 
natuurlijk nog veel meer. Inmiddels 
is ook de Wop groep niet meer 
weg te denken, jongeren van 12-16 
jaar die op woensdag bij elkaar 
komen omdat zij op de dinsdag 
beslist niet kunnen. Net als bij de 
dip zijn de wop-avonden gezellige, 
tweewekelijkse praatavonden. De 
eerste is op woensdag 10 oktober 
van 19.00-20.00 uur. 

Info over Dip en Wop: E: hbertelink@pkn-hengelo.nl.

Greatly Blessed weer naar Nijverdal

Greatly Blessed is het enige 
Southern Gospel men’s choir in 
Europa. Het koor trekt Neder-
land door om mensen kennis te 
laten maken met deze gevarieerde 
muziekstroming, die is geënt op 
vierstemmigheid en harmonie.

opwekking en elvis
Southern Gospel is in Amerika 
groot geworden door Bill Gaither, 
die hiervoor veel muziek heeft 
geschreven. Sommige liederen 
zijn in Nederland in de Opwek-
kingsbundel terechtgekomen, een 

aantal gospelsongs zijn door Elvis 
Presley uitgebracht, onder andere 
het prachtige “He touched me”.

men4Christ
Greatly Blessed brengt een avond-
vullend programma. Deze man-
nenformatie bestaat naast een 
behoorlijk orkest uit twaalf gese-
lecteerde zangers uit heel Neder-
land. Een aantal koor- en bandle-
den komen uit Nijverdal, Rijssen 
en Daarle. Deze groep enthousi-
aste en bevlogen mannen is onder 
de naam Men4Christ in 2012 bij 

elkaar gebracht, elk met hun eigen 
getuigenis en verbinding met de 
muziek. Als het gezelschap samen 
zingt, gebeurt er iets bijzonders.

Zaal uitverkocht
De afgelopen jaren werd al opge-
treden met de Amerikaanse Sou-
thern Gospelartiesten Marshal 
Hall, Russ Taff, The Hoppers, The 
Isaacs en Ernie Haase & Signature 
Sound. Greatly Blessed kmt voor 
de derde keer naar Nijverdal. De 
afgelopen twee keer was de zaal 
uitverkocht.

Zaterdag 13 oktober, om 19.30 uur, in Het Centrum, 
Constantijnstraat 7a, Nijverdal, kaarten via TrueTickets.
nl. I: www.GreatlyBlessed.nl 

Op zaterdag 13 oktober zal Greatly Blessed een concert geven in Het 
Centrum in Nijverdal. De groep wordt begeleid door het eigen orkest en 
bestaat uit twaalf zangers, onder wie enkelen uit deze regio. Het belooft 
een unieke muziekbelevenis te worden. Aanvang half acht. Toegang gratis.
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Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve o�  ine media
Topic Creatieve Communicatie
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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:
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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

De stichting Welkom in de Kerk maakt 
magazines: van de kerken, voor toeristen. 
Om hun te laten weten dat ze welkom zijn. 
In de omgeving èn in de kerken. 

U bent 
welkom!

Welkom in de Kerk werkt zonder winstoogmerk. 

U bent welkom op: www.welkomindekerk.nl 

Uw duurzame vakinstallateur

Vredenburg Installatietechniek
Dolderweg 29 | 8331 LL Steenwijk

Sanitair

Verwarming & Koeling

Renovatie

Huisautomatisering

Beveiliging

Zonnepanelen

0521 - 588224 
www.vredenburgsteenwijk.nl

"Omdat we 
de wereld niet 

van onze 
ouders hebben 

geërfd, 
maar geleend 

van onze 
kinderen"

Adv. Algemeen Vredenburg 103,2 x 88,7.indd   1 10-05-16   13:24
mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

LAAT ZIEN WAT UW 
KERK DOET! DEEL 
DE VIERKANTE
INFOGIDS UIT.

Een praktisch overzicht van uw 
kerkelijke activiteiten in het 
komende seizoen in een hand-
zaam boekje. Om uit te delen 
aan gemeente-leden, nieuw-
ingekomenen en geïnteresseerden. 

Meer informatie:  0546 - 577475 
(vraag naar Geke Brinkers). 
www.welkomindekerk.nl

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2015 - 2016

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

        

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

 

 
 
	  

Mini-‐Camping	  
	  

Bed	  &	  Breakfast	  ***	  	  
	  

Groepsaccomodatie	  
	  
	  

Biesbosserweg	  19,	  
3927	  CV	  Renswoude	  

033-‐277	  1400	  
www.dekleineweide.nl	  

	  
	  

	   


