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In december voerden clas-
sispredikant Klaas van der 
Kamp, de heer Janssen van 
het classicale college voor de 
behandeling van beheersza-
ken en ondergetekende op 
het provinciehuis in Zwolle 
een gesprek met enkele amb-
tenaren. Een van de onder-
werpen was ‘kerkenvisies’.  

De minister van 
Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap stelt de komende drie 
jaar, vanaf afgelopen 1 januari, 
circa drie miljoen euro per jaar 
beschikbaar voor het opstellen 
van integrale kerkenvisies. 

Strategische visie
De middelen zijn voor (burger-
lijke) gemeenten die voornemens 
zijn om zo’n integrale kerkenvisie 
op te stellen. Met een integrale 
kerkenvisie wordt bedoeld dat 
gemeenten, kerkeigenaren, erf-
goedorganisaties en betrokken 
burgers gezamenlijk een strate-
gische visie ontwikkelen op een 
duurzame toekomst voor het 
totale kerkenbestand binnen een 
gemeente.

informatiebijeenkomsten
Wat houdt zo’n kerkenvisie nu 
precies in? En wat kunnen we 
leren van eerdere ervaringen? 
Om hier meer informatie over 
te geven, worden in ons land tien 
bijeenkomsten georganiseerd. In 
het verspreidingsgebied van het 
Gezamenlijk Zondagsblad zijn dat:

Drenthe: op 18 april, Steunpunt 
Drenthe. Zie www.erfgoeddrenthe.
nl
Overijssel: op 7 maart, Het Over-
sticht. Zie www.hetoversticht.nl

Flevoland: op 21 maart, Stichting 
Archeologie en Monumenten Flevo-
land. Zie www.samflevoland.nl.

Programma
Tijdens de bijeenkomsten van een 
dagdeel is er aandacht voor wat 
een kerkenvisie is. Praktijkkennis 
en ervaring met kerkenvisies wor-
den gedeeld en per provincie zal 
er aandacht gegeven worden aan 
specifieke thema’s, programma’s, 
regelingen of het kennisaanbod op 
het terrein van religieus erfgoed. 
Er is ook een interactief gedeelte 
waarin volop ruimte is om elkaar 
te ontmoeten, vraag & antwoord 
uit te wisselen en nieuwe kerken-
visies te initiëren.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor partijen die aan de slag wil-
len met een kerkenvisie: verte-
genwoordigers van gemeenten, 
bestuurders van kerkgenoot-
schappen en parochies, erfgoed- 
en burgerorganisaties.

organisatie
De organisatie van de bijeenkom-
sten is in handen van de provinci-
ale steunpunten cultureel erfgoed 
en de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed (RCE). Partners van 
de RCE in het Programma Toe-
komst Religieus Erfgoed zijn hier 
nauw bij betrokken of participe-
ren in het programma.

financiële steun
Het is mogelijk om financiële 
steun aan te vragen bij het opstel-
len van een kerkenvisie. Het aan-
vraagformulier hiervoor is te vin-
den via de website van het RCE.

Alle reden voor kerkenraden en 
colleges van kerkrentmeesters 
om te bekijken of het de moeite 
loont om al dan niet samen met 
andere partners bij de burger-
lijke gemeente aan te dringen op 
het ontwikkelen van een kerken-
visie. 

Het is wel duidelijk: om het geld 
behoeft het niet over te gaan.

Drie miljoen voor Kerkenvisies
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Nog geen abonnee?

Kerkasiel
DOOR dS. arJen Van der SPek, 

ZwartSluiS

De kerkdienst van 2.330 uur - 
zonder onderbrekingen - nam 97 
dagen in beslag. En dat ‘alleen 
maar’ voor één gezin uit Armenië. 
Natuurlijk speelde er op de ach-
tergrond meer. Maar dit was de 
aanleiding. De Bethelkerk in Den 
Haag maakte gebruikt van een 
oude wet ‘op het binnentreden’, die 
de overheid belet een kerkdienst te 
verstoren. 
Aanleiding: een dreigende uitzet-
ting van het gezin Tamrazyan 
uit Armenië. Dat gezin verblijft 
al negen jaar in Nederland. De 
kinderen voelen zich Nederlands, 
spreken de taal en zitten hier op 
school. Het gezin was al die tijd in 
de kerk aanwezig.  
De kerkdienst werd geleid door 
1.000 voorgangers uit verschil-
lende kerken die zich spontaan 
aanboden. Zo kon de dienst 24/7 
onafgebroken doorgaan. In totaal 
zijn er 12.000 bezoekers geweest. 
Blijkbaar heeft deze dienst zo’n 
invloed gehad op het CDA, vooral 
de lokale leden, dat deze partij van 
standpunt is veranderd en meeging 
in het voorstel van ChristenUnie en 
D66 om een ruimer kinderpardon 
mogelijk te maken. 

In de onderhandelingen met de 
VVD moest er wel een ander offer 
gebracht worden, over verminde-
ring van asielzoekers in Nederland.  
Zo’n 1.000 kinderen en hun ouders 
vallen vanaf nu onder deze rege-
ling. Allemaal volstrekt ingebur-
gerde kinderen die verder kunnen 
met hun leven. Er zullen plannen 
gemaakt worden om de asielpro-
cedure niet meer jarenlang te laten 
voortslepen. Daardoor wordt het 
voor asielzoekers veel eerder dui-
delijk of ze kunnen blijven of niet. 
Dat zal nog een lastige opgave zijn. 
Maar voor nu zijn we dankbaar 
voor deze kinderen en hun ouders.

Commentaar

Transformed geeft een bijzondere 
invulling aan haar volgende Mee-
ting. ‘Royal Mission’ is te gast met 
hun ‘Wonderlijke Zondag’, een 
dienst met het thema wonderen.  
Spreker is Martin Koornstra, 
gastheer is Elco Diepenveen. De 
aanbidding wordt verzorgd door 
Heartbeat Worship.

In het pittoreske Deventer is het 
mogelijk te wandelen onder lei-
ding van een gids. Deze speciale 
wandeltocht heet ‘Het verstoorde 
leven’ en voert langs oude Joodse 
plekken in Deventer, zoals synago-
ges, woonhuizen en winkels. Anek-
dotes, geschiedenissen en andere 
verhalen geven de wandelaar een 
beeld van het Joodse leven voor 
de Tweede Wereldoorlog. 

Ook dit jaar verschijnt, namens 
de kerken van Noord-West 
Overijssel, het toeristenmagazine 
Wal & Water. Vertegenwoordi-
gers van plaatselijke kerken ver-
spreiden elke zomer dit magazine 
op plekken waar veel toeristen 
komen. Iedereen die graag wil 
helpen van harte welkom op de 
informatiebijeenkomst. Aanmel-
den: ygerne@welkomindekerk.nl

Kun je vergeven? Is geloven een 
way of life, gewoon een kwestie 
van vertrouwen? Elke 3e zondag 
van de maand gaan de jongeren 
tijdens de viering in het Domini-
canen Klooster ‘backstage’. Aan 
de hand van de geloofsbelijde-
nis ontdekken ze wat geloof te 
bieden heeft en hoe dat vertaald 
wordt naar situaties op school, 
op de sportclub, of gewoon thuis.

Wonderlijke Zondag 
in Ambt Delden

Wandelen langs 
Joodse plekken

Wal & Water info-
avond in Zwartsluis

‘Backstage’ tijdens 
Dominicanen viering 

Zondag 10 februari, 13.00 uur, Deventer, Roggestraat 3, 
deelname € 5 (reserveren niet nodig)

Donderdag 28 februari, 19.30 uur (inloop 19.15 uur), 
Zwartsluis, De Poort, Het Singel 16

Zondag 10 februari, 10.00 uur, Zwolle, Dominicanen 
Klooster, Assendorperstraat 29, leeftijd 11 – 15 jaar

Zondag 10 februari, 19.00 – 21.00 uur (zaal open:  
18.40 uur), Ambt Delden, Transformed Centre (Kroeze 
Danne), Kappelhofsweg 14, www.transformed.nl

Zwolle, gezicht op de Peperbus (foto: www.klaasvanderkamp.nl) 

DOOR dr. Jan 

dirk waSSenaar, 

Hellendoorn



2 zondag 10 februari 2019 overdenking overdenking 

‘Flink zijn’, het 
is zo’n uitdrukking die werd 
gebruikt door vorige generaties. 
Of ouders van nu dat tegen hun 
huilende (beschadigde, geschrok-
ken) kinderen zeggen, weet ik 
eigenlijk niet, maar ik betwijfel 
het wel. Zelf kreeg ik het pasge-
leden nog weer eens toegevoegd, 
maar dan corrigerend bedoeld. 

Ik was in het ziekenhuis en de 
arts vond het maar jammer dat ik 
niet eerder was gekomen en ken-
nelijk vond dat ik flink had moe-
ten zijn. ‘Als ik u zo zie, hoort u in 
een ziekenhuisbed’, zei hij. Ik blij, 
dat ik er nu (pas) was. Meen nu 
niet, dat ik hoor bij de categorie 

die meent dat jongens niet mogen 
huilen en zo. Van mij mogen ze, 
wanneer daar een goede reden 
voor is. ‘Gezeur’ is iets anders 
natuurlijk. Ik herinner me, dat 
mijn oudste zus 
ooit aan mijn 
moeder vroeg 
om toestem-
ming voor iets. 
Ze wilde met een nichtje ergens 
heen en mijn moeder vond dat 
niet goed. Teruggekomen met die 
boodschap, was de reactie van de 
nicht: “Maar je hebt nog niet eens 
gezeurd.” Waarop mijn zus dui-
delijk maakte dat zij dat bij haar 
moeder niet hoefde te proberen.

Maar ‘flink zijn’. Het is niet om 
te vergelijken. Ik zou niet dur-
ven. Maar denk eens aan Jezus in 
Getsemane. Wanneer Hij, op het 

zo verschrikkelijke moment, zijn 
Vader vraagt of het niet anders 
kan dan langs de weg van Golgo-
tha, krijgt Hij niet te horen dat 
Hij flink moest zijn. Kennelijk 
werd Hij op de een of andere 
manier geholpen, gesterkt, zodat 
Hij zich kon houden aan wat was 
afgesproken. Innerlijke – en in dit 

geval: goddelijke – 
kracht.

Hoe is die uit-
spraak, dat gebed, 

ook weer? Iets in de trant van: 
‘Geef mij de wijsheid om te ver-
anderen wat veranderd kan wor-
den en de kracht om te dragen 
wat ik niet kan veranderen’. 
Onze tijd is in mijn ogen nogal 
eens te beschrijven als een ‘pam-
pertijd’. Het leven zou leuk moe-
ten zijn en ongehinderd gevierd 
kunnen worden. Vandaar dat bij 
het minste of geringste, en ook bij 
werkelijke rampen gelukkig, een 
batterij hulpverleners ingeroepen 

wordt. ‘Op de tanden bijten’ lij-
ken we niet of nauwelijks meer 
te kunnen. Of, zoals een school-
vriendje van onze dochter het zei: 
“Op het ijs en in het leven, wil 
het wel eens vallen geven, maar 
Marije denk er aan, altijd opstaan 
en weer verder gaan.” Goede les 
dacht ik zo.

Natuurlijk je kunt te flink zijn. Je 
kunt ook op een onverstandige 
manier moeite hebben met het 
vragen van hulp. Het kan een 
kwestie van karakter, of zelfs van 
opvoeding zijn. Het vinden van 
een verstandige en heilzame tus-
senweg is misschien niet altijd 
gemakkelijk. Maar in het spoor 
van Jezus zijn wij in ieder geval 
niet geroepen om ‘piepers’ te zijn. 
Ik hoor het mijzelf zeggen, nu ik 
dankbaar ben voor de zeer atten-
te zorg waaraan ik momenteel 
ben onderworpen. Ook al ben ik 
het niet eens met de opmerking 
dat ik ‘te flink’ zou zijn geweest.

Hoe lang heeft u 
vanochtend voor de kast gestaan 
om te bedenken wat u aan zou 
trekken vandaag? Wij mensen, 
en vooral vrouwen, doen graag 
ons best om goed voor de dag te 
komen. We trekken in elk geval 
schone kleren aan. We passen 
onze kleding aan, aan de gelegen-
heid, onze stemming of het weer. 
Kortom: we denken na over wat 
we aantrekken. 
De tekst uit Kolossenzen gaat 
in zekere zin ook over wat je 
aantrekt. Ik kom daar straks op 
terug.

kolosse
In de gemeente in Kolosse was 
verdeeldheid ontstaan door-
dat valse leraren een dwaalleer 
verkondigden die tegen de leer 
van de apostelen in ging. Pau-
lus wil de gemeente juist weer 
bij elkaar brengen en de een-
heid bewaren. Als je bij God 
wilt horen, schrijft hij, hoort 
daar een bepaalde vernieuwing 
bij, een levenshouding die wel-
licht anders is dan voorheen. 
De gemeente van Christus is als 
een lichaam: alle ledematen wer-
ken samen om te worden zoals 
God het voor ogen heeft. Daar 
moet je wel wat voor doen, zegt 
Paulus. Elkaar verdragen en ver-
geven bijvoorbeeld. Dat is niet 
altijd makkelijk, zeker niet als 
je ergens compleet van mening 
over verschilt. Maar het is wel 
van belang als je samen als een-
heid verder wilt. 

kledingstukken
Alleen een lichaam is maar naakt 
en daarom heeft het ook kleding 
nodig. In vers 12 van hoofdstuk 3 
lezen we dat Paulus ons opdraagt 
om je te kleden in ‘innig medele-

ven, in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld.’ 
Dit doet sterk denken aan de 
zaligsprekingen in Matteüs 5. 
Gelukkig ben je als je doet wat 
God van je vraagt, dan word je 
gezegend. 
De eigenschappen waar Paulus 
over schrijft, zou je voor je kun-
nen zien als kledingstukken die in 
je kast hangen. Elke dag weer sta 
je voor de keuze wat je die dag 
aan kan trekken. 
En elke dag kun je ervoor kiezen 
om die prachtige eigenschappen 
aan te trekken die bij je horen als 
je een deel van het lichaam, van 
de gemeente van Christus bent. 
Trek ze aan als een kledingstuk, 
dan kan iedereen zien dat je bij 
Christus hoort en ga je je daar-

naar gedragen.

liefde
En dan, in vers 14, komen we bij 
de kern van dit Bijbelgedeelte: 
En bovenal, kleed u in de liefde, 
dat is de band die u tot een vol-
maakte eenheid maakt. De liefde 
is als een riem die al die andere 
prachtige kleding-
stukken bij elkaar 
houdt. De liefde 
is de verbinding 
tussen alle leden 
van het lichaam. 
Het klinkt mis-
schien zoetsappig, 
maar het is allesbehalve zoetsap-
pig: Jezelf elke dag kleden in de 
liefde vraagt om toewijding, ook 
als je een keer met het verkeer-

de been uit bed gestapt bent. 
Trek dan toch die liefde aan, zegt 
Paulus. 

levenshouding
En nu kom ik weer terug op 
de vraag wat je aantrekt. Pau-
lus gebruikt hier een metafoor 
om zijn boodschap duidelijk te 

maken: een alle-
daagse handeling 
als het aantrek-
ken van kleren, 
verwijst naar een 
levenshouding. 
Denk na over 
hoe je je elke dag 

kleedt, in figuurlijke zin. Trek 
elke dag de band van de liefde 
aan. Nu vraag ik u: wat trekt u  
morgen aan?

Flink zijn in een 'pampertijd' 

En bovenal, kleed u in de 
liefde, dat is de band die u 
tot een volmaakte eenheid 
maakt. Kolossenzen 3:14

De eigenschappen waar paulus 
over schrijft, zou je voor je 

kunnen zien als kleDingstukken 
Die in je kast hangen. elke Dag 

weer sta je voor De keuze wat je 
Die Dag aan kan trekken. 

even bomen 

De zondvloed  
een fabeltje?
Op een thema-bijeenkomst in 
Hardenberg geeft Stef Heerema, 
geoloog, uitleg over de zondvloed 
en de gevolgen die hiervan nog 
steeds zichtbaar zijn. Stef Hee-
rema doet sinds 2006 onderzoek 
naar het ontstaan van zoutforma-
ties en ijstijd-verschijnselen. Hij 
is lid van de Nederlandse Geo-
logische Vereniging en van het 
Koninklijk Nederlands Geologisch 
Mijnbouwkundig Genootschap en 
verdedigt dat de Bijbel betrouw-
baar is tegenover wetenschap.

Vrijdag 15 februari, 20.00 uur, (inloop 19.30 uur koffie), 
Hardenberg, Het Morgenlicht, Gramsbergerweg 56, 
gratis (collecte).

Jeugddienst Lutten 
In Lutten kijkt men uit naar een 
jeugddienst met het thema ´Hoe 
snack jij? ’ Bijzonder aan deze 
dienst van Emmaüsgemeente Lut-
ten, Slagharen en Schuinesloot 
is dat hij is georganiseerd door 
kerkelijke en niet-kerkelijke jon-
geren. Er zal geen lange preek 
zijn, de hele dienst is opgedeeld 
in kleine ‘snacks’ en dus licht ver-
teerbaar. En natuurlijk wordt ook 
aan de inwendige mens gedacht. 
Voorganger is ds. Christiaan Post.

Zondag 17 februari, 19.00 uur, Slagharen, Kruiskerk, 
Anerweg Noord 8

Tauren Wells naar  
EO-Jongerendag
Vier keer werd hij genomineerd 
voor een Grammy-Award, in 
2018 ontving hij de prestigieuze 
Dove-award voor ‘beste nieuwe 
artiest’ en ‘beste christelijke 
artiest’ en zijn debuutnummer 
‘Love is Action’ stond 8 weken 
op nummer 1 in de christelijke 
hitlijsten. De Amerikaanse artiest 
Tauren Wells kent een vliegende 
start, en daalt op 25 mei in Rot-
terdam Ahoy neer voor de EO-
Jongerendag. Doel van het evene-
ment is om jongeren in hun eigen 
taal en met eigentijdse muziek 
meer te leren over Gods liefde. 
De ticketverkoop is inmiddels 
gestart. 

Zaterdag 25 mei, Rotterdam Ahoy, EO.nl/jongerendag

Kleed u in de liefde

DOOR dS. Pieter 

boomSma, 

amSterdam

drenthe

Netwerk café 23+ 
Enschede 
Elkaar ontmoeten onder het 
genot van een glaasje en wat eten, 
dat kan in de Ontmoetingskerk. 
Eén avond per maand organi-
seert men het Netwerk café 23+. 
Kerklid of niet, iedereen is wel-
kom. Er is alle ruimte om te pra-
ten over de dingen uit het dage-
lijks leven, dingen die je raken en 
vragen oproepen. 

Vrijdag 15 februari, 17.30-19.30 uur, Enschede,  
Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, max € 3 p.p.

in het spoor van jezus zijn wij 
in ieDer geval niet geroepen om 

‘piepers’ te zijn

De eigenschappen waar Paulus over schrijft, zou je kunnen zien als kledingstukken in je kast. 
Elke dag weer sta je voor de keuze wat je die dag aan kunt trekken. 

DOOR eStHer de Vegt, 

kerkeliJk werker, 

VrieS

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

iSraël-aVond?
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aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 10 febr.: GK 
10.00 ds. B. Breunesse. 
Organist: Mans Kuipers. Knd. 
en oppas. Collecte: diaconie.

boVenSmilde
Kerkdienst 10 febr.: 10.00 
dhr. D. Kruyt, Leek. Organist: 
Gea Hatzmann. Lied voor 
de dienst: NLB 212: 1 en 
2. Paaskaars aansteken: 
Mathijs Maat. Collecten: 1. 
Catechese en Educatie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: beheer. Oppas: 
aanwezig. Knd.: Marjan Kappen.
Wel en wee. Dhr. A. Sturre, J. 
de Walstr. 16a, werd getroffen 
door een herseninfarct en 
verbleef daarvoor van 21 t/m 
23 jan. in het WZA. Hij kon 
daarna terug naar huis om te 
revalideren. We wensen hem 
heel veel sterkte toe op de weg 
naar verder herstel.
Beste gemeenteleden. 23 
jan. 2019, zou de overdracht 
plaatsvinden van de kerk aan 
de Ds. L. Dijkstrastraat. Helaas 
is de koper niet verschenen bij 
de notaris wat betekent dat wij 
nu over gaan tot het ontbinden 
van de koopovereenkomst. 
Verder zal er ook een juridische 
procedure gestart gaan worden 
om de afgesproken 10% 
van de koopsom met extra 
onkosten te verhalen. De 10% 
van de koopsom had al lang 
betaald moeten worden aan 
de notaris, maar de koper gaf 
aan het allemaal te regelen bij 
de overdracht. Onze makelaar 
heeft dit nog nooit meegemaakt 
met deze koper, hij heeft 
eerder zaken met hem gedaan 
en dat verliep allemaal goed. 
Wij betreuren deze situatie, 
maar we zetten de schouders 
er weer onder en gaan verder, 
want er zijn al 3 bezichtigingen 
gepland met mogelijke kopers 
de komende 2 weken. Mochten 
er vragen zijn dan weet u ons te 
bereiken.
Jarig. 9 febr.: dhr. K. Fernhout, 
Kanaalweg 117, 9421 ST, 75 jaar.
11 febr.: dhr. S. Post, 
Veenhoopsweg 22-3, 9422 AB: 
78 jaar.
12 febr.: dhr. J. Offereins, 
Vuurdoornstr. 1, 9421 SP: 84 
jaar.
15 febr.: dhr. J. Onderdijk, 
Magnoliastr. 31, 9421 RB: 83 jaar.
21 febr.: dhr. C. Bouman, 
Zonnedauw 31, 9421 NS: 80 jaar.
Jubileum. Dhr. K. Kootstra 
en mw. G. Kootstra-Hekman, 
Dopheide 6, 9421 NK die op 10 
febr. 30 jaar zijn getrouwd.
Wij wensen u allen een fijne 
dag en Gods zegen voor de 
toekomst!

CoeVorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 10 febr.: 
HK 10.00 ds. E. de Vries-

Baarlink. Gez. dienst. Knd.: 
groep 1 t/m 8. Oppas: Pien. 
Collecten: 1. Diaconie, 
bestemd voor ondersteuning 
pastoraal werk in de Schutse. 2. 
Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
diaconie.
Aleida Kramer 10.30 dhr. J. 
Mondria
De Schutse 19.00 ds. J. 
Lambers-Niers.

emmer-ComPaSCuum
Kerkdienst 10 febr.: 9.30 
ds. R. Veldman, Beilen. Knd. 
en Jongerenkerk. O.v.d.: mw. 
A. Aukes en dhr. J. van Vondel. 
Diakenen: mw. I. Boer en mw. 
A. Leffers. Organist: Anne 
Unij. Oppas: Caroline Leenman. 
Knd.: Janneke. Beamteam: 
Monique en Joran. Gastdames: 
mw. H. Hugen en mw. N. 
Lamfers. Autodienst: fam. B. 
Wiebing: dhr. de Groot; dhr. 
B. Baptist: mw. Huizing en fam. 
Potze. Collecten: 1. Catechese 
en Educatie. 2. Spaarcollecte. 3. 
Kerk.

eriCa
Contactpersoon: dhr. M. 
Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 
HK Erica
Kerkdienst 10 febr.: 9.30 ds. 
E. van der Meulen. Collecten: 
1. Pastoraat. 2. Kinderkampen 
ZO-Drenthe. Bij de uitgang: 
pastoraat. Oppas en knd.

geeS
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 10 febr.: 10.00 
ds. J. Bolhuis, Hoogeveen. Knd.: 
ja. Kaars aansteken: Lukas 
Aasman. O.v.d.: Harry Euving. 
Organist: Irma Zuur. Oppas: 
Lienke Alferink en Malissa 
Pijjpstra. Collecten: 1. Kerk. 2. 
KiA Catechese en Educatie. 3. 
Onderhoud. Bloemengroet: 
fam. P. Braker. Kerkvervoer: 
fam. J. Braker (291689). Na de 
dienst is er koffiedrinken.
Jarig. Mw. H. Biesbroek-
Stikkelorum: 16 febr. 88 jaar. 
Adres: De Brinkies 1 7863 TM 
Gees. Van harte gefeliciteerd en 
Gods zegen toegewenst voor het 
nieuwe levensjaar.

klaZienaVeen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 10 febr.: 9.30 ds. 
J. van Breevoort. O.v.d.: mw. 
G. Velzing. Organist: J. Kroon. 
Collecten: 1. Pastoraat. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: onderhoud 
gebouwen. Welkomstcie.: 
ZWO.

klaZienaVeen-noord
Kerkdienst 10 febr.: 10.00 
mw. M. de Bruin-Roffel. 
Organist: Wessel Voorn. 
O.v.d.: Wieneke. Welkom: 
Riet. Beamer: Jantje.

nieuw-amSterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 

mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 10 febr.: 10.00 ds. 
L. van der Veer, Oosterhesselen. 
O.v.d.: mw. G. Visser. 
Organist: mw. J. Bartelds. 
Koster: dhr. H. Vos. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouwen. Oppas: 
Corry Baan. Jeugdkerk: o.l.v. 
Janny. Knd.: Liesan Masselink. 
Kaars aansteken: Dinaud 
Masselink. Bediening beamer: 
Ada van Breevoort. Ontvangst: 
fam. Naber. Bloemendienst: 
Jet Matena. Autodienst: D. van 
Noort.
13 febr.: welkom 11.30, eten in 
de Welput.

nieuw-amSterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346
Kerkdienst 10 febr.: 10.00 ds. 
E. Wisselink. Organist: mw. W. 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Zuiderkerkgemeente. 
Uitgangscollecte: project. 
Autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. Jakobs: mw. G. Reuvekamp; 
mw. G. Horstman: mw. H. Ellen. 
Lector: Fimke van Sloten. 
O.v.d.: Hilly Lanjouw. Bloemen: 
fam. Gommer. Koster: G. 
Schuiling. Koffie: Albert en 
Lucia Meijering. Ontvangst 
en nieuwsbrief: Geesje 
Reuvekamp en Hennie Visser.
Geen ‘Soweto’ meer. Aan het 
meerjarenproject ‘Soweto’ is 
m.i.v. 2019 een einde gekomen. 
Er is vanuit de gemeente geen 
suggesties ontvangen voor 
een nieuw meerjarenproject. 
Het 40-dagenproject is dit jaar 
wederom het kinderopvanghuis 
en kliniek Fatou Gaye Gambia. 
De diaconie heeft besloten om 
dit project in Gambia nog enkele 
jaren te steunen, en het daarom 
tot meerjarenproject (werving 
door o.a. 7 deurcollectes) 
te maken. De lijntjes bij dit 
project zijn kort, doordat onze 
contactpersonen Tina en Tieme 
rechtstreeks contact hebben met 
Fatou Gaye, en zij ons regelmatig 
informeren. Daarnaast blijft 
er geen geld aan de strijkstok 
hangen.
De Verwondering. In het 
verleden organiseerde de cie. 
Betrokkenheid ‘Samen op 
zoek’ avonden en later avonden 
waarop we uitzendingen 
van het tv-programma ‘De 
Verwondering’ bespraken. 
Deze laatste traditie willen we 
voortzetten. Op 10 febr. willen 
we een ‘De Verwondering’ avond 
houden in de zaal achter de 
kerk. Op deze avond wordt één 
van de tv-uitzendingen van De 
Verwondering bekeken. In deze 
uitzending interviewt Annemiek 
Schrijver een bekend iemand met 
een bijzonder verhaal. Daarna 
is er gelegenheid aan ieder om 
zijn of haar mening over het 
onderwerp geven. Om 18.30 
uur is de zaal open en wordt u 
verwelkomd met koffie of thee. 
Om 19.00 uur beginnen we en we 

stoppen uiterlijk om 20.00 uur. 
Als u denkt dit is ook iets voor 
mij dan bent u van harte welkom.
Stg. leergeld Emmen 
e.o. Op 24 febr. vieren we 
de Maaltijd van de Heer. De 
collecte is dan bestemd voor 
Stg. leergeld Emmen e.o. De 
doelstelling van Leergeld Emmen 
is in overeenstemming met 
de doelstelling van Leergeld 
Nederland: Voorkomen dat 
schoolgaande kinderen in minima 
gezinnen vanwege armoede niet 
kunnen deelnemen aan sociaal/
maatschappelijk leven op en 
rond de school. Leergeld Emmen 
werkt vanuit een klein kantoor 
vrijwel geheel met vrijwilligers. 
Tien vrijwilligers/ intermediairs 
verzorgen de huisbezoeken,  
2 administratieve medewerkers, 
die werken op basis van een 
werkervaringsplaats of als 
vrijwilliger, hebben de zorg voor 
de afhandeling van alle aanvragen. 
Een betaalde coördinator (12 
klokuren) stuurt de organisatie 
en alle werkzaamheden aan. 
Leergeld Emmen steunt de 
kinderen door hulp in ‘natura’. De 
gezinnen ontvangen geen geld, de 
vergoedingen gaan rechtstreeks 
naar de leverancier van de 
activiteit of dienst. De diaconie 
beveelt deze collecte van harte 
bij u aan.

SCHoonoord
Contactpersoon: mw. J. 
Schippers-Elzing, Het Slag 9, 
7848 CR Schoonoord, tel. 0591-
381458
Kerkdienst 10 febr.: De 
Wijngaard 9.30 ds. H. Paas, 
Nijverdal. Collecten: 1. 
Catechese en Educatie PKN. 
2. Kerk. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: H. Bouwman en J. 
van Kleef. Oppas: Anouk Zwiers 
en Evelien Vos. Bloemengroet: 
fam. H. Oving.

Zwartemeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 10 febr.: 9.30 dhr. 
H. Knegt, Erica. O.v.d.: dhr. J. 
Batterink. Collectant: mw. T. 
Posthuma-Pruim. Organist: 
mw. G. Fictorie. Koster: fam. H. 
Hospers. Collecten: educatie. 
Bij de uitgang: onderhoud 
kerkgebouw.

daarle
Contactpersoon: mw. W. 
Reefhuis, scriba, Watertorenweg 
15, 7688 PX Daarle
Kerkdienst 10 febr.: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. H.A. 15.00 ds. 
B. Heusinkveld. Organisten: 
dhr. R. Roelofs en dhr. A. 
Kristiaans. Knd.: Dianne Seigers 
(1, 2) en Anja Valk (3, 4). Oppas: 
Géranda Kamphuis, Jacqueline 
Dubbink en Anniek Immink. 
Collecten: kerk en onderhoud. 
Avondmaalcollecte: Belarus. 
Bloemen bezorgen: Miny 
Reimink.
Jarig. 19 febr.: mw. H. Willems-
Kleinjan, Piksenweg 11, 89 jaar.
21 febr.: mw. J. Lusseveld-
Horstink, Dalvoordeweg 30,  
80 jaar.
28 febr.: dhr. D. Wetering, 
Weelinckbroek 47, 86 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 10 febr.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. K. van 
Staveren. Scholendienst. O.v.d.: 
Karin van Dijk. Organist: Jan 
Ferdinand Hooikammer. Koster: 
Henk Zomer. 16.30 ds. K. 
van Staveren. Kruimeldienst. 
Koster: Henk Zomer. De 
Fontein 19.00 ds. L. van 
Rikxoort, Heemse. O.v.d.: Ellen 
Kok. Organist: Ab Kristiaans. 
Koster: Nico van Hattem.
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
diaconie. Kindercollecte: 
Mensenkinderen, voor mensen 
in nood. Actie: Een jaar 
lang groente en aardappels! 
Oppas: Ivette Leemhuis, 
Hannah Brinkhuis en Michelle 
Breukelman.
Van Dedem Marke: 9 febr.: 
team RKK. Organist: ds. W. 
Visscher.
Zieken. Isala Klinieken, dr. Van 
Heesweg 2, 8025 AB Zwolle: 
mw. Ineke Aalbers, Schubertstr. 
6, D3 k. 58; mw. E. Grutter-
Varwijk De Tjalk 23 Afd. V 4.2 k. 
125; mw. L. Grijsen-Zomer, De 
Magnolia 42, V4.5, k. 123.
Clara Feyoena Heem, 
Hardenberg: mw. G. Michel 
Heersping, Primulastr. 6, Unit 4, 
k. 6; mw. Winter-van der Hoek, 
Prins Bernhardstr. 39.
Hospice ’t Huis aan de Vecht, 
Jan van Arkelstr. 15, 7772 AN 
Hardenberg: mw. Bremmer, 
Moerasroos 9. Een moeilijke 
weg. Voor haar en de kinderen.
Activiteiten. 11 febr.: 
cursusavond dopen.
13 febr. 20.00 uur: Yentil (De 
Antenne). Thema: Het verhaal 
van je leven.
14 febr. 14.00 uur: 55+-middag 
(De Antenne).
Vacatures kerkenraad. 
Binnen de kerkenraad zijn 
verschillende vacatures te 
verwachten en er zijn nog 
openstaande vacatures. Graag 
willen wij u als gemeenteleden in 
de gelegenheid stellen om namen 
in te dienen voor mogelijke 
kandidaten of u zelf als kandidaat 
beschikbaar te stellen. Deze 
namen kunt u doorgeven aan 
de scriba Ellen Kok, Anton 
van de Horststr. 21, of via 
scriba.vandedemkerk@pkn-
dedemsvaart.nl.

den Ham
Contactpersoon: dhr. G. 
Prenger, De Mute 61, 7683XT 
Den Ham, tel. 0546-671747, 
gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 10 febr.: 10.00 
ds. C. Elsinga, Almelo. M.m.v. 
Combo. O.v.d.: groep B. Knd.: 
peuters: Margot Kleinnijenhuis 
en Riëtte Bosch; groep 1 t/m 6. 
Oppas: zaal 6: Gerja Hemmink, 
Gerralda Bouwhuis en Rhodee 
Kroese. Koffiedrinken na de 
dienst. Koffie schenken: Willy 
en Freek van Laar. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Alg. Kerkelijke 
Arbeid. Deurcollecte: kerk. 
HK 19.00 ds. G. de Goeijen. 
Themadienst. M.m.v. Combo. 
Collecten: 1. Spoorzoekers. 2. 
Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
Jeugdwerk.
Zieken. Zr Annemarie 
Pasterkamp-Koster, ’t Sumpel, 
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Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de 
eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen 
digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. 
Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

drenthe

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!
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is na operatief ingrijpen 
thuisgekomen om verder 
te herstellen. Vooral de 
darmfunctie is nog niet goed 
op gang gekomen en daardoor 
voelt ze zich slap en misselijk. 
We bidden en hopen dat God 
Annemarie kracht en gezondheid 
wil geven.
Bij zr. Riëtte Bosch-Zandman, 
Vroomshoopseweg 8b, is 
vorig najaar borstkanker 
geconstateerd. Sindsdien is 
zij een traject ingegaan van 
chemokuren. In het voorjaar zal 
een operatie volgen met daarna 
bestralingen. Ze heeft nog een 
hele weg te gaan, maar is zelf 
vol goede moed. De Here zij 
haar en haar gezin nabij en we 
hopen en bidden met hen dat de 
behandelingen hun genezende 
werking zullen doen.
Br. Roel Withaar, Kosterskamp 
13, werd 13 jan. net voor kerktijd 
getroffen door een hartinfarct. 
Hij is een week opgenomen 
geweest in het ziekenhuis te 
Hardenberg. Vandaar is hij naar 
het Isala in Zwolle gegaan, waar 
hij geopereerd is. Hij heeft 4 
omleidingen gehad. Inmiddels 
is hij weer thuis. De Here geve 
hem herstel en we dragen al 
onze zieken of zij die onder 
behandeling zijn van een arts, of 
die wachten op uitslagen, op aan 
de Here. Hij zij met hen allen. 
Gospeldienst. Op 17 febr. is het 
weer zover, de 1e gospeldienst 
van 2019. Dit keer een dienst 
m.m.v. de praiseband Evidence 
uit Vriezenveen. Thema: ‘Hij is 
erbij’. Wat er ook gebeurt in je 
leven aan vreugde en verdriet, 
God is erbij. Dit geeft hoop en 
deze hoop mogen wij als een 
licht verspreiden om ons heen. 
In deze dienst zal er veel ruimte 
zijn voor samenzang! Van harte 
welkom.
In memoriam. Albert Jan 
de Lange Op 22 jan. heeft de 
Here tot zich geroepen Albert 
Jan de Lange in de leeftijd van 
84 jaar. Hij woonde aan de 
Molenstr. 54. Zijn sterven in het 
ziekenhuis kwam onverwacht. 
Hij was opgenomen in het ZGT 
te Almelo voor een operatie 
aan de aorta en de bloedvaten 
in de liezen. Hij ging die in met 
vertrouwen, alhoewel hij wist 
dat het een zware operatie 
zou worden. De vrijdag voor 

zijn operatie hebben we nog 
gesproken over het je veilig 
weten in Gods hand. En dat 
was zijn zekerheid ook in het 
ziekenhuis. Het is die hand van 
God die hem naar het hemels 
Vaderhuis heeft gebracht. Nu 
mag hij samen zijn met zijn 
vrouw Zwaantje die in 2008 
is overleden. De kinderen 
hebben een levensbeschrijving 
gemaakt, daar geef ik het 
volgende uit door: Albert is 
geboren in Ommen in een gezin 
van 4 kinderen. Op 14-jarige 
leeftijd is hij gaan werken bij 
de CAV in Den Ham, waar 
hij uiteindelijk een baan als 
boekhouder kreeg op kantoor. 
Ook was hij jarenlang (38 jaar!) 
penningmeester van onze kerk. 
De kerk en het geloof speelden 
een belangrijke rol in zijn leven. 
Dat kregen de kinderen mee: 
als je lid bent van een kerk zet 
je je daarvoor in. Voor al zijn 
werk bij de CAV en voor de 
kerk kreeg hij een Koninklijke 
onderscheiding. Veel hebben 
hij en zijn vrouw opgepast op 
de kleinkinderen. Ook helpen 
verhuizen, bomen planten en 
een tuin aanleggen, niets was te 
veel. Toen zijn vrouw Zwaantje 
ziek werd, heeft Albert haar 
liefdevol verzorgd. Door de hulp 
van de kinderen en anderen 
kon zij thuis blijven wonen tot 
haar overlijden. Kijken we naar 
zijn karakter dan kunnen we 
zeggen dat hij bescheiden en 
betrouwbaar was. Je kon op 
hem aan. Zo heeft hij bij velen 
de belastingaangiften ingevuld. 
Hij vroeg er niets voor en was 
meer dan tevreden met een 
pakje shag of een doos bonbons. 
Albert legde gemakkelijk contact 
met mensen en had een brede 
interesse. Hij kon ook heel goed 
luisteren en gaf vervolgens, zo 
nodig, een doordacht antwoord 
of advies. Over zichzelf praten 
en wat hem bezighield ging 
hem moeilijker af. De laatste 
jaren had hij steeds meer last 
van lichamelijke ongemakken. 
Toch stond hij tot het laatst aan 
toe, positief in het leven. In een 
dienst van Woord en Gebed 
hebben we op 28 januari afscheid 
van hem genomen met woorden 
van Matteüs 4: 4, waar de duivel 
tegen Jezus zegt om van de 
stenen in de woestijn broden te 
maken: ‘Er staat geschreven: Niet 
alleen van brood zal de mens 

leven, maar uit alle woord dat 
uit de mond Gods uitgaat’. Deze 
tekst had Albert zelfgekozen. 
Het was de trouwtekst. De hele 
liturgie had hij al klaarliggen: de 
Bijbeltekst en alle liederen. Na 
de dienst heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op Dennenhof. 
De Here trooste de kinderen, 
kleinkinderen, familie en allen die 
van hem gehouden hebben.

Hardenberg-HeemSe
Contactpersoon: mw. C. 
Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 
VA Hardenberg, tel. 0523-
272019
Centrum-(Zuid en Noord). 
Zieken. Dhr. en mw. (heup 
gebroken na val en operatie) 
Meijerink, Bisschopshof 57, zijn 
tijdelijk in CFH.
Mw. A. Ensing-van ´t Hul, Witte 
de Withstr. 2, verblijft tijdelijk in 
´t Welgelegen K 111, Voorstr. 1, 
7782 AM in Gramsbergen.
Mw. J. Bloemendal (De Spinde 
604) is 30 jan. geopereerd in 
Zwolle. Binnenkort hoopt ze 
naar CFH te gaan voor verder 
herstel. 
Jubileum. 6 febr. hopen 
Gerritjan en Janna Reints 
te vieren dat ze dan 60 jaar 
getrouwd zijn. We zijn blij voor 
hen en wensen hun een hele 
fijne, feestelijke dag toe samen 
met familie en vrienden. En voor 
de toekomst de zegen van Gods 
nabijheid in voor- en tegenspoed.
Gefeliciteerd. Dhr. Harry 
Heinen deed belijdenis van 
zijn geloof in aanwezigheid van 
een aantal ambtsdragers. Wij 
feliciteren hem daarmee en 
heten hem welkom als belijdend 
lid van onze gemeente.
Baalder. Mw. Muis is weer thuis 
uit het CFH, heerlijk in haar 
eigen huis: Beekberg 71.
Baalderveld. Er is weer een 
nieuwe Nieuwsbrief Baalderveld.
Dank. Hendrik Jan en Jannie 
Bolks Hoogenweg 1a, danken 
voor de bloemengroet die ze 
afgelopen zondag uit Baalderveld 
kregen.
Taakgroep pastoraat. U kunt 
aangeven dat u behoefte heeft 
aan een bezoek of pastoraal 
gesprek van (jeugd-) ouderling, 
diaken, of onze wijkpredikant. 
De taakgroep pastoraat is 
telefonisch bereikbaar via 
0620407287 U kunt een 
whatsapp bericht sturen of een 
email naar pastoraatbv@gmail.

com
Zin in 2. Theatersolo in de 
Stephanuskerk. 10 febr. om 19.00 
uur begint Kirsten Benschop met 
haar muzikant Derk Groen in de 
Stephanuskerk te Hardenberg 
haar theatersolo ‘Die Ik Ben’. 
Het gaat over het ‘dikke ik 
tijdperk’ waarin geluk een doel 
op zich lijkt te zijn geworden. 
Kirsten Benschop brengt 
inspiratietheater waarin het gaat 
over het leven zelf. Spiritualiteit 
speelt vaak een grote rol. 
Grote onderwerpen weet ze 
klein te maken en brengt ze in 
haar voorstellingen voelbaar 
dichtbij. Met weinig middelen 
en met intens spel weet Kirsten 
een sfeer op te roepen die 
mensen raakt, inspireert en 
in beweging brengt. Hardop 
zoekend, zingend, verhalend 
en poëtisch zet Kirsten een 
scherpe, relativerende, gevoelige 
en bovenal eerlijke voorstelling 
neer.  Met muzikant Derk Groen 
op gitaar en darboeka. Na ‘Wie 
Stenen Losbreekt’, ‘Adempauze’ 
en ‘Spiegeltijd’ is ‘Die Ik 
Ben’ haar 4e zelfgeschreven 
theatersolo waarin Kirsten zich 
laat horen en zien op een manier 
die we nog niet van haar kennen! 
Van harte welkom op 10 febr. om 
19.00 uur in de Stehanuskerk. 
Toegang: vrije gift.

lutten/SlagHaren
Kerkdienst 10 febr.: 
Kruiskerk 9.30 ds. R. Visser, 
Uelsen. O.v.d.: dhr. T. Scholten. 
Organist: dhr. H. Bruins. 
Flame: mw. A Niezink. Oppas: 
mw. N. van Noord en mw. M. 
Kemink. Welkomstcomité: 
mw. J. v/d Kamp en dhr. K. 
Brus. Beamer: dhr. J. Pot. 
Ontmoeting: 11.00 de Rank.
Jarig. Dhr. J. van Engelenhoven, 
Rheezerveenseweg 61, 7797 HB 
Rheezerveen, 05-02-1936.
Dhr. C. Zweers, Anerweg Noord 
56, 7775 AT Lutten, 05-02-1940.
Dhr. W. de Vries, Zwarte Dijk 
19, 7775 PA Lutten, 10-02-1943.
Zieken. Op de IC in het 
ziekenhuis te Hardenberg is 
opgenomen dhr. H. van ‘t Holt, 
Korte Slagenweg 3, 7775 PS 
Oud-Lutten.
Dhr. van ‘t Holt is ernstig ziek.
Mw. L. van ‘t Holt-van Santen, 
Korte Slagenweg 3, 7775 PS 
Oud-Lutten, is wel thuis maar ze 
heeft een longontsteking.
Dhr. R. Lamberink, Lutteresweg 

1, is na de operatie en de 
revalidatie periode weer zover 
opgeknapt dat hij weer naar 
huis kon. Hij is erg dankbaar 
hiervoor.
Wij wensen alle zieken Gods 
kracht en nabijheid toe. 
Jubileum. Op D.V. 9 febr. zijn 
Tonny en Gisela Nijzink-Albers, 
Anerweg Noord 142, 7775 AW 
Lutten, 40 jaar getrouwd. We 
wensen hen met de kinderen 
en kleinkinderen een fijne dag 
toe en voor de toekomst Gods 
zegen.
De bloemen gaan deze week 
met een groet van ons allen, 
vanuit de Lantaarn naar de fam. 
Schutte Ribesstr. 37; vanuit de 
Kapel naar mw. Klok-Spang, De 
Riede 9, Slagharen.
Kindermiddag. Op 20 febr. 
(in de voorjaarsvakantie) komt 
Matthijs Vlaardingerbroek met 
zijn christelijk poppentheater in 
de Rank, Anerweg Noord 44, 
Lutten. Voor alle kinderen van 
de basisschool speelt hij dan 
zijn voorstelling ‘Rotsvast’. Het 
wordt vast heel erg leuk. Zoek 
hem maar eens op op YouTube. 
Iedereen van 4 tot 12 jaar is van 
harte welkom. We hopen op een 
volle zaal. Tot dan!
Jeugdwerk Emmaüsgemeente 
Lutten/Slagharen/Schuinesloot en 
jeugdwerk GKV. 
Samen bidden. In de 
maand februari komen we 
op de volgende tijden en 
plaatsen bij elkaar om samen 
te bidden: 20 febr. om 20.00 
uur bij Sjors en Ina v/d Graaf, 
Dedemsvaartseweg-Noord 
96, Lutten. De bijeenkomsten 
duren ongeveer 1 uur. Van 
harte welkom! Heeft u bid- 
en dankpunten en kunt u niet 
aanwezig, mail deze dan naar 
marjoleinpost78@gmail.com
Pinksteren-Opwekking. 
Afgelopen jaar zijn wij met een 
groep een dagje naar Opwekking 
in Biddinghuizen geweest. Een 
groot christelijk evenement 
voor jong en oud. Deze dag 
smaakte naar meer. Daarom is 
ons idee om in 2019 geen dagje, 
maar een heel weekend met 
elkaar hier naartoe te gaan. 
Omdat de inschrijving voor een 
kampeerplek start in januari 
willen we hier nu alvast aandacht 
aan schenken, zodat iedereen die 
mee wil dit kan aangeven en we 

Vervolg van pagina 3

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

DOOR dS.roSemarie 

Van der HuCHt

kuinre en 

blankenHam

Lees verder op pagina 7
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Via het boek van Cees van der 
Laan over haar werk en leven 
maakte ik kennis met de schrijfster 
van ´Glorieklokken´: Moesje Alt, 
geboren in 1883 als Margaretha 
Adriana Alt, roepnaam Margot. Ze 
was 58 jaar zendelinge in Neder-
lands Indië. Het grootste deel van 
haar leven woonde en werkte ze 
op Java. Haar leven laat zich lezen 
als een meeslepende roman. 

kinderjuf
Op 3-jarige leeftijd verloor Mar-
got haar moeder aan tbc. Haar 
vader kon niet voor haar zorgen. 
Ze groeide op in het huis van haar 
grootouders, samen met haar 
broer en twee neefjes. Van haar 
grootouders kreeg ze het geloof 
mee. Omdat ze bijzonder muzikaal 
was, ging ze na de lagere school 
naar een muziekschool. Ook deed 
ze enkele jaren huishoudschool, 
waarna ze kinderjuffrouw werd bij 
een Indische familie in Den Haag. 
In 1903 vertrok ze met hen naar 
Nederlands Indië en nam ze voor 
altijd afscheid van haar grootou-
ders, broer en vader. Het verre 
land trok haar. Ondanks heimwee 
en malaria bleef ze als kinderjuf tot 
1906 werken bij de familie. 

Verpleegster
In 1906 besloot ze te gaan werken 
als leerling-verpleegster in een 
psychiatrische instelling. Dat werk 
beviel haar goed. Ze maakte in 
die tijd kennis met het spiritisme. 
Toen ze daardoor heel onrustig en 
ziek werd, bad een collega voor 
haar. Margot genas; een keerpunt 
in haar leven. Ze wilde zendings-
zuster worden en gaan werken in 
de armenkolonie ´Toevluchtsoord´ 
van Marie Jansz, waar 180 mensen 
werden opgevangen. Het was voor 
Margot financieel een enorme stap 
terug: ze kreeg geen loon meer, 
maar leefde voortaan van de giften 
van anderen. Maar ze voelde zich 
geroepen voor dit werk. Ook nam 
ze een pleegkind aan, een meisje 
van twee jaar, Annie. 

armenkolonie
In 1914 richtte ze een eigen 
landbouwkolonie op, vlakbij de 
armenkolonie van Marie Jansz: 
Gambang Waloeh. Haar werk met 
zwakzinnigen, blinden, doofstom-
men, kreupelen en zenuw-zieken 
bleef niet onopgemerkt. Ze werd 
door de Javanen ndoro-nona (d.i. 
meesteres-mejuffrouw) genoemd. 
Wezen werden bij haar gebracht, 
ze hield kerkdiensten, richtte een 
school op, bezocht zieken. 
In 1926 bezocht ze een conferen-
tie van de Pinksterbeweging; een 
bijzondere ervaring deed haar 

besluiten over te gaan naar deze 
beweging. Haar gemeente volgde 
haar daarin. In de omgeving ging ze 
steeds vaker voor in kerkdiensten. 
Ze gaf de liederenbundel ´Glorie-
klokken´ uit en werd redacteur 
van het blad ´Gouden Schoven ,́ 
dat gelezen werd in Nederland en 
Nederlands-Indië.

Samen ter kerke
In 1929 vertrok Moesje (Margot) 
naar Soerabaja, samen met dertig 
weeskinderen. De gemeente daar 
groeide onder haar handen. Ze 
sprak zich uit voor een gemeente 
waar Europeanen en Inlanders 
samen ter kerke gaan: in Chris-
tus zijn we immers allemaal gelijk. 
In 1932 volgde een beroep naar 
Kediri. Naast het gemeentewerk 
richtte ze hier een bijbelschool op. 
De band met de gemeente was 
heel sterk: 'nooit 
meer krijg ik zo´n 
lieve gemeente'. In 
1936 verhuisde ze 
naar Lawang, waar 
een grote Chinese 
gemeenschap is. 
Moes bouwde er 
een goede naam op door haar 
sociale werk. De Chinezen noem-
den haar liefkozend: Moedjien 
(moeder). Naast haar werk in 
Lawang verzorgde ze veel preek-
beurten in de wijde omgeving; 
soms wel achttien per maand. 
Vanaf 1941 was ze maandelijks op 
radio Java te beluisteren. 

Jappenkamp
Toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak probeerde Moesje haar 
werk voort te zetten. Maar in 
1943 werd ze gearresteerd van-
wege een oranje-gezinde publi-
catie. Ze kwam met veel andere 
Europeanen en Indo-Europeanen 
in een Jappenkamp terecht. Ook 
daar leefde ze de mensen het 
geloof voor, bezocht zieken, hield 
kerkdiensten, bemoedigde de 
kampbewoners, zong samen met 
hen uit ´Glorieklokken .́

Na de oorlog was het klimaat in 
Nederlands Indië veranderd: De 
Indonesiërs bleken de Europa-
nen ineens vijandig gezind. Haar 
werk in Lawang werd daardoor 
onmogelijk. Soerabaja in geallieerd 
gebied werd haar veilige thuis-

basis. Maar ze probeerde waar 
mogelijk contact te houden met 
de pinksterzending-gemeenten 
waar ze vroeger had gewoond 
en gepreekt. Door de politieke 
situatie kregen deze het steeds 
zwaarder, vooral de Europese lei-
ding van de gemeenten werd ver-
volgd. Ook in Soerabaja was dat 
te merken. Een groot deel van de 
gemeente van Moes in Soerabaja 
probeerde een veilig heenkomen 
te vinden in Nieuw Guinea, dat 
nog in Nederlandse handen was, 
of te emigreren naar Nederland. 

nieuw-guinea
Moesje voelde zich door God 
geroepen om haar werk voort te 
zetten op Nieuw-Guinea, samen 
met mede-zendelingen. Ook al was 
ze toen al 67 en zag ze op tegen 
het vertrek van Java, ze geloofde 

dat God haar 
elders nodig had. 
In de grote stad 
Manokwari ves-
tigden ze zich. 
Moesje probeerde 
contact te leggen 
met de Papoea's: 

deze bevolkingsgroep was nog niet 
eerder met het evangelie in aanra-
king gekomen en stond open voor 
het christendom. Ze hield kerk-
diensten, bidstonden, leidde cate-
chisatie en bijbelstudie en deed zie-
kenbezoek. Ook leidde ze mensen 
op tot evangelist. Moesje kreeg alle 
medewerking en waardering van de 
plaatselijke overheid: 'blank, bruin 
en zwart, arm en rijk, allen horen 
erbij in de Pinksterzending.' In 1955 
ontving ze de gouden medaille in 
de orde van Oranje-Nassau van-
wege haar 45-jarig zendingswerk, 
onafgebroken verricht uit liefde 
tot God en de naaste. Naast haar 
werk in de gemeenten werkte 
Moesje ook hard aan publicaties 
en aan een nieuwe uitgave van de 
liederenbundel Glorieklokken. 

terug naar huis
Vanaf 1959 vertrokken veel 
Nederlanders uit Nieuw-Guinea 
naar Nederland. Moes hoorde 
tijdens een gebed een stem, die 
haar zei dat zij moest terugkeren 
naar Nederland. Toen ze terug-
kwam in Nederland was zij 58 jaar 
onafgebroken werkzaam geweest 
in Nederlands-Indië. Door haar 

schrijfwerk voor Gouden Scho-
ven en door de bundel Glorie-
klokken was zij in Nederland een 
begrip geworden. Overal werd zij 
gevraagd voor lezingen. Ook werd 
ze gevraagd om de leiding van een 
Pinkstergemeente in Arnhem op 
zich te nemen. In 1962 overleed ze 
plotseling. 

Vrouw in het ambt
Wat me treft in het levensverhaal 
van Moesje Alt is haar enorme 
toewijding aan het zendingswerk 
onder de Javanen, en dat 58 jaar 
lang. En ook haar moed om als 
ongetrouwde Nederlandse vrouw 
dit werk te gaan doen in een ander 
continent, ondanks alle tegenwind, 
die zij ervoer tegen de vrouw in 
het ambt. Ze was daarin een echte 
pionier en ze was haar tijd ver 
vooruit. Ter vergelijking: in ons 
land was Bé Ruys de eerste vrou-
welijke predikant in 1954 in de 
hervormde kerk. Moesje schreef  
regelmatig over de vrouw in het 
ambt: - 'In Christus zijn man en 
vrouw gelijk', - 'de oogst is groot, 
daarom zijn er ook vrouwen 
nodig', - 'God schenkt mannen en 
vrouwen dezelfde gaven', - 'we 
geloven niet dat kanselprediking 
het privilege is van een man'. 

grote offers
Wat me ook treft in haar verhaal 
is haar bereidheid om onder de 
armen, zieken, gehandicapten 
en wezen te wonen en werken, 
en een te worden met hen. Zo 
heeft ze de harten van de Javanen 
geopend voor het evangelie. 
Haar roeping vroeg grote offers 
van haar: ze had vaak te maken 
met geldgebrek en ziekte (mala-
ria). De zwaarste tijd van haar 
leven was de periode van de 
Tweede Wereldoorlog, in het Jap-
penkamp. Maar zelfs daar leefde 
ze de mensen het geloof voor, 
bezocht zieken, hield kerkdien-
sten, bemoedigde mensen. 

Lezend over haar leven, voel ik 
verwondering over het werk, dat 
God in Moesje Alt gedaan heeft, 
en ook groot respect voor deze 
vrouw en voorganger.

Bron: Moesje Alt, 50 jaar zendeling in Nederlands Indië, 

auteur: Cees van der Laan, Uitgeverij van Wijnen, Frane-

ker, 2016.

'Lichtstad met uw paarlen 
poorten', 'Ik wandel in het 
licht met Jezus'. Kent u ze 
nog? Deze liederen komen uit 
de bundel 'Glorieklokken', 
de zeer geliefde zangbundel 
van de zendelinge zuster Alt. 
Deze geëmancipeerde vrouw 
was in christelijk Nederland 
haar tijd ver vooruit. 

over De vrouw in het ambt: 
'in christus zijn man en vrouw 

gelijk', 'De oogst is groot, 
Daarom zijn er ook vrouwen 

noDig',  'goD schenkt mannen en 
vrouwen DezelfDe gaven'

Moesje Alt, zendeling op Java
zending

Leerhuis over Bijbel-
teksten en oorsprong
In Deventer vindt een Leerhuis 
plaats onder leiding van Dodo van 
Uden. In het Leerhuis, een begrip 
afkomstig uit de joodse traditie, 
probeert men de oorspronkelijke 
taal van bijbelteksten te laten 
spreken. Teksten uit de Tenach 
en Talmoed vormen de basis, 
waarbij ook Rabbijnse interpre-
taties worden gebruikt. Juist nu 
er steeds meer bijbelvertalingen 
op de markt verschijnen, dreigen 
oorspronkelijke Hebreeuwse tek-
sten en betekenissen uit beeld te 
raken. Voor meer informatie kan 
men contact opnemen met John 
Bos, via tel. 0570-616611 of joh-
nyredon@hotmail.com. Van tevo-
ren reserveren is niet nodig.

Dinsdag 12 februari, 19.30 uur, Deventer,  
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 9 

Verrassend nieuw 
album Gerald Troost 
Gerald Troost heeft een nieuwe 
cd gemaakt: ‘Luid & Duidelijk’. 
Negen liedjes zijn verassend 
anders: dance tracks in de eigen-
tijdse dancestijl van Reyer. Reyer 
van Drongelen is dan ook ver-
antwoordelijk voor het remixen. 
Het resultaat is verbluffend en 
te beluisteren in De Basiliek in 
Veenendaal. Naast Troost treden 
Reyer, rapgroep De Rechtstaat, 
dansgroep Mind Connected en 
freestyler Josh op.

Vrijdag 15 februari, Veenendaal, de Basiliek,  
€ 12,95, www.geraldtroost.nl 

Cursus Luisteren 
naar Gods stem
Je hoort wel eens mensen zeggen: 
‘God sprak tot mij’. Dan denk je 
misschien: ‘Wauw, kon ik Gods 
stem ook maar verstaan…’ Dat 
kan, je hoeft het alleen nog maar 
te leren. Want iedere christen 
kan Gods stem verstaan. Wat 
je ervoor moet doen? Onder 
andere: leren luisteren. Ds. Chris-
tiaan Post geeft de cursus ‘Leren 
luisteren naar Gods stem’ van 
het Evangelisch Werkverband 
in Lutten. De cursus bestaat uit 
drie avonden onderwijs vanuit de 
Bijbel in hoe je kunt groeien in 
een vertrouwelijke omgang met 
God. Als je God beter leert ken-
nen, zal je ook Zijn stem gaan 
herkennen in je leven. In grote en 
in kleine dingen. 
Een groot deel van de avonden 
wordt besteed aan het oefenen in 
kleine groepjes. Oefenen in luis-
terend bijbellezen en oefenen in 
bidden. Ds. Post wordt bijgestaan 
door mensen die in het afgelopen 
jaar deze cursus en een discipel-
schapstraining hebben gevolgd. 

Dinsdag 26 feb, 5 en 12 maart, 20.00 uur  
(inloop 19.45 uur), Lutten, Hervormde kerk,  
Anerweg-Noord 44 (consistorie achter de kerk), € 10, 
opgeven: ds.jcjpost@gmail.com 

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere tHema-aVond?
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Zaterdag 9 februari
ntr | nPo2 | 21.10
de kennedy’s
De erfenis. Bobby Kennedy 
treedt in de voetsporen van zijn 
broer en stelt zich kandidaat voor 
het presidentschap, maar dan 
slaat het noodlot toe: hij wordt 
vermoord in Los Angeles.

Zondag 10 februari
eo | nPo2 | 12.00
Songs of Praise
Kerkmuziek staat in Engeland op 
een hoger plan dan in Nederland. 
Wekelijks aandacht voor koor-
en kerkmuziek van onder andere 
kathedrale koren uit Engeland.

Zondag 10 februari
eo | nPo3 | 19.25
echt gebeurd:  
mensjesrechten
De veertienjarige Poonam (14) 
wordt uitgehuwelijkt. Tijdens 
haar bruiloft is ze erg verdrietig 
als ze haar moeder moet verlaten 
en bij haar echtgenoot intrekt.

maandag 11 februari
kro-nCrV|nPo1|21.15
eindelijk thuis
Presentator Daan Nieber maakt 
met geadopteerde kinderen en 
één van hun adoptieouders een 
reis door hun geboorteland. In 
deze aflevering reizen we af naar 
Roemenië.

dinsdag 12 februari
ntr | nPo2 | 20.25
Hier zijn de Van rossems
Breda is de aangewezen stad voor 
Maarten om uit te leggen waarom 
ons koningshuis ‘van Oranje’ is en 
waarom koning Willem Alexan-
der ‘van Nassau’ als één van zijn 
achternamen draagt.

woensdag 13 februari
kro-nCrV | nPo2 | 22.45
Het zaad van karbaat
Vruchtbaarheidsarts Jan Kar-
baat leidde in de jaren tachtig 
en negentig één van de grootste 
spermaklinieken van Nederland. 
Mei 2017 werd duidelijk dat de 
arts in het geheim eigen zaad 
gebruikte voor het insemineren 
van vrouwen.

donderdag 14 februari
ntr | nPo2 | 20.25
Verborgen Verleden
Presentatrice en zangeres Angela 
Groothuizen groeide op als jong-
ste in een gezin van vijf kinderen. 
Haar vader was bijna 50 jaar 
ouder en chronisch ziek.

Vrijdag 15 februari
kro-nCrV | nPo3 | 19.55
Perfecte groente
Jimmy onderzoekt de strenge 
voorwaarden waar de perfecte 
groente in de supermarkt aan 
moet voldoen en ziet hoeveel 
moeite boeren doen om hun pro-
ducten er aantrekkelijker uit te 
laten zien.

Niks leukers dan 
ronddrentelen op 

een familiereünie. Hier een praat-
je met een uit het zicht verdwe-
nen achternicht, daar een kwink-
slag met een neef die je tien jaar 
niet gesproken hebt, kennismaken 
met hun kinderen…  Of het nou 
familie is in de eerste of de vierde 
graad, er is iets wat ons allen 
bindt: ons voorgeslacht. Ooms, 
tantes, oudooms, oudtantes, 
grootouders en overgrootouders 
komen tot leven in vrolijke verha-
len. Ik ben er verzot op.

Maar niet alleen die oude geschie-
denissen ontroeren. Deze middag 
trekt het leven in vele facetten 
voorbij. Een vrouwelijke nazaat 
schetst haar leven met psychoses, 
een jongeman beschrijft zijn kin-
dertijd met gescheiden ouders, 
een vader vertelt over zijn 
schoondochter met melanoom… 
Deze familie is niet anders dan 
andere families, er wordt gela-
chen, er wordt gehuild. 

“Ik vind er niks aan hier”, hoor 
ik opeens een meisje zeggen. Ik 
draai me om en zie haar met een 
jongen richting uitgang verdwij-
nen. Hé, dit kind vertelde mij een 

uurtje geleden over haar oosterse 
moeder en ik over de mijne. 
Hoezo niks aan? 

Vanwege mijn oververhitte hoofd 
trek ik me terug om me wat op te 
frissen. Op de terugweg passeer 
ik de tieners. “Hoi”, zeg ik.
Het meisje groet beleefd en wijst: 
“Dit is mijn broer. Ik vertelde net 
over u. U bent de enige met wie 
ik een beetje relaxed heb gepraat. 

Verder vind ik er niks aan hier.” 
“Maar dit is toch familie?”
“Nou, ik ken niemand hoor. Wij 
wonen hier niet.” 
Sinds de scheiding huizen ze bij 
hun vader, maar vandaag zien ze 
alleen onbekende familieleden van 
moederskant. Die zijn geen van 
allen leuk.
“Ik vind trouwens niks leuk. 
School is niet leuk. Ik zit op  
hockey, is ook niet leuk...”
Allemensen, hoe hou je zo’n 
gesprek gaande? 
“Weet je al wat je later worden 
wilt dan?” 
Tuurlijk niet. Ze vindt niks leuk, 

toch.
“Dat wordt wel beter, joh”, zegt 
het broertje geruststellend en iet-
wat gegeneerd. “Alles wordt altijd 
vanzelf beter.” 
Wat een wijsheid. De vraag is 
alleen: wordt alles altijd vanzelf 
beter? 
“Hou je van Netflixen?” probeer 
ik nogmaals. 
Ze fleurt op. “Ja, film kijken is 
leuk …” Om treurig te vervolgen: 
“Maar dat zoeken voor je er een-
tje gevonden hebt, dat vind ik niet 
leuk.”

Waarom is dit meisje zo ongeluk-
kig? Volgens Augustinus is geluk: 
blijven verlangen naar wat je al 
hebt. Maar wat heeft dit meisje 
buiten een ingewikkelde thuissitu-
atie en lastige puberhormonen? 
Is zij exemplarisch voor een hele 
generatie verveelde veertienja-
rigen? Ik heb niet genoeg door-
gevraagd, besef ik nu, de andere 
feestgesprekken slokten mij op. 
Dat voelt als falen, als nalatig-
heid. En de vraag die me sindsdien 
bezig houdt is: hoe welkom zijn 
onze verwanten in onze families? 
Worden ze wel gezien? Bieden 
wij warmte, houvast, veiligheid? 
En hoe zit dat met Gods familie? 
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Feestgesprekken
gezi(e)n 

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

als gemeente één gezamenlijke 
plek kunnen reserveren. Voor 
meer informatie over het 
evenement zie: www.opwekking.
nl De Pinksterconferentie 2019 
vindt plaats van 7 t/m 10 juni op 
het terrein van Walibi Holland in 
Biddinghuizen. Lijkt het u of jou 
leuk om mee te gaan kamperen 
en samen als gemeente een mooi 
weekend te hebben, laat dit dan 
aan ons weten, wij zullen er dan 
voor zorgen dat we aangemeld 
worden.

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 10 febr.: 9.30 
ds. H. Bakhuis, Hoogeveen. 
M.m.v. Samen op Weg. 
Beerzerveld 19.00 ds. J. 
Adriaanse Gez. dienst. Dit is 
een zangdienst waarvoor u 
van harte wordt uitgenodigd. 
O.v.d.: mw. R. Willems. 
Diakenen: W. Wittenberg 
en H. ter Bekke. Collecten: 
KiA/Werelddiaconaat, kerk 
en gebouwen. Gastheer: F. 
Timmer.
Meeleven. Een berichtje, kleine 

DOOR willemke 

wieringa, wierden

Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meeleven  

met dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen 

en veertien kleinkinderen. Eerdere columns verschenen  

in de bundel ‘Ik wou dat ik een mandje had’. Bestellen?  

Maak € 7,95 over op nr 43 78 42 215 tnv  

Topic Creatieve Communicatie te Wierden.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZonder ConCert?

Volk, staat en land
In het blad Israël Aktueel van Chris-
tenen Voor Israël wordt mevrouw 
Trudie van der Spek – Begemann 
geïnterviewd over haar betrokken-
heid bij de Werkgroep ‘Vanuit Jeru-
zalem’. 
 
In de Hervormde Kerk drong na 
de oprichting van de staat Israël 
het besef door dat het kerkelijke 
negeren van Israël door de eeu-
wen heen onjuist was geweest. 
De verbondenheid met Israël 
werd opgenomen in het kerke-
lijke belijden, er werd gesproken 
met vertegenwoordigers van het 

Jodendom en er was zelfs sinds 
1967 een luisterpost aangesteld 
in Jeruzalem. Ds. Geert Cohen 
Stuart werkte als theologisch 
adviseur in Jeruzalem, waar hij 
studeerde bij de Joden om zo de 
kerk te adviseren over de relatie 
met Israël.  
 
“Hij was de luis in de pels van 
de kerk”, vertelt mevrouw Van 
der Spek. “Maar hij is ontzettend 
tegengewerkt en tenslotte heeft 
hij de zaak vaarwel gezegd en wij 
hebben die taak een beetje over-
genomen. We zijn als werkgroep 
met zeven mensen, een volmaakt 
zelfstandige club, en onze taak 
is om de kerk op te roepen om 
de verbinding met Israël vooral 
niet op te geven. En dan bedoel 
ik land, volk én staat, want dat 
zijn drie aspecten van hetzelfde. 
Want die verbondenheid die de 
Hervormde Kerk nastreefde, 
is wel weer een beetje aan het 
verwateren.” Kunt u dat toelich-
ten? “Bij de kerkfusie in 2004, 
toen de PKN ontstond, is er 
hevig gediscussieerd over die 
verbondenheid met Israël uit de 
Hervormde Kerk. Uiteindelijk 
werd in de kerkorde van de PKN 
de verbondenheid met het volk 
Israël opgenomen. Maar dan houd 
je de staat erbuiten en heb je het 
niet over het land. En daarmee is 
de deur opengezet om de zaak te 
ondermijnen. En dat bleek met-
een al. In plaats van de luisterpost 
die er was geweest bij de Joden, 
werd een luisterpost ingesteld 
bij Sabeel, waar de Palestijnse 
bevrijdingstheologie wordt gepro-
moot, een politieke uitwas van de 
vervangingstheologie, die ageert 
tégen Israël. En dat heeft de PKN 
gesubsidieerd.” 

Jongeren dragen de kerk!
Een citaat uit de laatste alinea van 
de jaarlijkse nieuwsbrief die ds. 
Gerhard Heeringa uit Dronten aan 
vrienden en kennissen stuurt. Hij 
ging onlangs met emeritaat, maar 
blijft werkzaam in de Protestantse 
Gemeente van Swifterband. Ds. 
Heeringa werkt sinds kort ook mee 
aan het GZ en verzorgt een column 
op pagina 2 in afwisseling met ds. 
Pieter Boomsma. 

In de laatste dagen van 2018 wer-
den we weer bestookt met rap-
porten en cijfers zoals van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) over de toenemende ont-
kerkelijking in ons land. “Over de 
hele linie boeten de kerken in aan 
gezag, bindingskracht en popula-
riteit”. Dat is inderdaad het geval. 
Het zijn heldere en harde cijfers 
en het is dom ze te negeren en je 
kop in het zand te steken. Alleen 
platte cijfers en getallen en sta-
tistieken geven maar een deel 
aan van de werkelijkheid. There 
are lies, damned lies and statis-
tics. Daarom is het bemoedigend 
om te lezen in het voornoemde 
rapport dat de ‘harde kern’ van 
de F-side (Faith-side) niet meer 
door ouderen en babyboomers 
wordt gevormd, maar door jon-
geren. Zij worden en zijn soms 
al de dragers van de kerk van de 
toekomst. Dat geeft hoop! Psalm 
22 heeft een verrassend slot: Een 
nieuw geslacht zal Hem dienen en 

aan de kinderen vertellen van de 
Heer; aan het volk dat nog  
geboren moet worden.

thierry baudet en de 
naaste
Volgens Stevo Akkerman van Trouw 
kan Thierry Baudet maar beter 
voorzichtig zijn met het citeren van 
bijbelteksten.

In het debat over het VN-migra-
tiepact dacht het Kamerlid Bau-
det er verstandig aan te doen de 
Bijbel te citeren. Uit de Heilige 
Schrift zou volgens hem blijken 
dat Christus ons leert niet zozeer 
te houden van mensen ver weg, 
als wel van onze náásten. Bau-
det was even vergeten dat het 
Nederlandse parlement twee 
zeer bijbelvaste fracties telt. Hij 
kreeg direct de wind van voren 
vanuit de ChristenUnie, waar men 
donders goed weet dat Christus, 
sprekend over de vraag ‘wie is uw 
naaste’, juist wijst op de verachte 
vreemdeling. Dit gênante voorval 
mag exemplarisch heten voor het 
politieke spel dat gespeeld wordt 
met de christelijke erfenis van 
Europa, en daarmee ook van de 
VS. Het christendom wordt inge-
zet om niet-westerse immigranten 
te weren, en dat door lieden – zie 
Donald Trump – die zich nogal 
zouden verbazen als ze vernamen 
wat Jezus van Nazareth zoal te 
melden had.

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.
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als gemeente één gezamenlijke 
plek kunnen reserveren. Voor 
meer informatie over het 
evenement zie: www.opwekking.
nl De Pinksterconferentie 2019 
vindt plaats van 7 t/m 10 juni op 
het terrein van Walibi Holland in 
Biddinghuizen. Lijkt het u of jou 
leuk om mee te gaan kamperen 
en samen als gemeente een mooi 
weekend te hebben, laat dit dan 
aan ons weten, wij zullen er dan 
voor zorgen dat we aangemeld 
worden.

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 10 febr.: 9.30 
ds. H. Bakhuis, Hoogeveen. 
M.m.v. Samen op Weg. 
Beerzerveld 19.00 ds. J. 
Adriaanse Gez. dienst. Dit is 
een zangdienst waarvoor u 
van harte wordt uitgenodigd. 
O.v.d.: mw. R. Willems. 
Diakenen: W. Wittenberg 
en H. ter Bekke. Collecten: 
KiA/Werelddiaconaat, kerk 
en gebouwen. Gastheer: F. 
Timmer.
Meeleven. Een berichtje, kleine 

moeite, groot gebaar.
Tekst. Dit een verhaal over 
vier mensen genaamd: Allemaal, 
Iemand, Iedereen en Niemand. 
Er moest belangrijk werk verricht 
worden en Allemaal was er 
zeker van dat Iemand het zou 
doen. Iedereen had het kunnen 
doen, maar Niemand deed het. 
Daarover werd Iemand heel 
kwaad, want het was de taak 
van Allemaal. Allemaal dacht dat 
Iedereen het wel zou doen, maar 
Niemand realiseerde zich dat 
Allemaal het niet meer zou doen.

SibCulo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 10 febr.: 
Fredrikskerk 9.30 ds. W. v/d 
Griend. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Chantal Huisman en 
Britt Schepers. Collecten: 
KerkinActie (Noodhulp Ethiopië), 
kerk en onderhoudsfonds.

St. JanSklooSter
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdienst 10 febr.: 10.00 ds. 
H. ter Beek, Zwartsluis. Oppas: 
Ina Lassche en Angelique Boes. 
Knd.: groep 2: Marieke en 
Merel. Organist: Corry van den 

Berg. 14.30 dhr. S. Bakker, Urk. 
Gez. jeugddienst. M.m.v. Root7. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Jeugd.
Overleden. In de afgelopen 
weken hebben we in de gemeente 
veel te maken met het overlijden 
van onze oudere gemeenteleden. 
Twee zusters en een broeder 
werden thuisgehaald bij hun 
hemelse Vader. We denken aan 
allen die afscheid moesten nemen 
van hun geliefden. We wensen 
hen veel sterkte en bidden om 
Gods hulp en bijstand in het 
gemis wat er nu is. 
Zieken: Ook denken we aan hen 
die te maken hebben met ziekte 
en zorgen waardoor het leven 
moeilijk is geworden. We dragen 
hen op in gebed en vragen God of 
Hij zich over hen wil ontfermen. 
We wensen hen veel sterkte en 
hopen dat iedereen mag ervaren 
dat God met zijn trouwe en nooit 
aflatende zorg om hen heen is.
Laten we dan met vertrouwen op 
onze hemelse Vader en onder zijn 
beschermende vleugels de nieuwe 
week weer ingaan, wetende dat 
wat er ook gebeurd Hij erbij 
zal zijn, ook al is dat soms maar 
moeilijk te begrijpen. Hij zegt: 
Kom tot Mij allen die vermoeid 
en belast zijn en Ik zal u rust 
geven.
Hartelijke groeten en een 
goede en gezegende week 
toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

Wat hebben Sint 
Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, 
Valentijnsdag en Carnaval met 
elkaar gemeen? Antwoord: dat ze 
ons door het koude jaargetijde 
heen helpen. Misschien moet 
ik ook de jaarwisseling noemen 
vanwege het vuurwerk, maar 
dan wel tussen haakjes, want al 
die geweldsincidenten maken dat 
niet ieder met plezier aan Oud en 
Nieuw terugdenkt.

Valentijnsdag beleven we komen-
de week, op 14 februari. We? Het 
romantische feest is eigenlijk vrij 
recent komen overwaaien uit de 
Angelsaksische landen. Bij ons 
thuis doen we er niet aan, van 
huis uit zijn we er niet mee ver-
trouwd. 

wonder
Zeker, de Rooms-Katholieke kerk 
kent op haar heiligenkalender een 
Sint Valentinus, zelfs twee, alle-
bei uit de derde eeuw en om hun 
geloof gedood, maar veel weten 
we er niet van. In elk geval heb-
ben ze met onze Valentijnsdag 
niet van doen. Het romantische 
verhaal is van recentere datum. 
Naar het schijnt heeft de web-
site History.com dit verhaal in 
de jaren negentig van de vorige 
eeuw in omloop gebracht. Het 
verhaal is dan dat Valentijn, zoals 
een heilige betaamt, een wonder 
verrichtte in de gevangenis waar 
hij opgesloten zat. De avond voor 
zijn terechtstelling schreef hij een 
kaartje – de allereerste valentijns-

kaart dus – aan de blinde dochter 
van zijn cipier, met de tekst ‘Van 
jouw Valentijn’. Prompt kon het 
meisje weer zien. Valentijns liefde 
was sterker dan haar kwaal. 
Het Valentijnsfeest van vandaag 
borduurt erop voort maar dan 
in een anonieme variant. Het 
idee is dat je zonder je naam te 
vermelden een liefdesbetuiging 
stuurt  naar je favoriet. Een bloe-
metje is natuurlijk ook goed, of 
een ander presentje. Menige win-
kel spint er garen bij. Een vleugje 
warmte waait je tegemoet, zo is 
de bedoeling, in de kale en kille 
februarimaand met zijn gure ruk-
winden, besneeuwde straten en/
of striemende regenvlagen.

Hartverwarmend
Gelukkig heb ik Harmke, die 
mijn hart verwarmt. Niet alleen 
dat van mij trouwens. ‘Ze is te 
goed voor deze wereld’, zegt 
mijn vrouw. We hebben het wel-
eens over Harmke, en elke keer 
weer is onze conclusie dat het 
zo’n lieve vrouw is. Dat zei ik ook 
onlangs tegen haar: ‘Ik vind jou 
een lieve vrouw’. ‘Dank je wel’, 
antwoordde zij. Beleefd en cor-
rect bleef Harmke. Natuurlijk had 
ik graag gehoord dat zij mij een 
lieve man vindt, maar misschien 
komt dat nog. 
Ik weet best dat ik mij niets moet 
verbeelden. Ik ben een oude man 
van 75, zij is in de twintig. Ze 
zou gemakkelijk mijn kleindoch-
ter kunnen zijn. Een wereld van 
verschil. Ik zou Harmke kunnen 
zeggen dat ze me gerust Daan 
mag noemen, maar er is iets dat 
me ervan weerhoudt – ofschoon 
ik wel Harmke zeg tegen haar 

en wij elkaar tutoyeren. Tegen 
je kleindochter zeg je ook niet: 
‘noem mij voortaan maar Tinus’. 
Opa moet opa blijven. Al spoor ik 
Harmke niet aan mij opa te noe-
men.

Poetsen en 
dweilen
Ach, wat een mui-
zenissen. En dat 
terwijl Harmke 
allereerst mijn vrouw assisteert. 
Daartoe meldt zij zich elke maan-
dagochtend. Het eerste wat ik 
van haar hoor is de vraag hoe 

het met mij gaat. Of hoe ons 
weekend is verlopen. Schattig 
die belangstelling. Niet altijd kan 
ik een positief bericht ten beste 
geven, maar haar meeleven doet 
goed. Zonder veel woorden ove-
rigens, want aanstonds moet er 
gepoetst en gedweild worden en 
gezogen. Halverwege de ochtend 
drinken we samen koffie. Nieuw-

tjes worden uitge-
wisseld. Harmke 
heeft een vriend 
en een dochtertje 
van drie. Ze weet 
er aardig over te 
vertellen. Maar 

niet te lang, want opnieuw wacht 
het werk. Je hebt van die huishou-
delijke hulpen die al slurpend hun 
hele netwerk voor je uitstallen en 

niet moe worden hun belevenis-
sen te verhalen terwijl de klok 
doortikt, maar zo niet Harmke. 
Ze is ook niet te beroerd om 
nog even door te gaan als haar 
tijd erop zit. Want de boel boven 
moet nog gedaan worden. Mijn 
vrouw moet haar aansporen om 
te vertrekken, anders zou Harm-
ke over een uur nog in de weer 
zijn.

Valentijnskaart
Ja, Harmke is een lieve vrouw. 
Met genoegen zie ik haar ver-
schijnen, en met genoegen staar 
ik haar na als zij ons pand verlaat. 
Ik zou een valentijnskaart in haar 
jaszak willen stoppen. Maar wat 
zal ik erop schrijven? Daar moet 
ik even over nadenken.

Harmke, mijn Valentijn
Daan

DOOR daan Van 

der waalS, 

gramSbergen 

het verhaal gaat Dat valentijn, 
zoals een heilige betaamt, 

een wonDer verrichtte in De 
gevangenis waar hij opgesloten 

zat.

ProteStantSe kerk
beroepen
te Woudenberg (herv. wijk 1), 
ds. H.J.T. Lubbers te IJsselmuiden-
Grafhorst (herv.)
te Hedel (herv.), ds. G. van  
Wijk te Dordrecht
te Hoogkarspel-Lutjebroek-
Binnenwijzend, ds. A.H.  
Frölich te Purmer (herv.), die  
dit beroep heeft aangenomen
te Monster (herv.), ds. M.J. 
Tekelenburg te Reeuwijk  
(herv.)
te Papendrecht (herv. wijk 
Oost), ds. L. de Wit te Putten 
(herv.)
te Zevenbergen (herv.), ds. 
G.W. Oostermann te Huizen 
(Kruiskerk)

geref. kerken (VriJg.)
beroepen
te Leusden, ds. P. van den Berg 
te Staphorst, die dit beroep heeft 
aangenomen

HerSteld HerV. kerk
aangenomen
naar Gameren, kand. H. 
Roelofsen te Staphorst

CHr. geref. kerken
beroepen
te Aalten, ds. D. van der  
Wal te Nieuw-Vennep

aangenomen
naar Hoogeveen, ds. J.W. 
Moolhuizen te Dedemsvaart

beroepbaar
kandidaat W.J. van Gent te 
Ede, tel. 0318-618178, e-mail 
wj.vangent@outlook.com

ned. geref. kerken
beroepbaar
kandidaat A.E. Lorein te 
Kampen, e-mail anne.lorein@
gmail.com

geref. gemeenten
beroepen
te Nieuw-Beijerland, ds. B. 
Labee te Veenendaal
te Oostkapelle, ds. P.G. 
Heijkamp te Emmeloord
te Kapelle-Biezelinge, ds. P.G. 
Heijkamp te Emmeloord

geref. gem. in 
nederland
beroepen
te ‘s-Gravendeel,  
ds. M. Krijgsman te  
Arnemuiden

oud ger. gemeenten in 
ned.
beroepen
te Stavenisse, ds. R. Bakker  
te Kinderdijk

komen en gaan

aan de kinderen vertellen van de 
Heer; aan het volk dat nog  
geboren moet worden.

thierry baudet en de 
naaste
Volgens Stevo Akkerman van Trouw 
kan Thierry Baudet maar beter 
voorzichtig zijn met het citeren van 
bijbelteksten.

In het debat over het VN-migra-
tiepact dacht het Kamerlid Bau-
det er verstandig aan te doen de 
Bijbel te citeren. Uit de Heilige 
Schrift zou volgens hem blijken 
dat Christus ons leert niet zozeer 
te houden van mensen ver weg, 
als wel van onze náásten. Bau-
det was even vergeten dat het 
Nederlandse parlement twee 
zeer bijbelvaste fracties telt. Hij 
kreeg direct de wind van voren 
vanuit de ChristenUnie, waar men 
donders goed weet dat Christus, 
sprekend over de vraag ‘wie is uw 
naaste’, juist wijst op de verachte 
vreemdeling. Dit gênante voorval 
mag exemplarisch heten voor het 
politieke spel dat gespeeld wordt 
met de christelijke erfenis van 
Europa, en daarmee ook van de 
VS. Het christendom wordt inge-
zet om niet-westerse immigranten 
te weren, en dat door lieden – zie 
Donald Trump – die zich nogal 
zouden verbazen als ze vernamen 
wat Jezus van Nazareth zoal te 
melden had.
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Zondag 10 februari
Lucas 5:1-11

maandag 11 februari
Lucas 5:12-16

dinsdag 12 februari
Lucas 5:17-26

woensdag 13 februari
Lucas 5:27-39

donderdag 14 februari
Psalm 36

Vrijdag 15 februari
Jeremia 3:1-11

Zaterdag 16 februari 
Jeremia 3:12-21

 
Windstilte in en rond kerken is 
gevaarlijker dan conflicten.
J. Kerkhofs

In het verleden organiseerde 
Gospel Music Hoogeveen met 
enige regelmaat een Praise & 
Preach avond. Bestaande uit een 
goede muziekband (Praise) die 
de samenzang van Opwekking, 
Hillsong, The Psalm Project, Sela 
e.a. begeleidde. Daarnaast zijn er 
twee korte toegankelijke over-
denkingen (Preach). Een mooie 
combinatie van toegankelijke 
samenzang en een laagdrempelige 
inhoudelijke boodschap. 
Op 24 februari staat er een Prai-
se & Preach op de agenda. De 
getalenteerde Dave van Room, 

o.a. bekend als toetsenist van de 
begeleidingsband van Maarten 
Wassink, zal samen met een aan-
tal muzikanten en vocalisten het 
Praise gedeelte voor zijn reke-
ning nemen. De Preach wordt 
verzorgd door ds. Lieuwejan van 
Dalen met als thema ‘Walk on 
Water’. Herken je dat? Je ver-
trouwt op Jezus en je gaat voor 
een leven met Hem. Als Hij zegt 
‘Kom!’, dan kom je. Als Hij zegt 
‘Ga!’, dan ga je. Je wilt niets liever 
dan Hem volgen in vertrouwen 
– zelfs als dat betekent dat je je 
voeten op het water moet zet-

ten. Maar dan opeens trekt iets 
of iemand je aandacht… Je focus 
verschuift. Je geloof verdwijnt. 
Voor je het weet, zink je weg in 
een donkere diepte… Hoe moet 
dat verder? Daarover gaat het in 
de Praise & Preach op 24 februari. 
Iedereen is van harte welkom, de 
avond is door zijn laagdrempelig-
heid zeer geschikt om niet-kerke-
lijke mensen uit te nodigen.  

Zondag 24 februari, 19.00 uur, 
Hoogeveen, Vredehorst, Zuid-
woldigerweg 32, geen entree, wel 
een collecte voor de onkosten

Praise & Preach United, Hoogeveen 
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Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. J. 
Overeem
Assen AK 10.00 ds. H. Rietman 
De Bron 10.00 ds. L. v/d 
Peppel JK 10.00 ds. A. Altena 
De Slingeborgh 10.30 ds. A. 
Verbeek OK 10.00 da. W. van 
Noord
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 dhr. L. 
Wanders
Bovensmilde WK 10.00 dhr. 
D. Kruyt
Coevorden HK 10.00 gez. 
dienst
Diever GK 10.00 ds. B. van 
Werven. H.A. 19.00 ds. B. van 
Werven
Drijber GK 10.00 ds. H. 
Scholing. H.A.
Dwingeloo 10.00 drs. H. 
Hoekstra
Een 9.30 ds. P. Crom
Elim GK 10.00 ds. G. Heinen 
HK 10.00 dhr. L. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. 
Rappoldt Ichthus 10.00 ds. 
Fischer Kapel 10.00 ds. Wijnsma 
Opgang 10.00 ds. Kajim SH 
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 
Gasselternijveen 10.00 mw. J. 
Louissen
Gees 10.00 ds. J. Bolhuis
Gieten DK 9.30 ds. J. 
Middeljans. H.A.
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. P. de Vries. H.A.
Hollandscheveld 10.00 ds. van 
Beesten 19.00 ds. H. Scholing
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. F. de Jong
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans 19.00 mw. Veening GrK 
9.30 ds. K. Borsje 17.00 ds. M. 
Visser HK 9.30 ds. C. ‘t Lam OK 
9.30 ds. J. Bakker. H.A. VH 9.30 
ds. H. Linde Weidesteyn 10.30 
mw. T. Hoogesteger
Klazienaveen EH 9.30 ds. J. 
van Breevoort

Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 ds. H. 
Harmsen
Meppel MK 10.00 Erfdeel 
10.00 ds. K. Stroop OK 10.00 
ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. L. 
v/d Veer
Nieuw-Balinge 10.00 ds. H. v/d 
Pol 19.00 ds. G. Herwig
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
Nijeveen 10.00 da. A. Westra
Pesse KpK 10.00 ds. J. 
Droogendijk
Rolde 10.00 ds. A. Kosterman
Roden CK 10.00 ds. W. Meijles 
JK 9.30 ds. H. Krug
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 da. H. Paas
Sleen OK 10.00 ds. H. Nobel
Smilde KK 9.30 ds. Golde. H.A.
Tiendeveen 10.00 ds. D. 
Dekker 15.00 ds. J. Mulderij
Valthe BK 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.00 Esther de Vegt
Westerbork VH 10.00 da. 
M. Hazeleger SK 10.00 ds. M. 
Leffers
Zuidlaren DK 10.00 ds. W. 
Slob 19.00 United HK 10.00 ds. 
R. ten Have
Zuidwolde GK 10.00 ds. A. 
Broekman HG 10.00 ds. A. 
Heiner
Zwartemeer GK 9.30 dhr. 
Knegt

Zondag 10 februari 2019

Ens GK 9.30 mw. P. Hellinga. 
Voorber. H.A. 19.00 ds. J. 
Menkveld
Kraggenburg 10.00 dhr. G. 
Doorn
Marknesse 9.30 ds. K. Sent
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. G. van 
Zanden 17.00 ds. J. van Rumpt 
PK 10.00 ds. R. van Putten 
17.00 ds. E. Terpstra De Poort 
10.00 ds. E. Terpstra 17.00 ds. 
M. Visser
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke 
16.00 kind-op-schootdienst 
19.00 Taizé-viering
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Beerzerveld 10.00 kand. Y. 
Breemes 19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 11.00 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim WK 10.00 ds. G. 
Rohaan 19.00 ds. J. Wegerif

Berkum HH 9.30 ds. A. 
Bronswijk
Blankenham 9.30 ds. R. v/d 
Hucht. H.A.
Blokzijl/Scheerwolde 
Wielewaal 10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
19.00 vespers Dijkhuis 10.00 
ds. W. Janssen
Bruchterveld 10.00 da. R. van 
Doorn
Daarle 9.30 en 15.00 ds. B. 
Heusinkveld. H.A.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos. 
Jeugddienst 19.00 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 
ds. A. Tol. H.A. Oudleusen 9.30 
ds. H. Schipper. H.A.
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K. 
van Staveren De Fontein 19.00 
ds. L. van Rikxoort
De Krim PK 10.00 ds. G. 
Rohaan
Delden OB 10.00 ds. P. ten 
Kleij
Den Ham GK 10.00 ds. S. 
Elsinga HK 19.00 ds. G. de 
Goeijen DK 10.00 ds. H. 
Klaassen
Diepenheim 10.00 mw. A. 
Bijleveld
Enschede OK 10.00 ds. E. 
Sonneveld Lonneker 10.00 ds. 
K. Bergström Usselo 10.00 ds. 
O. Haasnoot BK 10.00 ds. K. 
Borsje ZP 10.30 ds. J. Bekhof 
HZ 10.00 ds. B. Wijnbergen
Enter 9.30 dr. M. de Vries 19.00 
ds. A. v/d Spek
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma. H.A. GrK 
9.30 ds. J. Harteman 15.30 ds. 
W. Hulsman HC 9.30 ds. J. Olie
Giethoorn PG 10.00 ds. D. 
Lagerweij
Gramsbergen BHK 10.00 ds. 
J. Kruiter 19.00 ds. H. Boersma 
VLW 10.30 ds. H. Boersma
Hardenberg Baalder 10.00 
ds. W. v/d Wel HK 10.00 ds. L. 
van Rikxoort De Matrix 9.30 
ds. P. Langbroek Radewijk 10.00 
da. J. de Haan HöK 10.00 ds. P. 
Noordmans Oostloorn 11.00 
ds. P. Langbroek SK 19.00 ds. P. 
Langbroek
Heino 10.00 da. L. van Houte
Holten Irene 9.30 ds. M. van 
Sandijk 11.00 krabbeldienst 
Kandelaar 9.30 ds. G. van Herk 
19.00 ds. W. Kaljouw
Kampen OH 9.30 en 11.00 
ds. K. Jager BWK 17.00 past. H. 
Schoorlemmer
Kuinre 11.00 ds. R. v/d Hucht. 
H.A.
Kamperveen 9.30 dhr. v/d Hart
Lemelerveld BK 9.30 
themadienst
Lutten LK 9.30 ds. R. Visser
Mariënberg SK 9.30 ds. H. 

Bakhuis
Nieuwleusen MK 10.00 ds. L. 
Hoekstra 19.15 ds. L. Hoekstra 
OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d 
Weg HC 9.30 ds. W. Kaljouw 
18.30 ds. L. Jansen
Oldemarkt HG 9.30 mw. H. 
Kramer 19.00 ds. E. Jans. Jeugdd. 
GK 9.30 ds. J. v/d Mark
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart 
HK 9.30 ds. R. de Bruijn 19.00 
ds. K. Hazeleger
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. 
A. Oosterwijk. H.A. 19.00 ds. B. 
v/d Weg
Rouveen 11.00 ds. J. Sijtsma
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d 
Griend
Schuinesloot 11.00 da. G. 
Arends
Sint Jansklooster JK 10.00 n.b. 
14.30 dhr. S. Bakker
Staphorst 9.00 ds. J. Sijtsma
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. 
Haanstra OV 9.30 ds. E. van ’t 
Zand EV 10.45 ds. E. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen. H.A.
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 da. J. Rohaan 
19.00 Taizé-dienst
Vriezenveen OK 9.30 drs. J. 
Willems 11.15 time-out
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J. 
Antonides 19.00 ds. F. Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. G. Zijl
Wierden DK 9.00 en 10.45 dr. 
F. Immink 18.45 ds. H. Donken 
GK 9.30 ds. K. Benard 19.00 ds. 
P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. 
H. Donken 15.00 dr. F. Immink 
Kapel 10.00 ds. P. Dekker
Wijhe NK 10.00 da. M. 
Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 en 14.30 kand. G. 
de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. G. Schreuder
Witharen 10.00 ds. R. 
Hornsveld
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek HK 19.00 ds. G. Perk
Zwolle AK 9.30 dhr. D. 
Steenbergen GrK 16.30 
Michaëlsviering JK 9.30 ds. J. 
van Bart 17.00 dr. J. van Holten 
LK 10.00 ds. N. Eygenraam OK 
10.00 ds. M. Jans 14.00 perki-
dienst Open Kring 9.30 mw. 
J. van der Zee SiK 10.00 ds. H. 
Evers 18.30 opendeurdienst StK 
9.30 ds. G. van Rheenen. H.A.l

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 mailen 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 dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorps-
straat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635, 
e-mail: hoofdredactie@gezamenlijkzondagsblad.nl

eindredactie J. v.d. Venis

redactie ds. W.J. Bakker, drs. A. Hekman,  
ds. R. van der Hucht drs. T.J. Oldenhuis,  
drs. A.A. van der Spek 

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 € 64,00; per jaar met een factuur € 70,00; 
per half jaar met een automatische incasso  
€ 35,00; 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

Open Synagoge 
Dienst Assen
Onder leiding van rabbijn Tamarah 
Benima en voorzanger Alexan-
der de Vries vindt in De Bron een 
Open Synagoge Dienst plaats. 
Bedoeld om u te laten ervaren hoe 
de vrijdagavond in een synagoge 
eruit ziet. De dienst bestaat uit 
zegenspreuken, gebeden, liederen 
in het Hebreeuws en Nederlands, 
en een korte derasja (‘preek’). U 
doet zelf mee. Na de dienst is er 
nasjen (koffie, thee, brood, wijn, 
lekkernijen) en gezelligheid.

Vrijdag 15 februari, De Bron, Assen, Einthovenstraat 28, 
19.00 uur. Info: Linda Hartemink, tel. 06-12295763.
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agenda

Zaterdag 9 februari
Zang- en samenzangavond met 
Interkerkelijk Mannenkoor Drach-
ten, organist Wilco Veldkamp en 
ds. D.J. Diepenbroek, 19.00 uur, 
Staphorst, Kerkgebouw De Bron, 
Churchillaan 2, € 5
Zangavond naar Zondag, 19.00 
uur, Staphorst, Kerkgebouw De 
Bron, Churchilllaan 2, € 5

Zondag 10 februari
Vocaal ensemble The Gents, 
Zalencentrum De Hoofdhof te 
Zwolle-Berkum, 15.00 uur, € 10 
(tot 16 jaar € 5)

Zaterdag 16 februari
Isabelle Doodhagen (viool) en 
Carl Visser (orgel), Hasselt, Icht-
uskerk, Kastanjelaan 3

Zaterdag 23 februari
Winter Samenzang uit div.  
bundels met organist Ad Huetink, 
20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-
hal, Grensweg 17, € 10 t.b.v.  
het goede doel, www.huetink-
royalmusic.nl

Vrijdag 8 maart
Paastour met The Psalm Project, 
Hardenberg, Het Morgenlicht, 
Gramsbergerweg 59, € 2,95 info 
en tickets: eventsforchrist.nl

Vrijdag 8 februari 
Aangeraakt door God, mini-con-
ferentie m.m.v. Jos Douma, Patrick 
Nullens en Gerrit Immink
Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 
17, Zwolle, 14.00  (inloop 13.30), 
toegang € 10, info en reserveren: 
www.kokboekencentrum.nl/zwolle

Aangeraakt door God, publieks-
lezing door Luigi Gioia n.a.v. zijn 
gelijknamige boek
Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 
17, Zwolle, 20.00  (inloop 19.30), 
meer info: www.plantagekerk-
zwolle.nl/leerhuis

Zaterdag 9 februari 
Workshop Bijbelverhalen vertel-
len, 10.00-17.00 uur, Zwolle, Pro-
vinciehuis, Statenhal, € 135

Zaterdag en zondag 9 en 10 
februari 2019
Verdiepingsweekend ‘Romeinen 
5-8’ Evangelisch Werkverband
Hoogeveen
info: ewv.nl

Zondag 10 februari 2019
Lofprijzing- en bemoedigings-
avond Evangelisch Werkverband 
‘Boze geesten op de vlucht’, 
19.00, Hoogeveen, Goede Her-
derkerk, Middenweg 14, info: 
Pieta Diphoorn, tel. 0528-230911 
pieta@diphoorn.com 

Zinnige zondagavond met en over 
transgenders, 19.30 uur, Rolde, 
Jacobuskerk, Kerkbrink 5

maandag 11 februari
Lezing over de achtergrond en 
geschiedenis van de liturgie door 
Studentenpastor Martin Jans en 
ds. Iemke Epema, 20.00 uur, Zwol-
le, Oosterkerk, Bagijnesingel 17A

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

DOOR Simon kadiJk, SliedreCHt

Poëzie is veel lastiger te verta-
len dan een geschiedenis of een 
gelijkenis. Letterlijk vertalen 
bestaat niet en wat er op lijkt, 
is vaak ook niet beter dan een 
andere vertaling. Een paar voor-
beelden. We vertalen wooden 
shoe niet met houten schoen, 
maar met klomp. En la plus belle 
langue betekent niet de meer 
mooie taal, maar de mooiste 
taal. Het Nederlands hanteert 
veel verkleinwoordjes, andere 
talen veel minder. Bij ons krijg 
je nu eenmaal een kopje koffie 
met een lepeltje, suikerklontje 
en koekje en niet met een lepel, 
suikerklont of koek. 

de opschriften
In het Nederlands zet je de 
naam van de auteur meestal 
bovenaan of onderaan. Ik heb 
ervoor gekozen om te beginnen 
met Van David en dat ook op 
een aparte regel gezet. 

Psalm 120 tot en met 134 heb-
ben alle hetzelfde opschrift. 
Het is een meervoud, dat je zou 
kunnen vertalen met opgan-
gen of met treden. De beken-
de Duitse theoloog Ludwig 
Albrecht (1861-1931) maakt er 
bijvoorbeeld van: Ein Stufenlied. 
De Statenvertaling laat het 
onvertaald. De NBG51 heeft het 
opschrift: een bedevaartslied. 
De NBV: een pelgrimslied. Dat 
geeft een plechtig en religieus 
tintje. Maar aan de andere kant: 
de meeste mensen hebben nog 
nooit een pelgrimstocht of een 
bedevaart gemaakt. 

Waarvoor dienen opgangen 
of treden? Gewoon om naar 
boven te gaan (of naar bene-
den). Daarom heb ik gekozen 
voor het opschrift: een lied om 
naar boven te gaan. Het laat 
in het midden wat of waar dat 
boven is; maar dat hoort een 
beetje bij poëzie, vind ik. Net 
zoals in Psalm 127 waar gespro-
ken wordt over het bouwen van 
een huis en het bewaken van 
een stad. Maar je begrijpt dat 
bedoeld is: de tempel en de stad 
Jeruzalem. 

Zie
Het Hebreeuws gebruikt vaak 
het woord Hinnee bij een 
nieuwe zin of alinea. Oudere 
vertalingen (zie kaderteksten) 
vertalen dat eigenlijk altijd met 
Zie en dat is op zich een juiste 
en goede vertaling. Maar als je 
een Nederlandse krant of een 
Nederlands boek leest, kom je 
dat niet tegen. Hooguit in: Zie 
ginds komt de stoomboot. Kijk! 
of Kijk eens! zou al beter zijn. 
Ook dat hoeft niet per se in het 
Nederlands. Het is hier in elk 
geval niet krachtig poëtisch. 

twee keer hetzelfde zeggen
Een kenmerk van Hebreeuwse 
poëzie is niet - zoals bij ons 
-  het rijm, maar: twee keer 
hetzelfde zeggen met andere 
woorden (parallellisme mem-
brorum). Psalm 114 is daarvan 
een schoolvoorbeeld. In dit lied 
zie je dat bij de eerste termen 
die beschrijven hoe het is als 
broeders bij elkaar wonen. De 
vertalingen geven dat aan met 
goed en lieflijk of heerlijk. Dat 

zijn goede vertalingen, maar 
het leidt af. Lieflijk is te roman-
tisch en heerlijk te culinair. De 
bedoeling is twee keer goed te 
zeggen. Ik vond geen passend 
alternatief en omdat we dat zo 
ook niet doen in het Nederlands 
(twee keer hetzelfde zeggen) 
heb ik gekozen het te houden 
bij goed. In het Hebreeuws: tov 
of tof. Dat woordje tov of tof 
komt in de volgende regel terug. 
Daarom vind ik het jammer 
dat sommige vertalingen dan 
kostelijk gebruiken. Wat is dat 
trouwens, kostelijke olie? Is dat 
kostbare, dus dure olie? Of is 
het voortreffelijke olie of wordt 
bedoeld lekker geurende olie? 

In deel twee meer over de ter-
men broeders, bergen van Sion 
en de zegen die als dauw van 
boven komt.  

Zegen van boven 
naar beneden (I)

Psalm 133, een lied om naar boven te gaan… Zo kennen wij deze psalm 
toch niet? Klopt. Deze vertaling is van de hand van de theoloog Simon 
Kadijk, die in een tijd van ernstige ziekte de tijd nam delen van de bijbel 
te vertalen. In bijgaand artikel bespiegelingen bij zijn vertaling van deze 
psalm (de ‘Merwedevertaling 2018’), deel 1.

Van David. 

Een lied om naar boven te gaan. 

Goed om te zien als broers ook bij elkaar wonen. 
Het is als goede olie op het hoofd van Aäron,
die druipt op zijn baard en van zijn baard op  
zijn boord;
zoals dauw van Hermon neerdaalt op de  
berg Sion.
Want zo schenkt de HEER daar zijn zegen:  
eeuwig leven. 
  
          - vertaling Simon Kadijk

 
de gemeenschap  
der heiligen 

Een  lied  Hammaälôth, van  
David. Ziet, hoe goed en hoe 
liefelijk is het, dat broeders 
ook tezamen wonen.
’T is, gelijk de kostelijke olie 
op het hoofd, nederdalende 
op den baard, den baard 
Aärons, die nederdaalt tot op 
den zoom zijner klederen.
’T is gelijk de dauw Her-
mons, en die nederdaalt op 
de bergen Sions, want de 
HEERE gebiedt aldaar den 
zegen en het leven tot in der 
eeuwigheid.  
(Uit: Statenvertaling (SV) 1637)

een  pelgrimslied  van  
david.

Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!
Goed als olie op het hoofd
die neervalt op de baard,
de baard van Aäron,
en neervalt op de hals van 
zijn gewaad,
als de dauw van de Hermon
die neervalt op de bergen van 
Sion.
Daar geeft de HEER zijn  
zegen:
leven voor altijd.
(Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 2004)

een  pelgrimslied, van  
david.

Zie, hoe goed en hoe lieflijk 
is het
dat broeders ook eensgezind 
samenwonen.
Het is als de kostelijke olie op 
het hoofd,
die neerdaalt op de baard, de 
baard van Aäron,
die neerdaalt op de zoom van 
zijn priesterkleed.
Het is als de dauw van de 
Hermon
die neerdaalt op de bergen 
van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE 
de  zegen
en het leven tot in eeuwig-
heid.
(Uit: De Herziene Statenvertaling (HVS) 2004)

Zegen daalt als dauw 
van boven neer

Onder leiding van rabbijn Tamarah 
Benima en voorzanger Alexan-
der de Vries vindt in De Bron een 
Open Synagoge Dienst plaats. 
Bedoeld om u te laten ervaren hoe 
de vrijdagavond in een synagoge 
eruit ziet. De dienst bestaat uit 
zegenspreuken, gebeden, liederen 
in het Hebreeuws en Nederlands, 
en een korte derasja (‘preek’). U 
doet zelf mee. Na de dienst is er 
nasjen (koffie, thee, brood, wijn, 
lekkernijen) en gezelligheid.

Vrijdag 15 februari, De Bron, Assen, Einthovenstraat 28, 
19.00 uur. Info: Linda Hartemink, tel. 06-12295763.
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 Blokzijl  PROT. GEM .

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

DOOR: riemer roukema, Zwolle

De vorige artikelen gingen over 
de eerste onderdelen van de 
liturgie. Dit keer gaat het over de 
voorbereiding op de Schriftlezin-
gen. 

aandacht 
In veel gevallen is er in een kerk-
dienst al uit de Bijbel gelezen 
voor we op dit punt aangeko-
men zijn; zo kan er een passage 
gelezen zijn over Gods ontfer-
ming en vergeving en een ander 
gedeelte waaruit blijkt hoe God 
van ons verwacht dat wij ons 
leven inrichten. Maar voordat wij 
verder lezen uit de Bijbel met 
het oog op de preek en de lezin-
gen die daaraan voorafgaan, is er 
doorgaans eerst weer een gebed. 
Dat gebed heeft verschillende 
namen: lutheranen noemen dit 
het ‘gebed van de zondag’, her-
vormden en gereformeerden 
spreken van het ‘gebed om ver-
lichting met de Heilige Geest’, 
en hebben ook wel de Lutherse 
aanduiding overgenomen. In dit 
gebed bidt de voorganger dat 
wij open mogen staan voor de 
woorden die uit de Bijbel gelezen 
en in de preek behandeld zullen 
worden. Ook in de kerk kun-
nen wij vol zijn van onze eigen 
gedachten en zorgen en plannen, 
zodat een lezing uit de Bijbel 
zomaar aan ons voorbij gaat. Dit 
gebed om het licht van de Heilige 
Geest dient ertoe onze aandacht 
te vestigen op hetgeen er zal 
worden voorgelezen en verder 
gezegd.

wonder 
Betekent dit dat Gods Heilige 
Geest er eerder in de dienst 
nog niet bij was? Nee, maar 
het is goed ons nog eens extra 
te bepalen bij het wonder van 
de ontmoeting tussen God en 
ons, tussen Christus en ons. 
Door Gods Geest is dat won-
der mogelijk, en God wil het ons 
vast schenken, maar het is goed 
daarom te bidden. Niet omdat 
God met zijn Geest anders niet 

door onze eigen gedachten heen 
kan breken, maar om onze eigen 
houding te bepalen: een houding 
van afhankelijkheid en aandacht 
voor wat God ons te zeggen 
heeft. Dit gebed om het licht van 
de Heilige Geest sluit dus aan 
bij onze (hopelijk) persoonlijke 
voorbereiding op de kerkdienst 
en het consistoriegebed, waaraan 
eerdere artikelen in deze serie 
gewijd waren. 

gebed
Nu zou zo’n gebed iedere dienst 
ongeveer hetzelfde kunnen klin-
ken. In het Liedboek staan mooie 
liederen waarin zo’n gebed is 
verwoord, en het is goed moge-
lijk om dit gebed door een lied 
te vervangen (bijv. de nummers 
313-317). Maar de voorganger 
kan zich ook houden aan de oude 
gewoonte om daarin de kern 
van de preek al een beetje aan te 
kondigen. Dat geeft variatie in de 
bewoordingen en het zorgt voor 

samenhang in de dienst. 

wel of geen lector
Dan de Schriftlezingen. (zie hier-
voor ook: riemerroukema.nl). 
Vaak was en is het de predikant 
die de Schriftlezingen doet, maar 
in allerlei gemeenten zijn er sinds 
lang lectoren die deze taak op 
zich nemen. In principe is het een 
goede zaak, dat gemeenteleden 
een onderdeel van de dienst ver-
zorgen. Mijn ervaring is echter, 
dat lang niet alle 
lectoren goed op 
hun taak bere-
kend zijn. Het 
voorlezen uit de 
Bijbel is een grote 
verantwoordelijk-
heid! Het moet 
verstaanbaar zijn, niet te snel 
gaan, er zijn soms korte pauzes 
nodig om een zin even te laten 
bezinken, sommige woorden heb-
ben enige nadruk nodig, en niet 
te vergeten: de lector moet liefst 
zijn of haar stem goed gebruiken, 
net als bij het zingen in een koor. 
(Al zijn er ook predikanten die 
hun stem niet optimaal gebrui-
ken en veel baat zouden hebben 

bij spraakles.) Ik hoor wel eens 
Schriftlezingen waarbij ik me 
afvraag of de lector de tekst wel 
goed op zich heeft laten inwer-
ken. Het gaat niet om zomaar een 
stukje tekst lezen! In onze tijd 
zijn die Schriftlezingen voor aller-
lei kerkgangers vrijwel het enige 
moment in de week dat ze pas-
sages uit de Bijbel horen, omdat 
ze thuis niet of amper meer in de 
Bijbel lezen, helaas. Dat is voor 
een lector een reden te meer 
om die lezingen grondig voor te 
bereiden en hierin een beetje te 
worden geschoold. 

ambt
In de eerste eeuwen van het 
christendom bestond er een wij-
ding tot het ambt van lector. Toen 
was dat ambt des te belangrijker 
omdat veel mensen niet konden 

lezen. Bovendien 
was het voorle-
zen moeilijker 
dan nu, een echte 
kunst, omdat er 
geen spaties tus-
sen de woorden 
en amper leeste-

kens in de teksten stonden. Hoe 
dan ook wijst die oude wijding 
tot het ambt van lector op het 
grote geestelijke belang dat er aan 
dit onderdeel van de kerkdienst 
werd gehecht. Moge dat vandaag 
de dag ook zo zijn!

Prof. dr. R. Roukema is hoogleraar aan de Protestantse 

Theologische Universiteit

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

het voorlezen uit De bijbel is 
een grote verantwoorDelijkheiD! 

het moet verstaanbaar zijn, 
niet te snel gaan, er zijn soms 

korte pauzes noDig en sommige 
woorDen hebben naDruk noDig.

De kerkdienst (10): 

Gebed om de Heilige Geest  
en Schriftlezingen

In onze tijd zijn de 
Schriftlezingen voor veel 
kerkgangers het enige 
moment in de week dat 
ze passages uit de Bijbel 
horen. Voor de lector een 
reden zich grondig voor te 
bereiden. 

Het Creatief Café in Zuidlaren 
staat voor ontmoeting, gezellig-
heid en handwerken. Van gebruikte 
materialen zoals wol, stof, papier 
en vilt wordt iets leuks gemaakt. 
Dit levert verrassende creaties 
op. Door anders naar materialen 
te kijken en nieuwe technieken te 
gebruiken, wordt er ook nog iets 
geleerd. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom om eens binnen te 
lopen en de sfeer te proeven. 

Woensdag 13 februari, 10.00 uur, Zuidlaren, Dorpskerk, 
Kerkbrink 3, meer info: cdrint@pknanloozuidlaren.nl

Creatief Café in 
Zuidlaren

Lezing over nut van 
Joodse feestdagen 
Stichting Judaica Zwolle organi-
seert een serie van drie lezingen 
door Jacob Ben-Chaim over Jood-
se feestdagen. Deze dagen zijn 
niet alleen bedoeld om gebeurte-
nissen uit het verleden te herin-
neren, maar vooral om bewust te 
worden van processen die binnen 
mensen zelf plaatsvinden. De in 
Israël geboren Jacob Ben-Chaim 
(1962) kwam in 1983 in Neder-
land wonen waar hij muziek, psy-
chologie en marketing studeerde. 
Bijna tien jaar later keerde hij 
terug naar Israël om met zijn 
jonge gezin in een kibboets in 
de Negev te wonen. Momen-
teel woont Ben-Chaim weer in 
Nederland. 

Dinsdag 12, 19 en 26 februari, 14.00 uur, Zwolle,
synagoge, Samuel Hirschstraat 8, € 45

Leer meer over het 
werk van Oikocredit
Aafke Mandesloot houdt een 
lezing over het werk van Oiko-
credit. Mandesloot zelf is werk-
zaam bij Oikocredit in Utrecht. 
Oikocredit helpt mensen wereld-
wijd door het verstrekken van 
microkredieten. Hierdoor kun-
nen zij een eigen onderneming 
starten en hebben de kans zich 
aan de armoede te onttrekken. 
Anders dan geefgeld, wordt leen-
geld bovendien steeds opnieuw 
uitgeleend: zo kunnen meer men-
sen geholpen worden. Interessant 
onderwerp? Voor wie er meer 
over wil weten, kom naar de ont-
moetingsbijeenkomst in Beilen!

Dinsdag 12 februari, 20.00 uur, Beilen, Wilhelmina 
Zalencentrum,Wilhelminaplein 2 Info: E-mail ontmoe-
ting@pgbeilen.nl of www.pgbeilen.nl

Weekend speciaal 
voor vrouwen
In Lemele wordt een interker-
kelijk en kleinschalig vrouwen-
weekend georganiseerd. Op het 
programma staat ruimte voor 
jezelf, tijd met God en ontmoe-
ting met elkaar. Dit door middel 
van cabaret, sprekers, samen 
zingen, creativiteit, wandelen en 
stil zijn. Het verlangen is om door 
de liefde van God uit te stralen, 
vrouwen op te bouwen in hun 
geloofsleven, ze te laten genie-
ten en ontspannen. Het week-
end is in een bosrijke omgeving, 
dus wandelschoenen meenemen 
is een goed idee. Vrijdagavond 
wordt het weekend ingeluid met 
cabaret. Zondagochtend komt 
Priscilla Docter-Agteres spreken. 
De invulling van de rest van het 
weekend blijft nog een verrassing. 
Er kunnen zich maximaal 50 vrou-
wen aanmelden.  
Start: vrijdag 19.30 uur,  
afsluiting: zondag 14.00 uur.

Vrijdag 8 t/m zondag 10 maart € 90, aanmelden  
of vragen: elja-weekenden@outlook.com 

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere tHemadienSt?

Themabijeenkomst 
over levenseinde 
Een avond die gewijd is aan het 
thema: levenseinde. Ook zal er 
ruimte voor vragen en gesprek zijn. 
Vragen over het levenseinde onder 
ogen zien en/of er met naasten 
over spreken is niet makkelijk. Hoe 
kijken we aan tegen goede zorg 
als het einde nadert? Hoe gaan we 
om met vragen rond euthanasie? 
Wat doet het met ons dat er wordt 
gesproken over ‘voltooid leven’? 
Info: ds. Elly Veldman t. 0593-565259.

Woensdag 13 februari, 19.30 uur, Assen, Adventskerk, 
Lindelaan 49 

In een twee uur durende voor-
stelling (met pauze) brengt Peter 
Vermaat het verhaal van een the-
ateravond gehouden over Fran-
ciscus van Assisi (1181–1226) tot 
leven. 

Francesco leefde in de mid-
deleeuwen, een wonderlijke 
wereld, met stedenoorlogen 
en kruistochten, een strijd tus-
sen paus en keizer. Hij was een 
dromer van ridder-idealen en 
van Vrouwe Armoede. Was hij 
een dwaas, een revolutionair, of 

niets van dat al…? Zoveel moge-
lijk trouw aan de historie vertelt 
Peter Vermaat over Francesco, 
een door en door middeleeuws 
mens die ons zowel fascineert als 
afschrikt. 
Peter Vermaat is dichter-vertel-
ler, poppenspeler-theatermaker. 
In deze voorstelling visualiseert 
hij zijn verhaal met karakteris-
tieke poppen en objecten. Info: 
www.petervermaat.nl

Woensdag 13 februari, 20.00 uur, Zuidlaren, Ontmoe-
tingskerk, Dennenoord, E 43, gratis, 

Theater over Franciscus van Assisi  
in Zuidlaren
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Zondag 10 febr. 10.00u Ds 
J.Vonk, de Wielewaal Scheerwol-
de. Organist: Jaco Floor. Collec-
te: 1e Diaconie, 2e eigen kerk, 
3e klimaatbeheersing (onder-
houd, electra, Grote Kerk).
Komende zondag komen we 
samen in de Wielewaal. Voor zal 
gaan dominee Jelle Vonk. Orga-
nist is Jaco Floor. Ook nu is er 
weer koffiedrinken! Wees allen 
hartelijk welkom! Kom maar 
gewoon en doe mee!
Pastoraat
Graag uw aandacht en gebed 
voor: 
Mw Jeltje Dansik (Wetering 
West 23) is weer thuis. Wij 
wensen haar een voorspoedig 
herstel. 
Mw Janny Doeven - Boltje (Bof-
fersweidje 22) verblijft thuis en 
weet zich omringt door zorg en 
liefde van haar man en kinderen. 
Zoals de vorige keer gemeld, 
met Peter Roskam (Ettenland-
seweg 6a Marknesse) gaat het 
voorspoedig. Met Dela en de 
kinderen zijn we blij dat het her-
stel nu goed doorzet.
facebook
Wordt vriend op facebook van 
de kerk Blokzijl- Scheerwolde 
en we delen met u en jou de bij-
zondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk!
agenda
Zondag 10 febr. 10.00uur dienst 
in de Wielewaal.
Zondag 17 febr. 10.00uur dienst 
in de Grote Kerk
lekker bakkie koffie
Na afloop van de eredienst kun-
nen we elkaar, onder het genot 
van een kopje koffie of thee, 
ontmoeten. Velen van ons erva-
ren dit als een waardevolle aan-
vulling. Om ook in de toekomst 
dit te kunnen blijven doen is uw 
financiële bijdrage aan de ‘koffie-
pot’ zeer welkom. Namens het 
College van kerkrentmeesters, 
bij voorbaat dank!
bezoekdienstkalender
Jarig op 11 febr: dhr C Schreu-
der, 76 jaar, Kuinderdijk 7 en 
op 13 febr mw A van der Linde-
Timmerman, Duinweg 3. Bei-
den te Blokzijl. Ook op 13 febr 
mw G.E.Koning-Panjer, 75 jaar, 
Schoolstraat 33 Scheerwolde en 
op 15 febr dhr J Doeven, 87 jaar, 
Boffersweidje 22 in Blokzijl. U 
allen van harte gefeliciteerd en 
een hele fijne dag gewenst.
Nogmaals vermeld:
Jarig op 6 febr mw 
H.F.Marsman-Uilenreef, 93 jaar, 
Uiterdijkenweg 62a Marknesse. 
Op 7 februari dhr J.Bakker, 79 
jaar, Koningin Julianaweg 80 
Scheerwolde. U beide van harte 
gefeliciteerd en een hele fijne 
dag gewenst. Marie Dijkman, de 
bezoekdienst.
kinderkerk blokzijl 
Scheerwolde
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 Kin-
derKerk en komen na de col-
lecte weer terug in de dienst. 
De KinderKerk heeft een eigen 
collecte.
Tijdens de diensten in Scheer-
wolde, speciale diensten 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, Pink-
steren, 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 10 februari gaat ds. 
D. J. Lagerweij uit Zwolle de 
dienst voor. De heer A. Nijme-
ijer zal ons begeleiden op het 
orgel en dhr. J. Bouwmeester is 
de dienstdoende ouderling. De 
uitgangscollecte is bestemd voor 
het Jeugdwerk. Tijdens de dienst 
zal er oppas aanwezig zijn voor 
de kleintjes. Kerkvervoer: Hans 
Spitzen, tel. 360322.
activiteitencommissie
Na het geslaagde stamppot-
tenbuffet van zaterdag 26 janu-
ari heeft deze avond een netto 
bedrag van € 246,30 opgebracht 
en zal besteed worden aan bij-
bels voor de catechisanten. Tot 
slot dan ook nog even aandacht 
voor het volgende! Op zaterdag 
2 maart gaan we weer langs de 
deuren met overheerlijke snert 
en bonensoep, ook de worsten 
zullen niet ontbreken. Voor deze 
activiteit zijn we altijd opzoek 
naar mensen die ons willen hel-
pen met de verkoop. Wellicht 
bent u hiervoor al benaderd? 
Maar als u interesse heeft om te 
komen helpen dan graag! U kunt 
dit aangegeven bij Minie Kruider. 
Nadere mededelingen hierover 
volgen nog. 
wel en wee
Het is goed om deze week voor 
gemeenteleden die ziek zijn en 
het moeilijk hebben te bidden 
en hen daardoor in het gebed 
te steunen. Zo laten we merken 
dat we met hen meeleven.
Christelijke meditatie
In het blad Woord en Weg ( 
een uitgave van de Protestantse 
Kerk) stond een aanwijzing over 
“jouw spirituele levensweg”. Mijn 

nieuwsgierigheid werd gewekt. 
Ik kwam bij Vacare terecht, een 
platform dat open staat voor 
iedereen om samen met anderen 
wil oefenen in meditatief leven. 
Wat is Christelijke meditatie? 
Christelijke meditatie is door 
de eeuwen heen een zeer veel-
vormig verschijnsel geweest. Op 
allerlei wijze hebben gelovigen 
gemediteerd en God gezocht 
en hier vreugde in gevonden. 
Vooral binnen, maar ook bui-
ten de kloostergemeenschap-
pen is de christelijke meditatie 
beoefend. In de kloosters werd 
in alle eenvoud de kern geraakt 
van het geestelijke leven van een 
mens die met God wil leven: als 
levensgewoonte, Gods woord, 
de Bijbel, lezen en doen. Een 
wijze van biddend omgaan met 
het woord van God om daar-
door dagelijks zacht en open 
gemaakt te worden door de 
milde en liefdevolle Stem van de 
Eeuwige, die ons leven van dag 
tot dag wil vernieuwen. Ook 
nu kan je in sommige kloos-
ters terecht om als individu of 
samen in groepsverband even 
uit je drukke leven te stap-
pen en de stilte , de bezinning 
te zoeken door de ontmoeting 
met het geloof te ondergaan. 
Hoe ga je hier mee om in deze 
hectische tijd? Meditatie brengt 
rust en verdieping. Samen medi-
teren schept verbondenheid. 
Met elkaar. Met God, de Bron 
van ons leven. Als je geregeld 
mediteert, kom je dichter bij 
je ware zelf, en word je steeds 
meer de mens zoals God die 
bedoelt. Meditatie is geen doel, 
maar een middel tot meditatief 
leven. Dat is leven in verbon-
denheid met alle leven vanuit de 
Bron van het leven. Dat is leven 
vanuit openheid en aandacht. 
Leven in ( geestelijke ) vrijheid. 
Door Vacare ( betekent: vrij zijn 
) worden verschillende vormen 
en oefeningen aangeboden om 
samen of individueel te medi-
teren. Ik zal enkele noemen: 
aandachtsoefeningen, auditieve 
oefeningen: “Een kwartier voor 
God “ u luistert dan in ont-
spannen houding naar een kort 
gesproken tekst, een Psalm, 
een Bijbelse meditatie, een lied. 
Creatieve oefeningen: medita-
tief schilderen. Na het lezen van 
een tekst is het de bedoeling dat 
beelden worden opgeroepen, die 
men kan schilderen. Meditatief 
wandelen is ook een vorm om 
samen te doen en stil te staan 
bij wat God ons voorhoudt, de 
Bron van alle leven.

om gelijkmoedigheid.

Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van 
rust,
maak mijn geest een onbeschreven 
blad,
maak mijn ziel een spiegel van 
licht.

Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen.

Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder 
moment.

Alles begrijpend ben ik wijs,

niets begrijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waarmakend ben ik waar.

Toon mij het gezicht van
voor ik begon. Maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.
Hein Stufkens

Een groet van Marjolein Petter 
en voor u allen en een gezegen-
de en liefdevolle week.

A.s. zondag 10 februari zijn 
er diensten in beide dorpen. De 
vroege dienst van 9.30 uur is in 
Blankenham, de late dienst van 
11.00 uur is in Kuinre. We vie-
ren in beide diensten het Heilig 
Avondmaal. We lezen uit Fil.2:1-
18: ´Laat onder u de gezindheid 
heersen, die Christus Jezus had.́  
wereld interreligieuze 
Harmonie week
Het is deze week de ´Wereld 
Interreligieuze Harmonie 
Week .́ Wat is de betekenis van 
deze bijzondere week en waar 
gaat het over? Elk jaar staat de 
eerste week van februari in het 
teken van het verbeteren van de 
tolerantie en harmonie tussen 
de volgelingen van het Joden-
dom, het christendom, de islam 
en alle andere religies en over-
tuigingen van de wereld. Het 
initiatief werd genomen door de 
koning Abdullah van Jordanië in 
2010. In datzelfde jaar nam de 
Verenigde Naties zijn voorstel 
aan. Het wederzijds begrip en 
de interreligieuze dialoog zijn 
de pijlers voor wereldvrede. 
Tijdens de Wereld Interreligi-
euze Harmonie Week worden 
alle lidstaten van de Verenigde 
Naties aangemoedigd om op 
vrijwillige basis de boodschap 
van harmonie en goodwill te 
ondersteunen bij alle kerken, 
moskeeën, synagogen, tempels 
en andere gebedshuizen. We 
haken in de diensten van a.s. 
zondag aan bij de ‘Wereld Inter-
religieuze Harmonie Week’.
koor Jubilee
Op het rooster stond vermeld 
dat koor Jubilee mee zou wer-
ken aan de dienst van 17 febru-

ari. Dit is verschoven naar 17 
maart. 
bijbelkring
De eerstvolgende bijeenkomst 
van de Bijbelkring is op maandag 
11 febr. om 13.30 uur in de pro-
testantse kerk Blankenham. Dit 
seizoen staan de woorden van 
het Onze Vader centraal. We 
kijken samen naar de betekenis 
van dit gebed, vroeger en nu. 
Van harte welkom!
40-dagentijd
Op zondag 10 maart begint dit 
jaar de 40-dagentijd. In deze 
periode, voorafgaande aan het 
Paasfeest, horen we Bijbelver-
halen over Jezus´ weg naar Jeru-
zalem, waar Hij moet lijden en 
sterven en waar Hij zal opstaan 
uit de dood. Jezus blijft in liefde 
trouw aan God en aan mensen. 
Hij vertelt mensen in zijn tijd 
over een door God gegeven 
nieuw begin. Dit stuit op weer-
stand, want veel mensen denken 
daar anders over. Door Gods 
onopgeefbare liefde voor men-
sen te verkondigen en voor te 
leven komt Jezus in conflict met 
de mensen, die het religieus en 
politiek voor het zeggen heb-
ben. Jezus geeft uit liefde zich-
zelf tot in de dood. Zo wordt 
Hij zelf voor ons allen een 
Nieuwe Begin, een Opstanding 
tot een Nieuw Leven. Tot op 
vandaag.
40-dagenboekje
Andere jaren ontving u een 
door gemeenteleden gemaakt 
paars 40-dagenboekje met 
meditatieve teksten om thuis te 
gebruiken bij de maaltijd of in 
uw stille tijd. Een boekje voor 
bezinning om toe te leven naar 
het grote feest van Pasen. Dit 
jaar hebben we ervoor geko-
zen om een boekje te gebrui-
ken, welke is uitgegeven door 
de Protestantse Kerk Neder-
land. Dit boekje sluit aan bij het 
thema “een nieuw begin”. Wij 
hopen dat deze uitgave u inspi-
ratie mag geven om thuis toe te 
leven naar Pasen!
40-dagenwandeling
De 40-dagentijd is van oudsher 
een tijd van verstilling en inkeer 
om dichter te komen bij onze 
eigen vragen, ons eigen geloof 
en houvast. Hoe zoeken we 
vandaag in onze tijd de stilte? 
Hoe zoeken we de bron? In de 
komende 40-dagentijd bent u 
van harte uitgenodigd om op 
dinsdagmiddag samen te wan-
delen in het Kuinderbos. We 
beginnen met 10 minuten in stil-
te wandelen en overdenken een 
vraag of beeld. Daarna delen we 
wandelend onze ervaringen. 
Tijd en plaats: elke dinsdag in 
de 40-dagentijd vanaf dinsdag 
12 maart. Tijd: 13.30-14.30 uur. 
Plaats: Kuinderbos; we verzame-
len op de eerste parkeerplaats 
aan de Hopweg, gezien vanaf 
Kuinre.
Zieken
In onze gebeden denken we aan 
de zieken, aan hen die in het 
ziekenhuis zijn en aan de zieken 
thuis en in een verpleeghuis. 
Ook bidden we voor hun familie 
en naasten.

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

 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. GE M .

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
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Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JubileumConCert?

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZendingSmiddag  
Van de kerk?

niets van dat al…? Zoveel moge-
lijk trouw aan de historie vertelt 
Peter Vermaat over Francesco, 
een door en door middeleeuws 
mens die ons zowel fascineert als 
afschrikt. 
Peter Vermaat is dichter-vertel-
ler, poppenspeler-theatermaker. 
In deze voorstelling visualiseert 
hij zijn verhaal met karakteris-
tieke poppen en objecten. Info: 
www.petervermaat.nl

Woensdag 13 februari, 20.00 uur, Zuidlaren, Ontmoe-
tingskerk, Dennenoord, E 43, gratis, 



12 zondag 10 februari 2019

Zondag 10 februari
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: 
ds. E. van Veen. Organist: Gerco 
Eggink. Ophaaldienst: dhr. H. 
Wubs. Eindcollecte: Catechese 
en Educatie. 
Lezingen: Jesaja 6:1-8 en Lukas 
5:1-11
De vissers zwoegen dag en 
nacht en de oogst is minimaal, 
niet genoeg om te kunnen 
bestaan. Jezus gaat met hen in 
gesprek: ‘Gooi het over een 
andere boeg.’ Ze nemen zijn 
advies letterlijk en de vangst 
is zo groot dat de boot bijna 
bezwijkt. ‘Gooi het over een 
andere boeg’ met een Godsver-
trouwen, ook in onze tijd, levert 
dat een wonder op. Wij vieren 
op deze zondag de maaltijd van 
de heer.
overleg
De commissie gemeenteopbouw 
vergadert op maandagavond 
11 februari en de ouderlingen 
komen weer samen op dinsdag 
12 februari.

kerkbalans
Vorige week woensdag, 30 janu-
ari hebben de kerkrentmeesters 
de toezeggingen voor Kerkba-
lans geteld. Aan het eind van de 
avond stond de teller stil op € 
51.622,60. Dit is € 51,34 meer 
dan vorig jaar. Alle lopers en 
gevers hartelijk bedankt.
bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 3 februari zijn met een 
hartelijke groet en een bemoedi-
ging bezorgd bij dhr. J. Lok, Tuk-
seweg 220B. 
kontakt
Kopij voor het volgende num-
mer van Kontakt kunt u tot en 
met woensdag 13 februari sturen 
naar: kerkelijkbureau@pk-steen-
wijkerwold.nl 
giften
Mevr. Buter heeft € 10,- ont-
vangen voor de kerk. Hartelijk 
bedankt voor deze gift.
Huiskamergesprekken
Wilt u hieraan meedoen, denk 
dan nog even aan het invullen 
van het inschrijfformulier in het 
laatste Kontakt en vergeet het 
niet om in te leveren.
wij leven mee
Als u iets te melden heeft of 
door te geven wat betreft pas-
toraat, neem dan gerust contact 
op met één van de ouderlingen 

of met de predikant. Het leven 
van mensen is vaak een weg 
van op en neer. Zo ook in onze 
gemeente. Sommige mensen 
hebben veel zorg nodig. Er zijn 
ook mensen voor wie de toe-
komst onzeker is of die wachten 
op spannende behandelingen of 
nadere onderzoeken. En dan zijn 
er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun 
werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterkte 
toegewenst! 
In het verpleeghuis Lindestede 
in Wolvega verblijft mevr. M. 
Pieffers-Prins en de heer P. de 
Vries, Baarsweg, is afgelopen 
maandag wederom opgenomen 
in Zonnekamp. Mevrouw C. Plat, 
Woldleite, heeft een paar dagen 
in het ziekenhuis in Meppel gele-
gen maar is inmiddels weer thuis.
wij gedenken
In de vroege ochtend van dinsdag 
29 januari is Hennie Schip-
pers-Luchtmeijer overleden. 
Drieënhalve week was ze op dat 
moment in het Riemkehuis. Er 
bleef bij haar iets van hoop dat 
deze laatste plaats toch niet het 
einde zou zijn. Een paar weken 
gelden vertelde zij mijzelf haar 
leven. Een leven dat begint op 
Marijenkampen. Hennie was de 
oudste van de 6 kinderen, die 
haar ouders zouden krijgen. Als 
kind ging Hennie naar de open-
bare lagere school, het latere 
Oldewold. Van de lagere school 
naar de huishoudschool op Gel-
deringen. Na de huishoudschool 
ging zij aan het werk, hoewel 
zij best verder had willen leren. 

Hennie werkte bij Jovanda, een 
kousenfabriek in Steenwijk, waar 
zij geen kousen maar kleedjes 
maakte. In 1962 trouwde zij met 
Herman Schippers, die zij op 
een dansavond in Frederiksoord 
had leren kennen. Na hun trou-
wen gingen zij inwonen op de 
Basse bij tante Beth, de pleeg-
moeder van Herman, die wel 
zes pleegkinderen had. Twintig 
jaar woonden zij zo bij elkaar 
en tot het laatst toe heeft Hen-
nie voor tante Beth gezorgd. 
Ondertussen had Hennie ook 
een gezin gekregen met drie 
kinderen, Erna, Gert en Ria en 
woonde Corrie van Dusschoten, 
een ander pleegkind van tante 
Beth, ook nog bij hen in. Het 
was best een hele zware tijd 
maar Hennie kon het allemaal 
aan. In 1987 is Hennie samen 
met haar man naar Zimbabwe 
geweest naar een goede kennis 
van hen. Het plotselinge overlij-
den van haar man in 1989 veran-
derde het leven natuurlijk. Vanaf 
die tijd stond Hennie er alleen 
voor. Alleen Gert woonde toen 
nog thuis. In 1993 verhuisde zij 
naar de Holtinge Campweg. 5 
Jaar geleden verhuisde zij naar 
de Oldemarktseweg, de plek 
waar zij het laatst woonde, op 
de plek waar haar haar lagere 
school stond. Hennie was altijd 
een hele sterke vrouw, die heel 
veel aan kon. Niets was teveel. 
In de periode dat haar kleinkin-
deren nog jong waren, heeft zij 
heel veel opgepast. Dan reed 
zij zelf met de auto naar Lei-
den, waar één van de dochters 

toen woonde. Dat vond ze geen 
probleem. Zij hielp graag waar 
dat nodig was. De kinderen en 
kleinkinderen zijn altijd belang-
rijk voor haar gebleven. Die 
zorg voor een ander loopt als 
een rode draad door haar leven. 
De laatste tien jaren werd haar 
gezondheid minder en kreeg zij 
het één na het ander te verwer-
ken. De slechtere periodes wer-
den meer dan de betere perio-
den. Het is uiteindelijk allemaal 
teveel voor Hennie geworden. 
Samen met bijdragen van de kin-
deren en kleinkinderen hebben 
wij afscheid van Hennie geno-
men. Als lezing lazen we psalm 
121, waarin ons nadrukkelijk 
wordt gezegd dat de Heer onze 
bewaarder is, die ons in het 
leven en de dood niet loslaat, 
wat er ook gebeurt. Er is er Eén, 
die ons vasthoudt. Een bemoe-
digende en troostvolle gedachte 
in ons leven. Aan die God, heb-
ben wij Hennie Schippers-Lucht-
meijer toevertrouwd. Moge de 
Heer zich ontfermen over allen, 
die haar missen, in het bijzonder 
de kinderen en kleinkinderen.
omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente 
is in de eerste plaats het omzien 
naar elkaar in het dagelijkse 
leven. Op basis van ons geloof 
zijn we met elkaar verbonden en 
geven we zorg aan wie dat nodig 
heeft. De pastorale zorg wordt 
door de gemeente in het bijzon-
der toevertrouwd aan de predi-
kant en ouderlingen. Dit wordt 
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Predikant: ds. E. van Veen,  
tel. 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl
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pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl

Hebt u er wel eens over nagedacht hoeveel mensen in uw 
regio vakantie vieren? Ze komen om te wandelen of te fi etsen, 
te shoppen of musea te bezoeken. Ze zoeken rust en ontspanning. 
En misschien zoeken ze ook wel naar zichzelf. Waarom zou u ze 
niet uitnodigen een kerkdienst bij te wonen? Of mee te doen aan 
een kerkelijke activiteit? 

Daarom maken wij al jarenlang voor de kerken in de Kop van 
Overijssel het recreatiemagazine Wal & Water en deze zomer voor 
het eerst ook een magazine in Twente Dat kunnen we ook in uw regio 
doen. Een mooi uitgevoerd blad met inspirerende artikelen en informa-
tie over uw kerkelijke activiteiten.

Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten. 
Bel met Bertine ten Brinke: 0546-577475

WAL
WATER&

zomermagazine 

31e jaargang - 2017WATER

in dE kERkEn vAn nooRdWEsT-ovERijssEL

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?

Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

De Weyert 10, Vollenhove   |   0527-24 13 55    |   decorette-drok.nl

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

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

Het onafhankelijk christelijk 
maandblad Reveil geeft dit voor-
jaar een Paas- én een Pinkster-
special uit. Deze bladen kunnen in 
de weken voorafgaand aan Pasen 
en Pinksteren worden verspreid. 
Het worden veelkleurig magazi-
nes met columns, commentaren, 
interviews en bijbelse bezinning. 

Bestellen kan vanaf 10 exempla-
ren voor 75 cent p.s. (excl. ver-
zendkosten). De verschijning  
is in week 13 (Paasspecial) en  
22 (Pinksterspecial).  
Bestellen is mogelijk t/m  
17 maart (paasspecial) en t/m 
19 mei (pinksterspecial) via  
www.maandbladreveil.nl

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere  
tHema-aVond?

Paas- en Pinkster special Reveil

Advertenties
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trouwens wel moeilijker nu we 
nog maar twee ouderlingen heb-
ben. Daarnaast zijn er de bezoe-
kers die contacten met gemeen-
teleden onderhouden. Indien 
u behoefte hebt aan pastoraal 
contact of een gesprek, kunt u 
altijd direct contact opnemen 
met de predikant of ouderling.
Verjaardagsfonds
De busjes voor het verjaardags-
fonds zijn op maandag 21 januari 
jl. weer geleegd.
In 2018 werden de volgende 
bedragen opgehaald door de 
dames Ittie Stegink € 39,00; Jan-
nie Flobbe € 151,42; Gé Otten  
€ 27,70; Geke Gaal € 47,50; Rin-
nie Daan € 25,00; Gea Klaster  
€ 33,55; Hilly Wardenier € 
93,60; Fokie ten Wolde € 30,00; 
Jannie Martens € 105,40; Geer 
van Sleen € 1,00; Lies Schip-
per € 29,83; Roelien Flobbe € 
112,00 en Anneke Kuijsten € 
57,40. Totaal: € 753,40. Lopers 
en gevers ook deze keer weer 
hartelijk dank.
Bovengenoemde personen 
(behalve Hillie Wardenier, Geer 
van Sleen en Anneke Kuijsten) 
zullen ook dit jaar bij u komen 
om u te feliciteren namens onze 
kerk. Fijn dat jullie dit weer wil-
len gaan doen. Bedankt.
De dames Hillie Wardenier, 
Geer van Sleen en Anneke Kuijs-
ten zijn m.i.v. heden gestopt 
met het lopen voor het ver-
jaardagsfonds. Nogmaals heel 
hartelijk bedankt voor de vele 
uren/jaren die jullie hieraan heb-
ben besteed. Zolang er geen 
opvolgers voor Hillie, Geer en 
Anneke zijn zullen de jarigen in 
hun wijken niet worden bezocht. 
Ook zijn er nog 2 andere wij-
ken vacant sinds januari 2018. 
Door deze vacatures worden 
er ruim 100 belijdende leden 
niet bezocht op hun verjaardag. 
Zoals u heeft kunnen lezen in 
Kontakt, het Zondagsblad en op 
het scherm in de kerk zijn wij op 
zoek naar lopers die dit van hen 
willen overnemen. Helaas heeft 
zich nog niemand gemeld. Lijkt 
het u of jou leuk om de belijden-
de leden te feliciteren namens 
onze kerk? Neem dan kontakt 
met mij op. De opbrengst van 
2018 zal gebruikt worden voor 
het uitbreiden/verbeteren van 
de digitale apparatuur, zoals een 
extra camera, in de kerk. Ali 
Hummel, tel. 589253.

Tenslotte:

Liefde is mee willen dragen aan de 
eenzaamheid en pijn,
is een antwoord op de vragen, die 
niet uit te spreken zijn.

Liefde is je armen leggen om wie 
bang is en veracht
is dat ene woordje zeggen waar 
een angstig hart op wacht.

Liefde is diep mededogen met wie 
niet is te verstaan.
Al het andere is gelogen, kan de 
levensnood niet aan.

Liefde is de zin van het leven en ik 
vroeg in mijn gebed,
Heer, wil ons daarmee omgeven op 
de plaats waar U ons zet.

Met vriendelijke groeten,  
ds. Eric van Veen

10 februari 2019 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan. De organist is dhr. 
J. Bredewout. Collectes: plaat-
selijk jeugdwerk, instandhouding 
van de eredienst, energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. P. Menger, telefoon 
245511. Er wordt in Tilvoorde 
op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Jetty 
Jongman en Arianda Jongman.
10 februari 2019 om 14:30 
uur in de Johanneskerk, in 
deze gezamenlijke jeugddienst 
hoopt ev S Bakker uit Urk voor 
te gaan. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. P. Menger, 
telefoon 245511. 
agenda
13 februari 2019 om 10:00 uur, 
bijbelkring 60+ Stad, Tilvoorde.
13 februari 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
20 februari 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
27 februari 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
28 februari 2019 om 20:00 uur, 
Heet hangijzer: Nieuw Christen-
dom, Johanneskerk.
bij de ochtenddienst van 
10 februari
We lezen Marcus 6: 6-13: 
Jezus zendt zijn discipelen er 
op uit. Twee aan twee mogen 
ze het bevrijdende nieuws van 
Gods Koninkrijk brengen. Het 
werk is te veel voor één alleen. 
Het ongeloof, de weerstand, de 
duisternis is te groot. Jezus heeft 
medewerkers nodig, mensen die 
zich samen met Hem inzetten en 
het licht verder brengen.
giften
De Diaconie ontving een gift van 
€5.00 voor het bloemenfonds. 
Het College van Kerkrentmees-
ters ontving voor de kerk: via 
dhr. L. Verbaas €50.00 en via 
de bank €30.00. Hartelijk dank 

voor deze giften.
bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bij Mw. Driessen - Schurink, 
G.v.Rhenenlaan 49, bij Hr. Jans-
sen, Schouw 2, bij Mw. Uffels 
- de Olde Kadoelen 22a en bij 
Mw. van Dieren- Visscher Vos-
senkamp 16. Namens de doop-
ouders zijn er bloemen gebracht 
bij ds. Pap.
gespreksgroep Psalmen 
bij het zoeken van de weg
De avonden van deze gespreks-
groep die gepland stonden op 
12 februari en 5 maart komen 
te vervallen i.v.m. de ziekte van 
Ds.Pap.
Cursus geloofsopvoeding
Deze cursus, die op 12 februari 
en 12 maart op de agenda ston-
den komen ook te vervallen.

overleden
Op 22 januari is in de leef-
tijd van 78 jaar overleden dhr. 
Jurriën Harsevoort, de Car-
touwe 18 in Vollenhove. Tijdens 
de afscheidsdienst op 29 januari 
in de Grote Kerk hebben we 
hem herdacht. Toen Jurriën met 
Gé trouwde, kwam de trouw-
tekst uit Prediker 9: ‘Geniet van 
het leven met de vrouw die je 
bemint.’ Prediker geeft ons daar 
een aantal adviezen voor mee. 
Eet en drink met vreugde, draag 
vrolijke kleren en een feestelijke 
geur. En ja, dat vond Jurriën ook 
belangrijk, om goed in de kleren 
te zitten, om lekker te eten en 
te drinken. Hij kon van de kleine 
dingen genieten. Hij leefde met 
aandacht. Dat zag je bijvoor-
beeld als hij met zijn bootje op 
de Wieden voer. Het bootje 
hoefde niet luxe te zijn, of vol-
geladen. Nee, in zijn eentje, in 
de stilte, op de weidse plassen. 
Daar was hij in zijn element. 
Maar hij leefde niet alleen met 
aandacht, hij had ook aandacht 
voor de mensen om hem heen. 
Of zoals Wilma het beschreef: 
‘Hij was goed in ontvangen. Hij 
gaf je het gevoel welkom te zijn. 
Hij nam je op van top tot teen. 
Even een moment van aandacht 
voor jou alleen.’ Een kwaliteit 
die hij waarschijnlijk ontwikkelt 
heeft tijdens zijn arbeidzaam 
leven. Eerst bij de melkboer, 
later bij de slager, veel klant-
contacten, omgang met men-
sen. En dat kwam hem zeker 
van pas toen hij als bode op het 
gemeentehuis ging werken. Men-
sen ontvangen, ze op hun gemak 
stellen, een warm welkom. En 
dat heeft de familie de afgelo-
pen dagen ook van verschillende 
kanten teruggekregen. Dat hij 
nog steeds tijdens zijn wandelin-
gen regelmatig mensen aansprak 
een praatje maakte. Of zoals een 
van de buren het op een kaartje 
schreef: ‘Ik heb hem leren ken-
nen als een behulpzaam mens, 
gastvrij, belangstellend en altijd 
bereid tot een praatje.’
Kostbaar is het leven van de 
mens, zo zegt Prediker. Dage-
lijks omringt God ons daarom 

met zijn zegeningen. En omdat 
Hij het leven kostbaar acht, 
geeft Hij het ook niet prijs aan 
de dood. Hij blijft ons in Chris-
tus vasthouden en schenkt ons 
het leven in zijn Koninkrijk. In 
dat vertrouwen mochten we 
afscheid nemen van Jurriën.
Pastoraat
Dhr. de Oude, Gasthuisstraat 
20, verblijft nog steeds in het 
ziekenhuis. We bidden hem 
kracht en gezondheid toe
ten slotte
Afgelopen zondag vierden we de 
dienst samen met de scholen. Ik 
verwonder me er elk jaar weer 
over hoe prachtig kinderen bezig 
zijn met de thema’s. De kinderen 
denken zelf na over het thema 
en komen met een creatieve 
invulling. Ik laat me daarbij graag 
verrassen. En zo maken we er 
met elkaar een fantastische 
dienst van. Uit de mond van kin-
deren, komt de lof tot God!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Er zijn geen extra gemeentebe-
richten in verband met ziekte 
van Ds. Pap.

diensten 10 februari 2019
Belt-Schutsloot 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten wordt er een 
extra collecte voor kerk en 
onderhoud gehouden.
diensten 17 februari 2019
Belt-Schutsloot 11.00 uur – 
Jeugddienst verzorgd door Henk 
en Leonie.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. H.O. ter Beek, 
Zwartsluis
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschut-
sloot.nl, onder: rooster.
rooster bloemendienst 
w’veen
10/02 – Fam. A. v.d. Veen en 
fam. W. van Holten.
17/02 – Fam. K.J. Rossing en mw. 
R. Doze-Poppema.
bloemen
De bloemen van zondag 3 febru-
ari gingen in BS naar de heer 
F. Rodermond, Belterweg, en 

de heer D. Stam, Noorderweg. 
Beiden hebben in het ziekenhuis 
gelezen. De bloemen in W’veen 
gingen naar de heer H. van der 
Veen, Wolfspark, en naar de 
heer G. Hertong, Veneweg.
Verantwoording
De collecte van 27 januari voor 
Lwengo Kids heeft in BS €118,45 
opgebracht. Afgelopen week 
is een gift ontvangen van €250 
voor de kerk. De collecte voor 
het werelddiaconaat bracht in 
W’veen €68,50 op en in BS 
€130,50 dit is inclusief een gift 
van €20 die door een van de 
diakenen is ontvangen.
Verkiezingen
De heer S. Smit, Veneweg, heeft 
zijn verkiezing tot ouderling 
kerkrentmeester niet aangeno-
men.
overleden
Zondagmorgen 3 februari 
bereikte de kerkenraad het 
bericht dat de heer Jan Knobbe 
diezelfde ochtend was overleden 
in de leeftijd van 86 jaar. Wij 
herdachten Jan in de dienst met 
Gezang 14: De Heer is mijn Her-
der. Later meer. 
Vanuit de gemeente
De heer F. Rodermond, Zwolle, 
werd ruime een week geleden 
geholpen aan zijn hart. Hij is 
inmiddels weer thuis. De heer 
D. Stam lag geruime tijd in het 
ziekenhuis in verband met hart-
klachten maar is inmiddels ook 
weer thuis. De heer K. de Jonge 
werd opgenomen in verband 
met zijn blinde darm. We wen-
sen hen sterkte en bidden voor 
hen om de zegen van God over 
hun behandeling.
in memoriam: gé Hoeve
Geertruida van den Berg werd 
geboren op 15 april 1918 als 
3e uit een gezin van 16 kinde-
ren. Nadat ze de lagere school 
(bijna) had doorlopen, werd ze 
door haar ouders op 13-jarige 
leeftijd naar een oom in Wan-
neperveen gestuurd, als huishou-
delijk hulp. Haar toekomst leek 
in Ruinerwold te liggen toen ze 
zich verloofde met Arend Pluim. 
Een dodelijke ziekte zette een 
streep door de trouwplannen. 
Een nieuw tijdperk brak aan en 
ze hervond haar geluk, met als 
gevolg dat ze in 1948 trouwde 
met Jacob Hoeve en verhuisde 
naar Oostert, om uiteindelijk 
op de boerderij te gaan wonen 
aan de Veneweg en samen met 
haar man dat bedrijf te runnen. 
Ze kregen samen 3 kinderen: 
Jan, Wim en Johan. In 1968 werd 
het vanwege heupproblemen 
van vader Hoeve noodzakelijk 
de boerderij te verkopen en te 
verhuizen. Jaap Hoeve kreeg 
een baan in de verzekeringen. 
Gé nam toen een deel van de 
werkzaamheden voor de plaat-
selijke verzekeringen op zich 
en dat deed ze met veel liefde 
en deskundigheid. Ondertussen 
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vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: ds. D. 
Wolters, Steiger 27, 8325 HB 
Vollenhove tel. 0527-239291 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: ds. 
H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326 
AD Sint Jansklooster tel. 0527-
239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. H. Wijermars, 
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. 
tel. 0527-243860 scriba@
hervormdvollenhove.nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum 
"Tilvoorde": mw. N. Lassche- 
Remijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538 
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. G. van Dalen, 
tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl

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

 Vollenhove  STAD

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere 
 PaaSaCtiViteit?

 vollenhove  AMBT

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

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

Wanneperveen /
Belt-schutsloot
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trouwden de jongens en kwa-
men er kleinkinderen, in totaal 
8. Toen va in 1987 ziek werd 
brak er voor moe een moeilijke 
periode aan. Toen haar man in 
1988 overleden was bleef ze 
alleen achter, maar ze verloor 
de moed niet: zo geleidelijk aan 
nam ze weer deel aan het gewo-
ne leven waar ze veel mooie 
dingen meemaakte. Helaas werd 
ook die periode weer overscha-
duwd door verdriet: in 2001 
werd Wim ziek. Het overlijden 
van Wim in 2003 was voor haar 
een dieptepunt, maar ook daar 
kwam ze na verloop van tijd 
weer bovenop en pakte de draad 
weer op en Henk werd door Gé 
met open armen als (de nieuwe) 
schoonzoon ontvangen. Tot op 
hoge leeftijd heeft zij haar zelf-
standigheid kunnen bewaren 
en was gewend om haar eigen 
problemen op te lossen. Intus-
sen kreeg ze 13 achterkleinkin-
deren waar ze erg blij mee was. 
Haar 100e verjaardag was een 
hoogtepunt dat ze vierde vanuit 
Nieuw Clarenberg. De laatste 
maanden namen haar krachten 
af. Ondertussen hield haar rots-
vaste geloof haar op de been: 
het geloof in en het verlan-
gen naar een beter leven werd 
steeds belangrijker voor haar. 
Haar hele leven lang was dat lei-
dend geweest, in voorspoed en 
tegenspoed, ook toen in haar 
omgeving steeds meer mensen 
wegvielen. Ze was voorbereid 
op het afscheid dat ze wist dat 
kwam. De Bijbeltekst voor haar 
afscheid was Psalm 103 en daar-
bij prachtige liederen waaruit 
bleek hoe ze uitzag naar de 
toekomst. Bovenaan het papier 
waarop haar aanwijzingen ston-
den schreef ze: “Ik heb de vaste 
grond gevonden, waarin mijn 
anker eeuwig hecht. Dat mag tot 
troost en bemoediging zijn voor 
haar kinderen, klein en achter-
kleinkinderen en allen die haar 
zullen missen.
Vanuit de Pastorie
Israël past niet op de wereld-
kaart! Die gedachte kun je 
zomaar krijgen als je leest en 
ziet hoe Israël moet ‘vechten’ 
voor een klein stukje land om te 
wonen. Dat is niet nieuw. Toen 
God aan Abraham beloofde dat 
zijn nageslacht een groot volk 
zou worden en een eigen land 

zou krijgen, woonden er nog 
andere mensen in dat beloofde 
land. Maar nadat ze het land 
inderdaad kregen, maakten ze 
telkens weer mee dat ze werden 
aangevallen door anderen volken 
en soms ook weggevoerd naar 
vreemde landen. Niets nieuws 
onder de zon. De geschiedenis 
van Israël is ook de geschiede-
nis van Jezus. Bij zijn geboorde 
was er geen plaats en tenslotte 
werd Hij gekruisigd. Een wrede 
manier om duidelijk te maken 
dat er geen plaats voor Hem 
was op aarde. Vandaag in onze 
samenleving vraag ik me steeds 
vaker af; Hoeveel ruimte is er 
nog voor God? Is de geschiede-
nis van Jezus toen niet dezelfde 
als die van God vandaag in 
Nederland? Hoeveel ruimte is er 
nog in Nederland voor de God 
van Israël, de God van de Bijbel? 
En toch was Israël een geschenk 
van God aan de wereld. En toch 
kwam Jezus om de wereld te 
redden. En toch houdt God ook 
vandaag nog van Nederland.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 10 februari 09.30 
uur In deze dienst hoopt ds. 
Gerrit van den Dool voor te 
gaan. Ouderling van dienst is 
Henry Bos en het orgel wordt 
bespeeld door Theun Hoen. 
De uitgangscollecte is voor de 
diaconie. De ontvangst is door 
Janny Hop en de bloemen wor-
den bezorgd door Gerrit Hop. 
De ophaaldienst wordt verzorgd 
door David Raggers (0521-
589515) en de opname van de 
dienst wordt rondgebracht door 
Janny Hop. De zorg voor de kin-
deren is in handen van Gonnie. 

Het lied voor de dienst is lied 
974 vers 1, 2 en 3.
bij de diensten
Zondag aanstaande wordt 
het Heilig Avondmaal gevierd. 
Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om hieraan deel te nemen 
laat het dan een van de ouder-
lingen of iemand van de PGD 
weten. Dan kan het Avondmaal 
ook thuis bediend worden.
Collecten
Diaconie: € 22 40 Kerkrent-
meesters: € 20,80 en de deur-
collecte voor Kerk in Actie 
bedroeg € 46,70. Voor de kerk 
is een gift van € 200,- binnen-
gekomen. Allen hartelijk dank 
voor uw gaven.
bloemen
De bloemen zijn als groet en 
bemoediging gegaan naar Mw. F. 
Schelhaas aan de Markeweg in 
Blesdijke.
Verjaardagen
Op 14 februari hoopt de heer 
K. Logchies Veldweg 18 8355 
AV Giethoorn zijn 87ste ver-
jaardag te vieren. Namens onze 
gemeente willen we hem van 
harte feliciteren en hem een 
gezegend nieuw levensjaar toe-
wensen.
waar geloof het meest 
kost
“Bid voor ons.” Dat is vaak 
het eerste dat vervolgde chris-
tenen vragen. Zij kennen het 
belang van gebed uit eigen erva-
ring. Iedere week geef ik u een 
gebedspunt door: Sinds Preci-
ous uit de Filipijnen in 1996 tot 
geloof kwam, dreigt haar familie 
haar te doden. Toch blijft ze de 
boodschap van redding delen 
met moslims uit haar omgeving. 
Ze ontvangt nog steeds doods-
bedreigingen. Precious: “Ik houd 
meer van de Here Jezus dan van 
mijn leven.”
agenda
Maandag 11 februari is er om 
20.00 uur telavond van de actie 
Kerkbalans in het lokaal achter 
de kerk.
actie kerkbalans 2019
Thema: Geef voor je kerk. We 
zijn druk op pad met het halen 
en brengen van de enveloppen 
van kerkbalans. Doet u mee en 
legt u de envelop met uw toe-
zegging klaar voor de loper?
kopij gZ
De kopij voor het volgende 
zondagsblad kunt u inleveren 
tot uiterlijk zondag 10 februari 
12.00 uur bij de scriba. Het kan 

natuurlijk ook via kerk.willems-
oord.nl

Heer, maak mij tot instrument van 
uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat 
is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak 
zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet 
meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het 
duister is
en vreugde waar mensen bedroefd 
zijn.
Heer, help mij niet zozeer om zelf 
gelukkig te zijn als om anderen 
gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te 
worden als om anderen te begrij-
pen;
niet zozeer om zelf getroost te 
worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden 
als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven 
worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven 
worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig 
leven.
(Gebed van Franciscus van 
Assisi)

Ik wens u allen alle goeds toe 
voor de komende week. Ook 
wanneer het leven moeilijk is 
geworden. Waarin er dingen 
gebeuren die soms niet te begrij-
pen zijn. Laten we omzien naar 
mensen die rouw dragen, ook in 
onze gemeente. 
Namens de kerkenraad, Henry 
Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Aanstaande zondag vieren we 
het Heilig Avondmaal. Het is 
de HEER Zelf die ons daartoe 
roept: ‘Doe dit om Mij te geden-
ken’. Deze oproep geldt heel te 
gemeente. Ik hoop dan ook van 
harte dat we deze opdracht dan 
ook allemaal zo zullen mogen 
verstaan.
Ons nieuwe oefenlied is Lied 
974, “Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven!” 
De tekst van Sytze de Vries is 
geënt op Romeinen 12: 9-21, 
waar Paulus ons oproept onder-
ling mee te leven en toegewijd 
onze gaven in te zetten: samen 
vormen we immers het ene 
lichaam van Christus, waarin we 
het ene brood en de ene beker 
met elkaar delen. Mooi om hier 
op een avondmaalszondag mee 
te beginnen! Het lied kan prima 
worden gezongen op o.a. ‘Dank, 
dank nu allen God’ of het pink-
sterlied ‘Kom, laat ons deze dag’. 
Maar de komende weken wil-
len het toch leren zingen op de 
melodie van Wim ter Burg, zoals 
die in het nieuwe Liedboek te 
vinden is.

Tot slot een credo-lied van Jaap 
Zijlstra bij het Avondmaal. Het 
kan worden gezonden op ‘Wat 
de toekomst brengen moge’.

1 Ik geloof in God de Vader 
Die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos - 
heel de schepping zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
2 Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Men-
sen, 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven - 
groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
3 Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - “dit is mijn 
lichaam” - 
door de wijn – “dit is mijn bloed” – 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed.

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

Vervolg van pagina 13

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. 

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

DOOR dS. ko Hekman, aSSen

Het Plakkaat van Verlatin-
ge. de eerste onafhankelijk-
heidsverklaring. anton van 
Hooff. Uitg. Omniboek Utrecht 
2018 Prijs € 19

Op 26 juli 1581 werd het Plak-
kaat van Verlatinge afgekondigd 
door de Staten-Generaal. Op 
22 juli hadden zij besloten om 
Filips II als landsheer de rug toe 
te keren, te ‘verlaten’. De griffier 
Jan van Asseliers stelde de Acte 
op en deze werd als verordening 
aan de ambtsdragers gepubli-

ceerd. Daarmee werden zij ont-
slagen van de eed waarmee zij 
ooit trouw aan Filips II hadden 
gezworen en kregen zij het bevel 
trouw te zweren aan de Staten. 
De Staten-Generaal zwoeren 
zelf niet de koning af. De koning 
werd dan ook niet afgezworen, 
maar verlaten, als koning opgege-
ven. Zo’n verordening heette een 
plakkaat. Deze Verklaring kan 
gelden als de onafhankelijkheids-
verklaring van de Nederlandse 
gewesten die de Spaanse lands-
heer Filips II ‘verlieten’. Anton 
van Hooff, classicus, bespreekt 
aan de hand van een hertaling 
de betekenis en historische con-
text van die geboorteakte van de 
Republiek der Verenigde Neder-

landen en dus van Nederland als 
natiestaat. 

Een leerzaam boek ter verrijking 
van historische interesse en ken-
nis van ons land.

fascisme.
een waarschuwing. made-
leine albright. Uitg. De Arbei-
derspers Amsterdam-Antwerpen 
2018 Prijs € 20

De voormalige Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken  
waarschuwt voor regeringen met 
fascistische trekken. Verschei-
dene wereldleiders en regeringen 
licht zij door. Een verontrustende 
inventarisatie. Volgens haar is 

een fascist iemand die zich sterk 
identificeert met en beweert te 
spreken namens een hele natie 
of groep,die zich niet bekommert 
om de rechten van anderen, en 
die bereid is elk middel aan te 
wenden -inclusief geweld-  dat 
nodig is om zijn doel te berei-
ken. Naties hebben het recht te 
pakken wat ze willen om geen 
andere reden dan dat ze het wil-
len. Fascisme rukt op waar demo-
cratische principes aan de kant 
worden gezet, regeringsinstanties 
onderuit worden gehaald, waar-
heid wordt vervangen door leu-
gen. Het boek eindigt met een 
visie op Trump. Het roept ons op 
wakker te zijn. Het fascisme rukt 
op.

boekbesprekingen

Aan de 
slag

In het pamflet ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ trekt Koos van 
Noppen van leer tegen ‘milieubewusteloosheid’ – ook onder chris-
tenen. In de komende edities een samenvatting in drie delen. In dit 
nummer deel 1. Dominee Tammo Oldenhuis uit Coevorden reageert.  

berichten Het Zondagsblad 
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DOOR: kooS Van noPPen, 

amerSfoort

De meeste goede voornemens 
hebben we ons al vaker voorge-
nomen. Gezonder leven, afvallen, 
stoppen met roken, meer aan-
dacht voor je relatie en je gezin, 
voor stille tijd…. De makke is dat 
dit soort plannenmakerij meestal 
smoort in vrijblijvendheid. Het 
was weer een leuk tijdverdrijf 
voor rond de jaarwisseling: met 
de benen op tafel filosoferen over 
je betere ik. Zeg nou zelf: hoe-
veel van die voornemens halen 
ongeschonden de eindstreep? De 
lente is amper in zicht of je hoort 
het jezelf al zeggen: ‘Eigenlijk zou 
ik…’  en je knijpt je neus dicht 
voor de weeë geur van de teleur-
stelling.

roeping
Aan het begin van 2019 is er heel 
veel reden om dit jaar ernst te 
maken met een ‘groene’ levens-
stijl. Minder vlees eten, minder 
autorijden, niet meer vliegen, 
minder spullen kopen… Welja, 
denk je, dat kan er ook nog wel 
bij. Het grote verschil is dat je 
dit voornemen niet als een vrij-
blijvende optie kunt overwegen. 
Niet eens in de eerste plaats van-
wege de deplorabele staat waarin 
onze planeet zich 
bevindt, maar 
vanwege je roe-
ping. 

milieubewus-
teloos
Afgelopen jaar 
heb ik het pamflet ‘Messentrek-
kers bij de Nachtwacht’ geschre-
ven, omdat ik vrijwel dagelijks 
christenen tegenkom die een 
graad van ‘milieubewusteloos-
heid’ aan de dag leggen waar ik 
helemaal stil van word. Kopen, 
reizen, vliegen, vakanties – ik 
hoor hen erover spreken en 
denk: hoe doen jullie dat toch? 
Jullie weten van de Schepper en 
de schepping en intussen gedra-

gen jullie je als ‘messentrekkers 
bij de Nachtwacht’. Het meester-
werk van Rembrandt - momen-
teel weer gerestaureerd - werd 
in 1976 toegetakeld door een 
geestelijk gestoorde man met een 
broodmes… Dat beeld typeert 
de manier waarop veel christe-
nen vandaag met de schepping 
omgaan. Ze molesteren een 
kunstwerk - nota bene onder het 
oog van de Kunstenaar. Je vraag 
je af: Hoelang blijft Hij dat aan-
zien? 

klimaatakkoord
De gemiddelde Neder-
lander- en de chris-
tenen onderscheiden 
zich amper van hem 
- heeft een ecologische 
voetafdruk alsof hem 
drie aardes ter beschik-
king staan. Met onze 
ongebreidelde productie 
en consumptie en onze 
grote behoefte aan mobiliteit 
maken we veel slachtoffers, nu 
en in de toekomst. En maar weg-
kijken. Neem de krankzinnige 
situatie dat we nog maar een paar 
jaar geleden met heel veel pijn en 
moeite het klimaatakkoord van 
Parijs sloten. Het nieuws domi-
neerde een tijdlang de kranten en 
de journaals, maar in de statistie-

ken van Schiphol 
is geen enkele 
dip terug te vin-
den. Sterker nog: 
sindsdien zijn we 
verzeild geraakt 
in discussies over 
de openstelling 

van Lelystad – louter en alleen 
vanwege vakantievluchten. En het 
klimaatbureau van de Verenigde 
Naties blijft maar waarschuwen, 
het ene na het andere alarmeren-
de rapport. We zijn bezig onszelf 
uit te roeien en we zijn een goed 
eind op weg. 

blinde vlekken
Nog los van al die urgente nood-
signalen over de staat van onze 

planeet, is er reden om serieus 
werk te maken van een levensstijl 
waaruit zorg voor de schepping 
spreekt. We zijn er toe geroe-
pen. Ook al zal je groene gedrag 
in geen enkele statistiek terug te 
vinden zijn, zorg 
met toewijding en 
volharding voor 
wat je is toever-
trouwd. En God 
die in het verbor-
gene ziet, zal het 
je vergelden.
Ik ben opgegroeid in kringen van 
de Gereformeerde Bond (voor 
wie dat niets zegt: dat is een vari-
ant van orthodox gereformeer-
dendom in geloogd massief eiken).  
 

Ik heb altijd de grote waarde van 
die traditie gevonden dat het 
geloof betrekking heeft op het 
hele leven. Je hele leven voltrekt 
zich voor het aangezicht van God. 
In de loop van mijn leven ben ik 

dat besef niet 
kwijtgeraakt, het 
is veel eerder ver-
diept. Maar ik ont-
dekte dus dat we 
in die traditie met 
grote blinde vlek-

ken leven. Want de zorg voor de 
schepping stond in die kring niet 
hoog op de agenda. Je hoorde er 
vrijwel nooit over. Met veel vallen 
en opstaan heb ik moeten ontdek-
ken dat zorg voor de schepping 
niet zomaar een module is, die 
je al dan niet kunt toevoegen aan 
je geloof. Het maakt er integraal 
onderdeel van uit. Voor ons kan 

niet goedkoop zijn, wat voor God 
duur is (Bonhoeffer). Dat komt tot 
uiting in de keuzes die we dagelijks 
maken. Aan de slag dus, je hebt 
weer een heel jaar voor de boeg.

Hulp
Het mooie van dit goede voor-
nemen is, dat je er wekelijks aan 
wordt herinnerd. Bij het begin 
van elke kerkdienst: Onze hulp 
is in de naam van de Heer, die 
hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwig-
heid en niet laat varen het werk 
van zijn handen.’ Als God zo 
hartstochtelijk trouw is en blijft 
aan zijn schepping - als onderdeel 
van ‘het werk van zijn handen’ - 
dan laat je het toch niet afweten?

Het document ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ is te 

downloaden via www.arocha.nl.

Groene levensstijl 
geen vrijblijvende 

optie (1)

Aan de 
slag

In het pamflet ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’ trekt Koos van 
Noppen van leer tegen ‘milieubewusteloosheid’ – ook onder chris-
tenen. In de komende edities een samenvatting in drie delen. In dit 
nummer deel 1. Dominee Tammo Oldenhuis uit Coevorden reageert.  

De gemiDDelDe neDerlanDer- en 
De christenen onDerscheiDen 

zich amper van hem - heeft een 
ecologische voetafDruk alsof 

hem Drie aarDes ter beschikking 
staan.

met veel vallen en opstaan heb ik 
moeten ontDekken Dat zorg voor 

De schepping niet zomaar een 
moDule is, Die je al Dan niet kunt 

toevoegen aan je geloof.

DOOR DS. tammo oldenHuiS, CoeVorden

Met belangstelling las ik de brochure van Koos 
van Noppen ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’, 
waarin hij een dringend appèl doet op de lezer 
om de schepping, als het grote kunstwerk van 
God, te bewaren voor de ondergang. Milieu is in 
de kerk een begrip in de marge, zo lees ik. Vele 
meelevende christenen bekommeren zich nauwe-
lijks om de milieuproblematiek. Terwijl heldere 
standpunten worden ingenomen over vele ethi-
sche kwesties, is er veel te weinig aandacht voor 
de stervende planeet. Onze zorgeloosheid, lees 
ik, met betrekking tot het stervende milieu is een 
vorm van liefdeloosheid tegenover God. Wie de 
natuur niet liefheeft, heeft God niet lief. Laat ik 
voorop stellen dat ik de zorg van Van Noppen 
van harte deel. De aantekening die ik wil maken is 
deze. Tussen de navolging van Christus en milieu-
zorg staat een ‘is gelijk’-teken. Wellicht niet zo 
bedoeld, maar ik lees het in elk geval zo. Bijna bij 
voorbaat ben ik een schuldige en sta ik in de rij 
van messentrekkers om het schone kunstwerk 
Gods met het mes van mijn onverschilligheid in 
repen te rijten en dat alles onder het toeziend 
oog van de grote Meester. Wie zich om het 
milieu bekommert, heeft God lief. Is dit niet al te 
stigmatiserend? Bovendien vallen er dan nogal wat 
mensen buiten de boot, denk ik. In wiens hand 

ligt deze maatstaf? Sluipt hier toch ook weer niet 
een bepaalde werkheiligheid binnen waarbij het 
‘ik’ nogal benadrukt wordt? Immers Gods zal ons 
belonen. Hoe moet ik dat belonen dan opvatten? 
Dat we straks met zijn allen een schone planeet 
bewonen? Moeten we dan misschien terug tot 
voor de industriële revolutie? Onmogelijk, je kunt 
nu eenmaal niet terug in de tijd. Maar dat bete-
kent niet dat we ongebreideld moeten consume-
ren in alle opzichten. Maat houden is al een heel 
ding. En laten we er vooral voor oppassen niet bij 
voorbaat hele categorieën in de beklaagdenbank 
te zetten. Het mag dan een druppel op een gloei-
ende plaat genoemd worden maar een schoner 
en gezonder milieu begint bij je zelf. Als de bro-
chure dat bewerkt, zijn we al een heel eind.

naschrift
Wie God liefheeft, bekommert zich om het 
milieu, inderdaad. Maar die stelling kun je niet 
zomaar omkeren: niet iedere milieuminnaar is een 
gelovige - ook al heeft-ie op dit punt veel meer 
van de Bijbel begrepen dat de gemiddelde chris-
ten. Als we onverantwoord zijn omgegaan met 
wat ons is toevertrouwd - collectief en individu-
eel - dan staan wij schuldig. Of plukken we alleen 
de lusten en niet de lasten van het feit dat we zijn 
geboren in dit spilzieke deel van de wereld? 
Begin eerst maar ’s met schuldbelijdenis en beke-
ring, dan spreken we elkaar later nog weleens 
over die gevreesde werkheiligheid. En laten we 
de discussie niet vervuilen met karikaturen over 
het terugdraaien van de klok naar vóór 1850. We 
leven nu. (KvN)

werk- 
heiligheid? 

Koos van Noppen
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