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De kerk 
kruipt uit 
haar huid

Op heel veel plekken in het 
land begint weer een nieu-
we ronde van 12 avonden 
Alphacursus.

De laatste weken zie ik ‘m veel 
voorbijkomen: dat grote rode 
vraagteken. Met ‘Alpha’ onder in 
de punt. Ik zie het op Facebook, 
maar ook bij verschillende kerken 
in het land: op heel veel plekken 
begint weer een nieuwe ronde van 
12 avonden Alphacursus. Ontmoe-
ten, vragen en ontdekken. 

Stilgezet
Ik heb meegedaan, een jaar of acht 
geleden. Goed gereformeerd als ik 
was, werd ik stilgezet bij de vragen 
waar het om gaat: Wie is Jezus? 
Wat is bidden? Waarom Bijbelle-
zen? En vooral: is er meer? Prach-
tige vraag! Begin bij het begin. Ik 
had het nodig, toen. Om weer die 
eerste liefde voor God te voelen.

Pioniersplekken
Een paar weken terug vond in 
Drachten de eerste bijeenkomst 
‘Mozaïek van Kerkplekken’ plaats. 
Georganiseerd door de Protes-
tantse Kerk, bedoeld om met 
de mensen in 
gesprek te gaan 
over de eerste 
pioniersplekken 
die aan het begin 
van deze eeuw 
zijn ontstaan en inmiddels de sta-
tus van ‘volwassenheid’ hebben 
bereikt. En die tegen verschillende 
praktische problemen aanlopen 
rondom bijvoorbeeld het ambt 
en de sacramenten. De voorgan-
ger is niet altijd predikant en er 
zijn soms niet voldoende mensen 
om het ambt van ouderling of 

diaken te vervullen. Hoe moeten 
we daarmee omgaan? Ik was aan-
wezig, die donderdagavond. Maar 
de manier waarop het gesprek 
werd gevoerd heeft me verbaasd. 
Het initiatief van de Protestantse 

Kerk vind ik mooi, 
maar ik voelde me 
niet thuis bij het 
gesprek. De vraag 
die in feite aan ons 
werd gesteld, was: 

Mensen, wat is wijsheid in jullie 
ogen? Maar we leken die avond uit 
eigen bron te putten.

wat is wijsheid
Wijsheid gaat over onderschei-
dingsvermogen. Zien waar het op 
aankomt. Dat onderscheidingsver-
mogen hebben wij niet zelf. Het 

is geestelijk, wordt ons van boven 
ingegeven door Gods Geest. Het 
begint bij God. Lees Spreuken 
4 er maar eens op na. Het is de 
wijsheid die God gebruikte bij het 
scheppen van deze wereld, en ze 
is nog steeds beschikbaar voor 
een ieder die zich daarvoor open-
stelt. Beschikbaar om die door 
God geschapen aarde op de juiste 
manier te bewonen, daarop te 
leven en daarin de juiste keuzes te 
maken. Wijsheid, gebaseerd op de 
kennis van God.

Het gevoel dat ik die donder-
dagavond kreeg, was dat het niet 
over het kennen van God ging, 
maar over de manier waarop wij 
mensen de kerk inmiddels hebben 
georganiseerd. Dat laatste was in 

mijn beleving het vertrekpunt. Een 
gemiste kans. 

Ontdekken
 En dat brengt me op die Alpha-
cursussen die weer gaan beginnen. 
Z ullen we met z’n allen de Alpha-
cursus gaan doen? Het maakt niet 
uit hoe je er uit komt, het maakt 
niet uit welke conclusies je trekt 
na afl oop, misschien is het in jouw 
ogen wel veel te evangelisch. Maar 
we hebben dan wel – met z’n allen 
– eerst even een tijd van bezinning 
gehad: w aar gaat het ook al weer 
over in de kerk? Want de kerk gaat 
niet over de kerk. De kerk gaat 
over God. Laten we eerst weer 
leren om vragen te stellen en te 
ontdekken, voordat we op grote 
vragen antwoorden gaan geven.

Zullen we met z’n allen de 
Alphacursus gaan doen?

waar gaat Het ook al weer over 
in de kerk? want de kerk gaat 

niet over de kerk. de kerk gaat 
over god.
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Nog geen abonnee?

Volks-
verlakkerij
Door DS. TAMMO OLDENHUIS, 

COEVOERDEN

De Haagse belofte dat we er in 
2019 allemaal op vooruit zouden 
gaan, deed ons hoopvol het nieuwe 
jaar ingaan. Een paar duiten meer 
in de knip is immers voor ieder-
een een goed bericht. Daar stond 
wel tegenover dat de energiekos-
ten zouden stijgen. En de meeste 
ziektekostenverzekeraars moesten 
een paar stuivertjes meer hebben, 
enkele uitzonderingen daargelaten. 
Ook de BTW in de grutterswinkel 
zou een paar procentjes omhoog 
gaan. Zolang je lelijke maatregelen 
in verkleinwoorden gaat vertel-
len, valt het allemaal misschien 
wel mee. Maar nu het einde van 
de eerste maand aangebroken is, 
kijken we goed of het loonstrookje 
nieuws heeft. Het lijkt erop dat 
de Haagse belofte waar is, voor 
de helft althans. De andere helft 
is pure volksverlakkerij. Op papier 
lijkt het heel wat, maar in de 
praktijk is het niks. In de winkel 
kom je erachter dat een karretje 
boodschappen het surplus van het 
loonstrookje volledig op nul zet. 
Dat komt allemaal door de BTW-
verhoging. Het mag dan een paar 
procenten zijn, maar het telt wel 
door. Ik snap nog steeds niet hoe 
deze staatsroverij zomaar doorge-
voerd kon worden. De energiere-
kening kietelt ons nu nog niet in de 
portemonnee, maar de afrekening 
straks des te meer. Voor het oude-
re segment ziet de pensioenuitke-
ring er niet zo rooskleurig uit in de 
komende jaren. Hoewel de Neder-
landse economie op stoom is, mer-
ken de burgers daar in de knip niet 
zo veel van. Aan schone beloften, 
die per saldo nepbeloften blijken te 
zijn, heb je niets. Eerlijkheid duurt 
het langst. Volksverlakkerij verwekt 
ook zonder gele hesjes ergernis en 
onrust.

Commentaar

Van 23 t/m 28 september 2019 op 
reis met ‘de dominee van de ach-
terdeur’. Is dat iets voor u? Ds. 
Tammo Oldenhuis uit Coevorden 
leidt een reis naar het eiland waar 
de apostel Paulus schipbreuk leed 
en aan land kwam. Belangstel-
lenden kunnen vrijblijvend de 
informatieavond voor deze reis 
bezoeken.

Boeiende reis 
naar Malta

Woensdag 13 februari, 19.30 uur, 
Coevorden, De Hoeksteen, Rabenhauptstr. 1 
info: Ds. en mevr. Oldenhuis: 0524-511511

Dr. Tjeerd de Boer en zijn vrouw 
Kathleen Ferrier werkten van 
2013 tot 2018 in Hong Kong. 
Tjeerd was door Kerk in Actie 
uitgezonden als docent Missiolo-
gie aan het Luthers Theologisch 
Seminarie. Ook onderhield hij 
contacten met kerken en christe-
nen in China. Hij vertelt daarover 
in Hellendoorn. Belangstellenden 
zijn hartelijk welkom.

Th ema-avond over 
‘Kerk in China’

Woensdag 6 februari, 20.00 uur, Hellendoorn, 
Leerkamer (hoek Jac. Kapteijnstr. / Zuid Esweg)

Wie van de liederen van Huub 
Oosterhuis houdt of ze wil leren 
kennen, is welkom in Assen. Op 
een paar zondagmiddagen buigen 
geïnteresseerden zich over een 
of meer liederen. Wat staat er, 
wat zegt het je en wat doet het 
met je op het moment dat je het 
gaat zingen met elkaar. Wie weet 
smaakt het naar meer! 

‘Laat mij maar 
zingen’ in Assen

Zondag 3 februari 15.00 uur, Assen, Adventskerk, Linde-
laan 49, info: Helène van Noord, 0592-300388 

Laten we weer leren vragen te stellen en te ontdekken

Door ERIKA VAN DER 

LAAN, KERKELIJK 

wERKER SLEEN EN 

SCHOONOORD

U bent hartelijk welkom in de 
‘Zang en evangeliedienst’ in 
Emmen. Hieraan wordt mede-
werking verleend door het Chr. 
Mannenkoor Hollandscheveld 
onder leiding van Frank Kaman. 
De samenzang wordt op het orgel 
begeleid door Reint Elling. Voor-
ganger is ds. J.W. Moolhuizen uit 
Dedemsvaart. Hij zal spreken over 
het thema ‘Breekbaar’.

Evangeliedienst 
in Emmen

Zondag 3 februari 19.00 uur, Emmen, Kapel, Kapel-
straat 63



2 zondag 3 februari 2018 overdenking overdenking 

Door DS. GERHARD HEERINGA, 

SwIFTERBAND

Nashville, Tennessee, associeer ik 
met countrymuziek en niet met 
een manifest over (homo)seksu-
aliteit. Eerder met Elvis Presley, 
die ook uit Tennesse (Memphis) 
kwam, dan met transgenders. 
Weinig muziek in dit manifest Als 
het er is, dan is het voornamelijk 
in mineur. Het Nashville Manifest 
heeft een gevoelige snaar geraakt 
in onze samenleving. Of is het een 
open wond? Het domineerde de 
nieuwsberichten en leidde tot een 
explosie van verontwaardiging 
in de sociale media. Dat valt te 
begrijpen: de teneur van het mani-
fest is dat je er als homoseksueel 
of transgender (eigenlijk) niet mag 
zijn, omdat het niet strookt met 
Gods bedoelingen met de mens-
heid. 

Deze uit de VS overgewaaide ver-
klaring trekt scherpe lijnen. Het 
is ondoordacht, veroordelend en 
niet pastoraal. Je zult maar refo-
homo zijn. Je zult maar worste-
len met je identiteit en dit onder 
ogen krijgen. 
Ik werd geraakt door de woor-
den van Herman van Wijnaarden, 
HGJB, homoseksueel en project-
leider bij Hart van Homo’s en 
auteur van het boekje: “Oké, ik 
ben dus homo - over homosek-
sualiteit en het 
volgen van Jezus. 
Hij schrijft: “Het 
kostte mij als mid-
delbare scholier 
bakken energie 
om mezelf over-
eind te houden. 
Ik ben zeker niet blij met mijn 
homo-zijn, ben er ook niet trots 
op. Wel geloof ik dat ik voor 

Gods aangezicht mag bestaan, 
mét mijn homo-zijn, en dat ik niet 
buiten Gods bereik ben. Bevrij-
dend en troostend.”  Dat is het 
Goede Nieuws: bij God en zijn 
Zoon ben je als mens, lhbt-er of 
hetero, wel of niet worstelend 
met je identiteit, geschapen naar 
zijn beeld en altijd welkom! En 
daarmee basta!

De verontwaardiging was groot. 
Begrijpelijk en ook weer opmer-
kelijk. Het manifest lijkt vooral 
bedoeld voor intern gebruik. Het is 
preken voor eigen parochie. In alle 

nuchterheid (als 
het nog kan!): wat 
hier wordt gezegd, 
is immers al vele 
jaren gemeen-
goed binnen de 
rechts-orthodoxie. 
Het is niet nieuw. 

Wat nieuw is, is dat dit het stand-
punt van een kleine minderheid is 
geworden. De ophef in de media 

is een signaal van die pijnlijk gro-
ter wordende kloof, waarin dat 
‘behoudende’ geluid niet wordt 
geduld (Ik vermoed overigens dat 
90% van de Nederlandse imams 
zou instemmen met de inhoud van 
dit manifest). De vraag dringt zich 
op, zoals iemand terecht opmerkte: 
is deze verontwaardiging een uiting 
van bewogenheid met de homosek-
suele medemens of is ‘het de afkeer 
van die vermaledijde christenen’ 
met hun abjecte ideeën? 

Nog even terug naar Nashville en 
Elvis. Schiet me zomaar een liedje 
van Elvis te binnen: ‘Return to 
Sender’.  Het gaat over een niet 
geopende brief die zijn vriendin 
na een ruzie terugstuurt. Dus: 
return to sender? Er waaide een 
tijd geleden nog iets over vanuit 
de VS. Geen manifest, maar de 
slogan van een vitale jongerenbe-
weging genaamd WWJD: What 
Would Jesus Do? Inderdaad: wat 
zou Jezus zeggen en vooral doen?

De evangelisten 
leggen allen hun 

eigen accenten en belichten Jezus 
op hun eigen manier. In het begin 
klinkt al het thema van het hele 
evangelie door.

Thema
Lucas begint zijn evangelieverhaal 
met de synagogedienst in Naza-
reth. Hiermee laat hij ons Jezus’ 
programma zien. In de dienst 
leest Hij uit de boekrol van 
Jesaja, hoofdstuk 61. In wat de 
mensen hier horen, is de Schrift 
vervuld. Het is realiteit gewor-
den, zegt Jezus. De Geest waar-
mee Hij gedoopt is, is in Hem nu 
Hij zijn werk begint. Hij treedt 
op als de door God Gezalfde. Hij 
laat de Schriften klinken, opdat 
zij weerklank vinden. Daar gaat 
het ook vandaag om bij uitleg 
van de Schrift in de kerk. God 
vraagt reactie. Gods openbaring 
is gericht op geloof, roept ons 
geloof op.

Jezus’ manifest
J ezus brengt goed nieuws voor 
de armen en verdrukten, gevan-
genen en blinden. Hij bekommert 
zich om het sociale bestaan van 
mensen, om menselijk leed.

Leerhuis
Jezus begon zijn werk in een roe-
rige politieke wereld. De mensen 
werden onderdrukt en zagen 
uit naar Gods ingrijpen. Jezus 
preekt in Galilea, de achterbuurt 
van Palestina. Slechte sociale 
toestanden, politieke complot-
ten. Dit toonzet zijn optreden. 
Jezus zoekt de onderkant van 
de samenleving. Hij voert geen 
godsdienstige opwekkingscam-
pagne. Hij gaat niet op genezings-
tournee. Hij leert in de synago-

gen. De synagoge is niet alleen 
een plaats van samenkomst en 
gebedshuis, maar ook een leer-
huis. Voor bestudering van de 
Schriften. 
Leren lezen wat er staat, leren 
verstaan wat men leest. Dat kost 
inspanning. Ook ons in de kerk. 

Moeite doen
We gaan naar de kerk ook om 
iets te leren. We zullen moeite 
moeten willen doen om achter 
de betekenis van het geschre-
vene te komen. Gemeenteleden 
komen niet om te consumeren 
of zich te laten vermaken door 
leukigheden. Het Woord van 
God moet steeds opnieuw wor-
den gehoord in wisselende tijden 

en omstandigheden. Als wij de 
woorden horen, gaan ze opnieuw 
werken en roepen reactie op.

Geen letterknecht
Jezus leest een passage voor die 
teruggaat op Jesaja, maar die is in 
deze vorm daar toch niet woor-
delijk te vinden. Lucas citeert het 
Oude Testament 
vrij, zoals vaker 
gebeurt in het 
Nieuwe Testa-
ment. De Bijbel-
schrijver is geen 
letterknecht. Lucas 
maakt een citaat 
naar eigen behoefte, waarbij hij 
teksten uit verschillende contex-
ten met elkaar verbindt. Zo krijgt 

bij hem de oude tekst een nieuwe 
functie. Ze gaat in een nieuw ver-
band fungeren en wordt ook door 
die nieuwe context bepaald. Lucas 
haalt die woorden uit de profeten 
aan, die in de nieuwe situatie van 
Jezus’ optreden van betekenis zijn 
en iets van Jezus zeggen. Zo maakt 
hij de traditie actueel.

Zondaar en bedelaar
Aan de hand van Jesaja 61 ont-
vouwt Jezus zijn programma. Lucas 

heeft deze woor-
den juist aan het 
begin van zijn ver-
haal gezet. Jezus 
brengt in lijn van 
de profeten niet 
alleen goed nieuws 
voor de zondaar, 

ook voor de mens in armoede en 
verdrukking. God redt de zondaar 
en de bedelaar.

Nashville revisited 

“Hij gaf onderricht in de 
synagogen…’ “Vandaag is het 
Schriftwoord dat u gehoord 
hebt in vervulling gegaan.” 
Lucas 4:14-21

Jezus zoekt de onderkant 
van de samenleving. HiJ 

voert geen godsdienstige 
opwekkingsCampagne. HiJ gaat 
niet op genezingstournee. HiJ 

leert in de sYnagogen.

Bij de Bijbel in de leer

Drenthe

Kees Goedhart 
in Steenwijk
De bekende spreker, schrijver, 
zendeling Kees Goedhart komt 
naar Steenwijk om te spreken 
over het onderwerp ‘Omgaan 
met stress en spanningen vanuit 
een bijbels perspectief’ op uitno-
diging van de Werkgroep Missio-
nair Gemeente Zijn van de Pro-
testantse Gemeente Steenwijk. 
Na de inleiding zal er rond 21.00 
uur pauze zijn en is er gelegenheid 
de spreker persoonlijk ontmoe-
ten en vragen stellen.

Dinsdag 12 februari, 20.00 (inloop vanaf 19.45 met 
koffi e/thee), Steenwijk, de Klincke, Kerkstraat 16, 
toegang vrij

Jezus brengt goed nieuws 
voor de armen, verdrukten, 
gevangenen en blinden. 
Hij bekommert zich om 
het sociale bestaan van 
mensen, om menselijk leed.

Door DS. A. HEKMAN, 

ASSEN

wat Hier wordt gezegd, is al 
vele Jaren gemeengoed binnen 
de reCHts-ortHodoXie. Het is 

niet nieuw. wat nieuw is, is dat 
dit Het standpunt van een kleine 

minderHeid is geworden

 Bijbelse struikel-
teksten bespreken 
 In de Bijbel komen veel ‘struikel-
teksten’ voor. Geweld, mishan-
deling, seksuele uitspattingen, 
opdrachten die inhumaan zijn 
- het staat er allemaal in. Teksten 
die indruisen tegen onze normen 
en waarden, onze wetgeving en 
rechtsorde, onze humaniteit. Tij-
dens een inspirerende avond kun-
nen mensen elkaar ontmoeten en 
de struikelteksten verkennen en 
duiden. Voor meer info: 
www.pgbeilen.nl

Dinsdag 5 februari, 20.00 uur, Beilen, Het Valkenhof, 
Witte Valkenstraat 2

  Zinnige zondag-
avond: transgenders
Een zinnige zondagavond met en 
over transgenders. Hoe is het om 
je niet thuis te voelen in je eigen 
lichaam? Wat komt er op je pad 
als je besluit je lichaam te laten 
aanpassen? Tijdens de themabij-
eenkomst zijn twee transgenders 
van de Transgendergroep Gro-
ningen te gast. Ze lichten onder 
ander het begrip ‘transgender’ 
toe. Hieronder valt een heel aan-
tal verschillende uitingen. Volop 
gelegenheid tot vragen stellen en 
onderling gesprek. 

Zondag 10 februari, 19.30 uur, Rolde, Jacobuskerk, 
Kerkbrink 5

 Ds. Hommes bij 
ontmoetingsavond 
Ds. Jan Hommes, de nieuwe 
classispredikant van de classis 
Groningen-Drenthe, zal spreken 
tijdens een ontmoetingsavond in 
Sleen. Deze bijeenkomst heeft 
alles te maken met de reorga-
nisatie van de PKN. Dat zit zo: 
de vergaderingen van de classis 
Emmen zijn nu verleden tijd. Niet 
alleen werden daar zakelijke en 
pastorale zaken besproken, ook 
onderlinge ontmoeting was van 
groot belang! Daarom organi-
seert de ‘oude classis’  een ont-
moetingsavond voor alle gemeen-
teleden die daarin geïnteresseerd 
zijn. Wie erbij wil zijn, kan zich 
aanmelden bij Ankie Dotinga in 
Oosterhesselen adotinga@live.nl; 
ds. Jan van Breevoort in Nieuw 
Amsterdam jvanbreevoort@
hotmail.com of Jan van Vondel 
in Emmercompascuum; jvanvon-
del@hetnet.nl

Woensdag 13 februari, 20.00 uur (19.30 uur inloop met 
koffi e), Sleen, Ontmoetingskerk, De Koepen 1 

polderpraat 
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 3 febr.: GK Aal-
den 10.00 ds. L. v/d Veer, Oos-
terhesselen. Zondag van het 
Werelddiaconaat. Organist: 
Irma Zuur. Knd. en oppas. Col-
lecte: diaconie en kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 3 febr.: 10.00 
ds. G. van der Werff. Orga-
nist: Johanna Vos. Lied voor 
de dienst: NLB 780: 1, 2 en 3. 
Paaskaars aansteken: Dylan 
Nagelhout. Collecten: 1. Kerk 
in Actie-Bangladesh. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: beheer. Oppas: geen. 
Knd.: Renate Nagelhout. 10.00 
jeugdkerk.
Voedselbank. 3 febr. is er inza-
meling van boodschappen voor 
de voedselbank.
Koffi e drinken. Na afl oop van 
de dienst op 3 febr. is iedereen 
welkom om gezamenlijk koffi e/
thee of fris te drinken.
Jeugdkerk. De leiding is nog 
niet bij elkaar geweest om voor 
jullie een zinnig thema te beden-
ken. Maar wees niet bang: dat 
komt zeker goed!  De vorige keer 
ging het over de bijbel. Nu ook 
natuurlijk, maar we zoomen in op 
een specifi ek onderwerp of ver-
haal en wat dat oproept bij ons. 
Dit doen we nadat we elkaars wel 
en wee hebben gehoord en het 
licht hebben ontstoken en een 
gebedsintentie hebben uitgespro-
ken voor dat wat ons bezighoudt 
of voor wie we een kaarsje willen 
aansteken. Zoals altijd ontmoeten 
we elkaar op de zolder van de 
kerk aan de Hoofdweg. Om 10.00 
uur. Tot dan.
ZWO-dienstenmarkt. Ook 
dit voorjaar houden we onze 
ZWO-dienstenmarkt, waarvan 
de opbrengst ten goede komt aan 
het project dat we sinds twee 
jaar ondersteunen: Het Kian-
dutu Outreach Project (KOP), 
dat in een sloppenwijk van de 
stad Thika in Kenya onderwijs en 
gezondheidszorg ondersteunt. 
Zij ontplooien diverse initiatie-
ven, zoals moeder en kindzorg, 
het tienermoederprogramma en 
onderwijs aan drop-outs. In de 
ZWO-dienst in november vorig 
jaar vertelde mw. Jannie Meijer-
Martens, bestuurslid van KOP 
Kenya, dat zij de laatste tijd daar-
naast bijzondere zorg besteden 
aan het voorkomen en tegengaan 
van seksueel en huiselijk geweld 
in de samenleving. De formule 
van de Dienstenmarkt is simpel: 
u/jij verkoopt iets (zelfgebakken 
koekjes, taarten, zelfgemaakte 
spullen of wat dan ook) of orga-
niseert een activiteit die geld 
opbrengt (een maaltijd, het strij-
ken van de was voor anderen, 
auto’s wassen of wat dan ook 
waar u/jij goed in bent) en de 
opbrengst doet de KOP Kenya-
thermometer in de kerk verder 
stijgen. U/jij hebt nog alle tijd om 
iets alleen of samen met anderen 
te verzinnen, want de Diensten-
markt start traditiegetrouw op 

de 1e zondag van de 40-dagen-
tijd, die dit jaar op 10 maart valt. 
Aanmelding van de activiteit kan 
bij de voorzitter van de ZWO-
cie. Joop Kant (412943/ j.kant@
live.nl). Dit is belangrijk om de 
data waarop activiteiten gepland 
worden, op elkaar af te kunnen 
stemmen. Op 10 maart worden 
alle aangeboden diensten in de 
kerk bekend gemaakt en vanaf 
dat moment is het business tot de 
dag van Hemelvaart aan toe. De 
ZWO-cie. hoopt dat weer velen 
hun schouders hier onder zetten, 
waarmee niet alleen een goed 
doel wordt gesteund, maar die 
ook kunnen leiden tot waardevol-
le ontmoetingen en veel plezier 
voor mensen binnen en buiten 
onze gemeente!
Gespreksgroep. In onze kerk 
is al 1 gespreksgroep actief; deze 
groep heeft voldoende deel-
nemers. Om deze reden is er 
behoefte om een 2e groep te 
starten. Thema: Hoe is je rela-
tie met Jezus en je relatie met 
medechristenen? Dit is heel 
breed; daardoor lijkt ons het een 
goed doel hierover met elkaar 
in gesprek te gaan. We kunnen 
elkaar dan beter leren kennen en 
bemoedigen. Onze startavond is 
op 10 febr. om 20.00 uur, Boer-
heem 53. Opgave en informatie 
bij: Gerda Breukelaar, Boerheem 
53, tel. 0629288919, gerdachbreu-
kelaar@ziggo.nl
Hieperdepiep…. hoera! Wist 
u dat we over niet al te lange tijd 
als gemeente in Bovensmilde 160 
jaar bestaan? Ik niet zo direct, 
maar ik heb dat eens uitgezocht. 
Ook heb ik hierover gesproken 
met Sjoerd Post. En het klopt. Op 
18-12-1860 is er een koninklijk 
besluit genomen om de Neder-
lands Hervormde Gemeente 
Bovensmilde offi cieel te stichten. 
Een koninklijk besluit… bijzon-
der. We hebben dit besproken in 
de kerkenraad en wij willen dit 
moment niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. We zijn er op tijd bij… 
18-12-2020 bestaan we 160 jaar 
en dat willen we dus vieren. Je 
kan met zoiets niet vroeg genoeg 
beginnen. Zeker als je nog iets 
wilt doen aan onderzoek. Daar-
om nu alvast een oproep. Wie 
heeft er zin om mee te helpen 
om activiteiten te bedenken. We 
zitten te denken aan een soort 
stamboomonderzoek vanaf de 
eerste 137 lidmaten, een feestelij-
ke dienst, festiviteiten enz.  Dit is 
de eerste gedachte, maar we zijn 
benieuwd naar uw gedachten. Uw 
idee kan immers een veel beter 
idee zijn dan de onze. En deze 
gebeurtenis is weer een uitgele-
zen moment om samen te zijn en 
te vieren. Daarom een oproep! 
Wie doet er mee? We gaan eerst 
bedenken wat we willen doen en 
daarna gaan we het uitwerken. 
Dat hoeven we natuurlijk niet 
alleen te doen. We zijn immers 
met velen en we hebben vele 
talenten in huis. We zullen dan 
ook zeker anderen erbij gaan 
betrekken. Opgave bij Karin Kap-
pen of Hans van der Laan.
Vrouwenver. H.V.G. – Draagt 
Elkanders Lasten. 6 febr. om 

19.45 uur komen we samen in het 
gebouw achter de Waterstaats-
kerk.
Vrouwenver. Ora et Labora. 
5 febr. om 19.30 uur komen we 
samen in het gebouw achter de 
Waterstaatskerk. Onderwerp van 
deze avond is: U nodigt mij aan 
tafel, Psalm 23 en Openbaring 19: 
4-9 en uit ‘In Gesprek’ van maart 
2017. De vrije bijdrage wordt ver-
zorgd door mw. P. Middelbos-de 
Boer.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 3 febr.: GK 10.00 
ds. H. Wachtmeester, Hen-
gelo. Organist: Jan Kamphuis. 
Oppas: fam. Hamberg-Ahlers. 
Bloemendienst: mw. R. Ram. 
Collecten: 1. Werelddiaconaat. 
2. Kerk. Deurcollecte: bloemen-
fonds.

DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdienst 3 febr.: 10.00 ds. B. 
van Werven. Knd.: groep 1 t/m 
8. 19.15 evang.-dienst verzorgd 
door de band One Choice!

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 3 febr.: 9.30 ds. E. 
Wisselink, Nieuw A’dam. H.A. 
Na de dienst gelegenheid tot kof-
fi edrinken. O.v.d.: mw. G. Smit 
en mw. R. Roffel. Diakenen: mw. 
T. Deuring en dhr. H. Buursema. 
Organist: Nelleke v/d Leest. 
Oppas: Linie Moorman. Beam-
team: Hilda/Mark. Gastdames: 
2 diakenen. Autodienst: mw. R. 
Roffel: mw. Huizing; dhr. J. Bak-
ker: dhr. de Groot en fam. Potze. 
Collecten: 1. H.A. 2. Spaarcol-
lecte. 3. Kerk.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boe-
keloo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 3 febr.: 9.30 ds. H. 
Klaassens. Kerk- school- gezins-
dienst. Samen met de kinderen 
en de leiding van de Willem-
Alexander- school hebben we een 
(kl)iederkerk voorbereid. Dat is 
een dienst waarin iedereen samen 
na de opening in verschillende 
groepen aan de slag gaat. O.l.v. de 
dominee wordt het verhaal bestu-
deerd in een gezamenlijk gesprek. 
Er wordt een lied gemaakt bij 
het Bijbelverhaal. Een Goliath 
van dozen wordt omgegooid en 
een gesprek: voor wie of wat ben 
jij bang? David versloeg Goliath 
met een paar kleine steentjes: 
in een workshop worden sie-
raden gemaakt van steentjes of 
stenen beschilderd. David had 
vertrouwen. In een doolhof zoek 
je je weg. En nog veel meer dat 
we niet gaan verklappen. Ook 
hebben de kinderen in de week 
ervoor op school aan het thema 
gewerkt. Dat brengen ze mee in 
de dienst. Dus een interactieve 
dienst voor jong en oud! Collec-
ten: 1. Pastoraat. 2. KSG-collec-
te. Bij de uitgang: pastoraat.
Na afl oop is er koffi e, thee en 

limonade in de ontmoetings-
ruimte.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 3 febr.: 10.00 ds. 
P. Dekker, Wierden. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Levy Schip-
per. O.v.d.: Henk Stevens. Orga-
nist: Harmke Elders. Oppas: 
Astrid Euving en Anika Pijpstra. 
Collecten: 1. KiA/Werelddia-
conaat Bangladesh. 2. Diaconie. 
3. Onderhoud. Bloemengroet: 
fam. S. Barendregt. Kerkver-
voer: fam. H. Adema (581753). 
Na de dienst is er koffi edrinken.
Jarig. Dhr. G. Biesbroek: 9 febr. 
86 jaar. Adres: De Brinkies 1 
7863 TM Gees. Van harte gefelici-
teerd en Gods zegen toegewenst 
voor het nieuwe levensjaar.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 3 febr.: 9.30 dhr. 
J. van Vondel. O.v.d.: mw. D. de 
Jong. Organist: mw. G. Fictorie. 
Collecten: 1. ZWO. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkomstcie.: fam. G. Velzing.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 3 febr.: 10.00 mw. 
M. de Bruin-Roffel. Organist: 
Gerard Ziengs. O.v.d.: Hendrik. 
Welkom: Hendrik. Beamer: 
Riet.

NIEUw-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 3 febr.: 10.00 
da. W. Hordijk. O.v.d.: mw. A. 
Wubs. Organist: mw. J. Bar-
telds. Koster: dhr. H. Mulder. 
Collecten: werelddiaconaat. Bij 
de uitgang: orgelfonds. Oppas: 
Theresia Seip. Knd.: Alexandra 
Mensing. Kaars aansteken: Siri 
Seip. Bediening beamer: Leon 
Pekelsma. Ontvangst: fam. Vel-
zing. Bloemendienst: fam. Ste-
vens. Autodienst: E. de Groot.
Oldersheem 8 jan.: 19.00 
weeksluiting.

NIEUw-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346
Kerkdienst 3 febr.: 10.00 
ds. B de Groot. Organist: 
mw. W. Misker. Collecten: 1. 
Diaconie-Werelddiaconaat. 2. 
Zuiderkerkgemeente. Uitgangs-
collecte: onderhoud gebouwen. 
Autodienst: mw. Wolters: A. 
de Vries; mw. M. Meijer en mw. 
Jakobs: fam. W. Meulman; mw. 
G. Horstman: dhr. C. Douma. 
Lector: Greetje Boomgaard. 
O.v.d.: Derk Vegter. Bloemen: 
fam. Wemmenhove. Koster: 
W. Meulman. Koffi e: Jan en 
Janny Meijerink. Ontvangst en 
Nieuwsbrief: Mini Meijer en Jan-
tje Ellen. Collecte: Werelddiaco-
naat februari.
Water staat Bengalen aan 
de lippen Bijna jaarlijks treden 
in Bangladesh de rivieren buiten 
hun oevers. Een ramp, maar ook 
een zegen omdat het rivierwa-

ter zorgt voor vruchtbaar land. 
De klimaatverandering heeft 
tot gevolg dat de overstromin-
gen talrijker, heftiger en meer 
onberekenbaar zullen worden. 
Een goede voorbereiding is dan 
noodzakelijk. Door je huis op 
een hogere plek te bouwen bij-
voorbeeld of op grotere afstand 
van de rivier. Of door een goed 
waarschuwingssysteem op te 
zetten, zodat mensen zichzelf en 
hun vee tijdig in veiligheid kunnen 
brengen. Een van de programma’s 
van KerkinActie is hierop gericht: 
medewerkers van lokale part-
nerorganisaties worden getraind 
in rampenpreventie. Met de 
opbrengst van de collecte steunt 
Kerk in Actie partners in Bang-
ladesh om de bevolking zo veilig 
mogelijk te laten leven, en andere 
wereld diaconale projecten. Geef 
in de collecte of maak uw bijdrage 
over via NL69RBRB0851567320 
t.n.v. Diaconie o.v.v. collecte 
Werelddiaconaat februari.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 3 febr.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. v/d Meulen, Erica. 
H.A. Er is jeugdkerk in De Rank. 
Collecten: 1. Werelddiaconaat/
KiA. 2. Kerk. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: B. Schans en W. 
Schippers. Oppas: Tabitha Eisses 
en Wouter Kloosterman. Bloe-
mengroet: fam. P. Hogeveen.
Sirkelslag. 1 febr. doet de jeugd 
weer mee aan het spel sirkelslag, 
het landelijke spel van de PKN. 
Dit belooft een mooie avond te 
worden en de jeugd wil proberen 
een nog betere prestatie neer te 
zetten dan vorig jaar.
Zieken. Janny de Haan verblijft 
nog in het UMCG waar ze is 
geopereerd. De operatie is goed 
verlopen en dat is iets om dank-
baar voor te zijn. Er wacht nu een 
lange weg van revalidatie en her-
stel. We wensen haar daar veel 
sterkte bij en dat ze Gods onmis-
bare zegen ook in deze tijd mag 
ervaren.

ZwARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 3 febr.: 9.30 dhr. 
B. Broers. Thema: ‘Ook jij kreeg 
een opdracht’. O.v.d.: dhr. H. 
Kramer. Organist: dhr. M. Hof. 
Koster: fam. H. Hospers. Na 
deze dienst bent u welkom om 
onder het genot van een kopje 
thee, koffi e of limonade na te pra-
ten over de dienst.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 3 febr.: 9.30 ds. 
T. Veenstra, Kampen. Voorber. 
H.A. 15.00 ds. J. Schipper, Dalf-
sen. Jongerendienst. Organis-
ten: dhr. H. Valk en dhr. L. v/d 
Schootbrugge. Knd.: Jeanine 
Bosch (1, 2) en Wilma Bosch 
(5, 6). Oppas: Rolien Voort-
man, Janien v/d Schootbrugge en 
Jorinde Immink. Collecten: 9.30 
uur: KiA/werelddiaconaat; 15.00 
uur: jeugd. Bloemen bezorgen: 
Zwanet Boeschen Hospers.

Lees verder op pagina 4

berichten uit de gemeente 

Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de 
eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen 
digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. 
Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUwS VOOR HET GZ?

Overijssel
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DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 3 febr.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. J. Wegerif, 
Nijverdal. O.v.d.: Julia Schuur-
huis. Organist: Jan Ferdinand 
Hooikammer. Lector: Piet 
van Kesteren. Koster: Henk 
Zomer. De Fontein 19.00 ds. 
G. Rohaan, Bergentheim. O.v.d.: 
Piet van Kesteren. Organist: 
Freddie Bruins. Koster: Henk 
Zomer. In beide diensten vieren 
we de H.A. ‘s Morgens lopend, ‘s 
avonds zittend.
Collecten: werelddiaconaat. Bij 
de uitgang: PKW. Kindercollecte: 
Mensenkinderen, voor mensen in 
nood. Actie: Een jaar lang groen-
te en aardappels! Oppas: Wenny 
Schuurman en Marjan van Garde-
ren. Kinderkerk: groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 2 febr. ds. 
S. de Bruine. Organist: Arjan 
Hagels.
Van Dedem Marke: 3 febr. 
ds. A. ten Brinke. H.A. Pianist: 
Fred van Dijk.
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.
CFH, Rheezerweg 73, 7771 TD 
Hardenberg: mw. G. Michel 
Heersping, Primulastr. 6, Unit 4, 
k. 6; mw. Winter-van der Hoek, 
Prins Bernhardstr. 39.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Jan 
Weitkamplaan 4a 7772SE Har-
denberg: mw. Poffers, Langewijk 
108.
Activiteiten. 5 febr.: 18.45 uur 
Zingen Taizéliederen (De Anten-
ne); 19.30 uur Moderamen 
(De Antenne).
29 jan.: 19.30 uur Diaconie 
(De Antenne).
30 jan. 20.00 uur Voorbereidings-
avond dopen (De Fontein).
31 jan. 10.00 uur Tabitha 
(Het Kruispunt).
Vacatures kerkenraad. Binnen 
de kerkenraad zijn verschillende 
vacatures te verwachten en er 
zijn nog openstaande vacatures. 
Graag willen wij u als gemeentele-
den in de gelegenheid stellen om 
namen in te dienen voor moge-
lijke kandidaten of u zelf als kandi-

daat beschikbaar te stellen. Deze 
namen kunt u doorgeven aan de 
scriba Ellen Kok, Anton v/d Hors-
tstr. 21 of via scriba.vandedem-
kerk@pkn-dedemsvaart.nl

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 3 febr.: 10.00 
ds. H. de Haan. O.v.d.: groep A. 
Knd.: peuters: Karin Kolkman; 
groepen 1 t/m 8. Oppas: zaal 6: 
Hanneke Nijzink, Jessica Kamp-
huis en Judith Kamphuis. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Alg. Kerke-
lijke Arbeid. Deurcollecte: kerk. 
HK 19.00 ds. R. van Hornsveld. 
Gez. dienst. Collecten: 1. Diaco-
nie. 2. Kerkrentmeesters. Deur-
collecte: kerkelijke gebouwen.
Overleden. 12-01-2019: Jan 
Peters Bessels, 21-05-1935, 83 
jaar, Lambertinck 27, Den Ham,
Data Anders diensten. 24 
febr., 17 maart, 14 april, 5 mei, 2 
juni, 8 sept., 13 okt. en 24 nov. 
Jong & oud van harte welkom om 
16.30 uur in de grote zaal. Tot 
dan!

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
De jaarlijkse potgrondactie 
‘Plant een Bijbel’ is gestart! Met 
de aanschaf van potgrond via deze 
actie, steunt u Bijbelverspreiding 
in onder meer Noord-Korea, 
China, Pakistan, India, Oeganda 
en Irak! De actie wordt georga-
niseerd door Stg. Hulp Vervolgde 
Christenen (HVC). Op D.V. 16 
maart is de potgrond af te halen 
bij een afhaalpunt naar keuze. 
Bestel vóór 1 maart uw potgrond 
via www.planteenbijbel.nl óf via 
uw afhaalpunt en help om Bijbels 
uit te delen! Stg. HVC wil christe-
nen in vervolging en armoede een 
eigen Bijbel geven, voor hen een 
bezit van onschatbare waarde! Er 
is toenemende vraag naar Bijbels 
om te verspreiden onder anders-
gelovigen, zoals hindoes en mos-
lims. Met de opbrengst van 2 zak-
ken potgrond geeft u een Bijbel. 
Hebt u geen potgrond nodig? Dan 
kunt u alsnog Bijbels schenken. 
Eén Bijbel kost slechts € 5. Helpt 
u (weer) mee?
Collecte. 3 febr. zal er tijdens 
de eerst rondgang gecollecteerd 
gaan worden voor de Werelddia-

conaatzondag. Thema: ‘Overleven 
met cyclonen en overstromingen 
in Bangladesh’.
Boekenmarkt. 9 febr. wordt er 
een boekenmarkt gehouden in de 
Aerninckhoff. Kijkt u nu al eens 
rond in uw boekenkast of u boe-
ken gaat opruimen en voor dit 
doel beschikbaar wilt stellen. De 
opbrengst is weer bestemd voor 
de activiteitencie. in en rond de 
Witte of Lambertuskerk. Voor 
eventueel verdere informatie: 
fam. G. van Faassen, Frans Hals-
str. 28, 7771WT Hardenberg, tel. 
0523-263081, e-mail gerritjan.
truus@hotmail.nl

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 3 febr.: De Lan-
taarn 9.30 ds. A. v/d Spek, 
Zwartsluis. Ontmoeting: 11.00 
de Rank.
Jarig. Mw. R. Seinen-Mulder, Pr. 
Beatrixlaan 3, 7776 AP Slagharen, 
01-02-1932.
Zieken. Marcel Schutte, Ribes-
str. 37, 7775 BL Lutten, is geope-
reerd aan zijn keelamandelen en 
is weer thuis.
Diny Huisman, Schuinesloot-
weg 42a, verblijft nu in het CFH, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg, afd. revalidatie unit 3, k. 
30. Ze vindt het erg fi jn om kaar-
ten te ontvangen.
Seine Lamberink, Dedemsvaart-
seweg Noord 108i, is deze week 
thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Wij wensen alle zieken Gods 
kracht en nabijheid toe.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit de 
Kruiskerk naar Rika Drenthen-
Tempelman, de Haarweg 28 te 
Lutten; vanuit de Kapel naar mw. 
F. Oelen Profi jt, Schuineslootweg 
92.
Flame momenten. Bijbeltekst: 
Ester2: 1 – 18 Ester, de nieuwe 
koningin. De kinderen leren dat 
in het leven van Ester God aan 
het werk is. Zonder dat de koning 
van Perzië het weet, kiest hij voor 
een koningin die rekening houdt 
met God. Hij kiest voor Ester, die 
door God wordt gekozen om zijn 
trouw aan Israël te bewijzen.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 3 febr.: 9.30 ds. L. 
van Rikxoort. H.A. 19.00 ds. R. 

Perk, Nijverdal. O.v.d.: dhr. R. 
Lennips. Diakenen: D. Otten 
en A. Visser. Collecten: KRQ, 
kerk en gebouwen. Gastheer: 
D. Otten.
Meeleven. We leven mee met 
mensen die ernstig ziek zijn, 
behandelingen ondergaan of 
in afwachting daarvan zijn. We 
leven mee met mensen die zich 
alleen en eenzaam voelen. We 
leven mee met mensen die kor-
ter of langer geleden een dier-
bare moesten missen. We leven 
mee met mensen die gebukt gaan 
onder moeiten en zorg.
Tekst. Personeel gevraagd. Ver-
tegenwoordiger M/V. Iemand die 
op waardige wijze Jezus Christus 
wil vertegenwoordigen in een 
wereld die geestelijke hulp nodig 
heeft. Vereisten: nederigheid, 
eerlijkheid, betrouwbaarheid, 
vergevingsgezindheid, geduld, 
vastberadenheid. Sollicitanten 
moeten bereid zijn om zich door 
God te laten leiden en altijd 
bereid zijn, Zijn wil te doen. 
Gelegenheid tot zelfbegunstiging 
doet zich vaak voor, maar moet 
worden vermeden. Het gaat er 
in de eerste plaats om dat Jezus 
wordt gediend. Alleen zij die 
denken níet geschikt te zijn voor 
deze taak, worden nadrukkelijk 
verzocht te solliciteren. Jezus 
Zelf zal de toerusting verstrek-
ken.

NIEUwLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling, 
Haagwinde 12, 7711 NV Nieuw-
leusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 3 febr.: Ont-
moetingskerk 10.00 ds. M. 
Develing. Zondag Werelddia-
conaat. Liedboekdienst. Knd.: 
groep 1 t/m 8. Tnd.: klas 1 t/m 
6. Collecten: diaconie, kerk  en 
onderhoudsfonds. Maranat-
hakerk 19.15 ds. M. Develing, 
Jeugddienst. Collecten: diaco-
nie, kerk en onderhoudsfonds.
Pastoralia. Zr Jennie Visscher-
Marskamp, Ruitenveen 17a, ver-
blijft ter revalidatie in de Rivie-
renhof, k. 103 te Zwolle
Geboren. Op vrijdag 18 jan. 
werden Michiel en Marije Veld-
man-Lammertsen verblijd met de 
geboorte van hun zoon Boaz wij 
willen jullie van harte feliciteren 
en bidden de Heer om zijn zegen 
over dit nieuwe leven.
De bloemen gaan als groet van 
de gemeente naar zr. J. Brede-
wold-Zwiers, Westeinde 21.

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 3 febr.: Kloos-
terkerk Sibculo 9.30 ds. H. 
v/d Pol, Wierden. Landelijke 
ZWO-dag. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Linda Bolks en Fabiënne 
Hakkers. Collecten: ZWO, 
Kerk en onderhoudsfonds.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 3 febr.: 10.00 ds. 
M. Rohaan, Vollenhove. Kerk en 
scholendienst. Oppas: Christien 
Lassche en Nienke Vos. Orga-
nist: Jan Pieter van Eerde. 14.30 
ds. E. van der Veen, Oldemarkt. 
Organist: Tjakko de Jonge. Col-
lecten: 1. Werelddiaconaat. 2. 
Kerk.
Mijn enige troost. Je hoeft 
alleen nog maar aan Mij te den-
ken, met heel je ziel en met heel 
je hart. Je hele leven alleen aan 
Mij te schenken, al lijkt dat leven 
nog zo moeilijk en verward. - Je 
houvast voor het leven mag je bij 
Mij zoeken. Ik kan je geven al wat 
Ik nodig voor je acht. Die rijke 
troost, je kunt het vinden in het 
boek der boeken, hoe Ik de pijn 
en alle smart voor ieder mens 
verzacht. - Ik zorg dat zelfs geen 
haar nog van je hoofd kan vallen, 
en dat je heil alleen bij Mij te vin-
den is. Laat toch je blik niet op de 
dingen van de wereld vallen, maar 
kijk omhoog en zie dat Chris-
tus zelf je Leidsman is. - Hij is je 
voor gegaan om naast de Vader 
op de Troon plaats te bereiden, 
voor jou en mij en iedereen die 
kan en wil belijden, dat God Zijn 
enig geboren Zoon. Voor ons niet 
spaarde, Hij liet Hem mateloos 
alleen. - Zo mogen wij dan door 
Zijn sterven aan het kruis, ons 
leven gaan richten op de Vader en 
Zijn Zoon. Om eenmaal met al 
Zijn kinderen in het Vaderhuis te 
juichen en te jubelen voor Gods 
eeuwige Troon.
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.

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

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JUBILEUMCONCERT?



zondag 3 februari 2018 5

Gert werkt zelf-
standig als admini-

strateur. Zijn zakelijke motto is: 
‘Resultaat gericht samenwerken’. 
Egbert-Jan is actief als jeugdwer-
ker in Nijverdal en Vroomshoop. 

Rolmodellen
Beiden hebben een berg ervaring 
met jongerenwerk en samen vor-
men ze een goede combi.
“Gert was vroeger mijn catechi-
satieleraar”, vertelt Egbert-Jan. 
“Zelf geef ik inmiddels ook al vijf 
jaar catechisatie.  Jongeren heb-
ben rolmodellen nodig. Ze kijken 
niet naar wat je zegt, maar naar 
wat je doet. Daar spelen we op 
in met de CatecheseTour.”

CatecheseTour
De CatecheseTour, een cate-
chisatiewerkvorm, komt uit de 
koker van Gert. “Ik had het idee 
al een tijdje in mijn hoofd. Toen 
ik met Egbert-Jan in gesprek 
raakte, zijn we het samen gaan 
uitrollen. We richten ons op 
jongeren van 15, 16 en 17 jaar. 
Elke week nodigen we in het 
kader van de catechisaties een 
gast uit die wat vertelt over 
zijn of haar leven. Een vraag die 
we altijd stellen is: Hoe zag je 
leefwereld er uit toen jij 16 - 17 
was? De gast is bijvoorbeeld 
iemand die kanker heeft over-
leefd, een burn-out heeft gehad 
of gewoon een oudere die ver-
telt over christen zijn  vroeger. 
De gast vertelt en de jongeren 
mogen vragen stellen.”

Spannende thema’s 
CatecheseTour in deze vorm 
bestaat sinds 2014. Egbert-Jan: 
“Wij willen eerlijk en kritisch 
zijn over de kerk en het geloof 

en snijden ook spannende the-
ma’s aan zoals relaties of sek-
sualiteit. Maar jongeren durven 
lang niet altijd alles te zeggen, 
hebben we gemerkt. Ze vinden 
het lastig om spontaan vragen te 
stellen. Alles mag 
besproken wor-
den, maar ze kij-
ken en luisteren 
liever. Daarom 
zijn er enkele werkvormen toe-
gevoegd. De gast van de avond 
neemt iets mee, bijvoorbeeld 
een psalm. Samen bespreken we 
dan welke emotie ze in de psalm 
herkennen. De oude psalm 
vergelijken we vervolgens met 
muziek van deze tijd. Emoties 
horen in de kerk en bij het geloof. 

Het werkt prachtig om er op die 
manier met de jongeren over te 
praten.” 

AndersDienst
Inmiddels komt de jeugd steeds 
vaker naar Gert en Egbert-Jan 
met persoonlijke vragen. Hoe 
komt dat? “We vermoeden dat 
ze onze betrokkenheid opmer-
ken”, aldus Gert. “We merken 
dat bijvoorbeeld tijdens een 
‘anders-dienst’, dat is een dienst 

waarin ruimte 
wordt gemaakt 
om in gesprek 
te gaan over een 
thema. Tijdens 

zo’n dienst zat ik een keer in een 
gespreksgroep bij een meisje van 
de CatecheseTour. In dit kleine 
comité durfde ze naar mijn ziekte 
te vragen, ik heb Parkinson. Het 
werkt dus ook andersom.”

Kleiner glaasje
“Dat deed me goed”, vervolgt 

Gert. “Fijn om te merken dat zo’n 
meisje dat dan durft. Gewoon 
directe en persoonlijke vragen 
stellen, dat mag altijd!”
We praten nog even door over 
Parkinson. “Mijn ziekte hoort 
bij mij. Het glas is altijd half 
vol, alleen heb ik een kleiner 
glaasje genomen, dat is dan vol. 
Dat beeld werd mij eens door 
iemand aangereikt. Ik wil nog 
niet achter de orchideeën, maar 
wat ik doe moet ik goed dose-
ren.” Lachend: “Het mag alleen 
soms wel wat sneller, zegt mijn 
vrouw”.

Dikke lol
Egbert-Jan en Gert zetten hun 
samenwerking graag nog een 
tijd voort. De combi oud & jong 
bevalt hen heel goed. Egbert-Jan: 
“We hebben dikke lol samen 
én we versterken elkaar. Voor 
de jongeren is het ook fi jn: een 
senior met meer levenservaring 
en iemand die qua leeftijd wat 
dichter bij ze staat. We hopen 
nog veel jongeren te inspire-
ren. Ze zijn geliefd door God en 
Jezus en ze hoeven zich daar-
door géén zorgen te maken.”

Ze ontmoetten elkaar op een verjaardag: Gert Kottier (63) en Egbert-
Jan Haselhorst (32). Beiden hebben een hart voor jongerenwerk. En 
voor allebei geldt in dit verband ook: liever vergeving vragen dan toe-
stemming. “We zijn een beetje recalcitrant”, grinnikt Gert. “Daarom 
klikt het zo goed tussen ons.”

De jaarlijkse veertigdagentijdka-
lender van de Protestantse Kerk 
is in een nieuw jasje gestoken. Een 
dagelijkse Bijbeltekst en quote, 
recept, verhaal of gedicht bren-
gen u steeds een stapje dichter bij 
Pasen, feest van een nieuw begin. 
Vraag de kalender nu gratis aan! 

Modern vasten
In de veertigdagentijd leven we 
toe naar Pasen, feest van een 
nieuw begin. Jezus’ liefde leert 
ons dat we steeds weer een nieu-
we start kunnen maken en Zijn 
liefde mogen delen met anderen. 
De veertigdagentijdkalender 2019 
daagt mensen uit tot bezinning 
in de veertig dagen op weg naar 
Pasen. ´De kalender biedt vor-
men om invulling te geven aan de 
vastentijd, bijvoorbeeld door te 
vasten van snoep, sociale media 

of vlees. Het is mogelijk een gratis 
exemplaar van de veertigdagen-
tijdkalender 2019 aan te vragen. 

Kalender bestellen
Misschien wilt u als kerk uw 
gemeenteleden verrassen met 
een kalender. Vanaf twee en 
meer exemplaren kost de kalen-
der 1 euro per stuk en is deze te 
bestellen via de webwinkel van 
de Protestantse Kerk. Vanaf half 
februari worden de kalenders 
verzonden.

Bestellen: 
www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender 

Bij pesten denken de meeste men-
sen vaak aan kinderen of jongeren. 
Maar ook bij volwassenen is dit een 
groot probleem. Maar liefst een op 
de acht Nederlanders wordt gepest 
op het werk. De gevolgen zijn hef-
tig: pesten kan onder meer leiden 
tot overspannenheid, depressie en/
of een burn-out.

Herkenbaar?
De Evangelische Omroep wil hier 
een programma aan wijden. Pre-
sentator Bert van Leeuwen doet 
hiervoor een 
oproep op de 
website van 
de EO. Men-
sen die gepest 
worden op het 
werk, dit graag 
willen veran-
deren, maar 

niet weten hoe ze dat moeten 
aanpakken, wordt gevraagd om 
te reageren

Stop pesten op werkvloer
Bert van Leeuwen wil deze men-
sen helpen: “Ik begrijp dat het 
moeilijk kan zijn om je verhaal te 
delen, maar ik zou het zeer op 
prijs stellen als jij dat tóch doet. 
Want pesten op de werkvloer 
moet stoppen!” De EO geeft aan 
heel vertrouwelijk met de aan-
melding en gegevens om te gaan.

Jongeren Hebben rolmodellen 
nodig. ze kiJken niet naar wat Je 

zegt, maar naar wat Je doet.

CatecheseTour in Den Ham 

Elke dag een stapje 
dichter bij Pasen

Nieuw tv-programma: 
Pesten op het werk

column

De maand van de 
spiritualiteit * loopt 

al bijna weer ten einde: nog een 
week te gaan. Een hele maand 
lang kunnen we genieten van 
allerlei spirituele uitstapjes van 
een hoogstpersoonlijke weg naar 
binnen of juist de blik naar buiten 
gericht. Waarom eigenlijk een 
maand lang? 
Spiritualiteit is ‘hot’, dus je zou 
zeggen dat het een heel jaar door, 
dag in dag uit, een item zou moe-
ten zijn. 

Altijd, wanneer die S weer in de 
maand is, dwalen mijn gedachten 
als vanzelf terug naar mijn kinder-
tijd. Het vroege opstaan ’s och-
tends in de winter, het gekraak 
van de asla van de kachel waar 
we de goedkoopste antraciet in 
stookten. De ‘slakken’ die mijn 
Mem eerst moest verwijderen 
alvorens de kachel werd aange-
stoken met een scheutje spiritus. 
De micaruitjes van de haard, die 
op de zaterdag keurig gepoetst 
werden met -alweer- spiritus. Het 
kost geen enkele moeite om in 
mijn gedachten de geur op te roe-
pen. Maar ook de koude rillingen 
die maar heel langzaam wegtrok-
ken wanneer de kachel eindelijk 
brandde. Ja, zelfs de geur van het 
zwarte antraciet vindt moeiteloos 
een weg in mijn geheugen nu ik 
deze letters aan het papier toe-
vertrouw. 

Het woord spiritus is ontleend aan 
het Latijn, het woord voor ‘geest’. 
Het duidt erop dat de spiritus 
zoals boven omschreven snel ver-
dampt. Is het een wonder dat ik 
niet altijd even goed uit de voeten 
kan met woorden als ‘spiritueel’ 
en ‘spiritualiteit’? Het heeft altijd 
die vluchtige betekenis behou-
den. Op de een of andere manier 
heeft het voor mij te maken met 
een soort van ‘zweverig religieus’ 
ervaren. Het staat haaks op het 
met twee benen op een nuch-
tere grond staan om met name 
de ethische kanten van de religie 
voor ogen te houden. 

Door de eeuwen heen heeft het 
S-woord voortdurend kleine 
betekenisverschuivingen onder-
gaan. Stond het in de 11e0 eeuw 
voor de geestelijke kant van het 
leven, in de 13e eeuw kreeg het 
een maatschappelijke (sociale) 
en psychologische (zielkundige 
betekenis). Na WO II werden spi-
ritualiteit en religie van elkaar los-
gekoppeld. Er kan inmiddels zelfs 
sprake zijn van atheïstische spi-
ritualiteit of religiositeit. Binnen 
de kerken roept deze benadering 
discussie op.

Ik ben er zelf nog steeds niet uit. 
Het vluchtige, vaak naar binnen 
gekeerde en de aandacht voor 
de eigen ziel … dat zit me dwars. 
 Doe mij maar het stevige, in de 
grond gewortelde omzien naar en 
bekommernis voelen voor elkaar. 

*De maand van de spiritualiteit 
(11 januari t/m 10 februari)

Spiritus
Door DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

Door ELLEN TER 

AVEST, wIERDEN

Gert Kottier (rechts) en Egbert-Jan Haselhorst ontwikkelden samen de CatecheseTour in Den Ham. We hebben dikke lol samen én we versterken 
elkaar. We hopen nog veel jongeren te inspireren.” 
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Zaterdag 2 februari
NTR | NPO2 | 21.10
De Kennedy’s
Net op het moment dat John zijn 
draai begint te vinden als presi-
dent, maakt een kogel abrupt een 
eind aan de droom van Kennedy 
in het Witte Huis.

Zondag 3 februari
EO | NPO2 | 17.10
Leven in de rimboe
Het haaienvolk van de Grote 
Oceaan: Gordon Bucham gaat 
naar een stam op een afgelegen 
eiland in de Grote Oceaan om uit 
te zoeken of het mogelijk is om in 
de buurt van haaien te leven.

Zondag 3 februari
KRO | NPO2 | 23.10
Om die Liefde gaat het
Kruispunt zendt begin februari 
een indringend portret in twee 
delen uit van voormalig domi-
nee Pieter van den Berkel en zijn 
vrouw Barbara, gemaakt nadat bij 
hem in 2009 Alzheimer is gecon-
stateerd.

Maandag 4 februari
KRO-NCRV | NPO1 | 21.15
Spoorloos
Een dag na haar geboorte in 
Korea in 1981 wordt Marjolein 
te vondeling gelegd. Ze wordt 
geadopteerd door een Neder-
lands echtpaar.

Dinsdag 5 februari
AVROTROS | NPO2 | 21.45
Nu te Zien
Directeur van het Frans Hals 
Museum bekijkt in het Centraal 
Museum in Utrecht werken van 
3 Utrechtse schilders die beslo-
ten om rond 1600 helemaal naar 
Rome te trekken.

woensdag 6 februari
EO | NPO2 | 22.55
In the name of your daughter
In de schoolvakantie in decem ber 
is het besnijdenistijd, of ‘cutting 
season’, een benaming waar je 
de rillingen van krijgt. We volgen 
Rosie Makare, die met gevaar 
voor eigen leven vlucht voor 
de genetische verminking en de 
uithuwelijking, die meestal snel 
daarop volgt.

Donderdag 7 februari
NTR | NPO2 | 20.25
Verborgen Verleden
Auteur Fedja van Huêt zou het 
leuk vinden als hij onder zijn 
voorouders mensen zou tegenko-
men die ook iets met toneel had-
den, maar zo’n vondst lijkt niet zo 
waarschijnlijk.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

Door DS.T.J . OLDENHUIS, COEVORDEN

Ja totdat ze in februari vorig jaar 
kwam te vallen en haar heup de 
dienst opgaf. Dus eerst om kruk-
ken, dan naar de dokter en ten 
laatste naar het ziekenhuis en na 
veel gedokter een nieuwe heup. 
Nou die zit in beton gegoten, dus 
dat gaat perfect om zo te zeggen. 
Ondertussen was ik stilzwijgend 
gepromoveerd tot mantelzorger, 
van chef van de huishouding tot 
boodschappenjongen. 

Ondertussen ken ik de super-
markt van binnen en weet ik 
waar alle spullen in de schappen 
staan. In een mum van tijd heb 
ik mijn karretje vol, reken ik af, 
knipje leeg en weer naar huis. 
Na een tijdje was ik weer ont-
slagen van mijn heilige plichten 
vanwege zeer voorspoedig her-
stel. Ik genoot weer volop van 
mijn vrijheid totdat -  ja zo is het 
leven, vol verrassingen - totdat 
op een zaterdag mijn vrouw haar 
fi ets niet meer goed kon bestu-

ren. Niet vanwege dronkenschap, 
maar door een uitermate onef-
fen plaveisel, met als gevolg dat 
haar bovenarm de diensten opgaf 
wegens breuk. Na de medi-
cijnmeester in het ziekenhuis 
geconsulteerd te hebben, zat ze 
dus zes weken met de gebak-
ken peren. En deze boodschap-
penjongen moest weer volop in 
dienst, och en natuurlijk heb ik 
dat met alle soorten van liefde 
geprobeerd tot in de perfectie 
uit te voeren. Met redelijk suc-
ces, want ze heeft mij dikwijls 
geprezen. Ik moet zeggen dat 
heb je ook wel nodig als mantel-
zorgend werkpaard. 

Maar gelukkig is ze helemaal 
weer heel en heeft het heft weer 
volkomen in handen en ik buig 
mij dan ook dankbaar en gewillig 
onder haar gezag. Eén taak is mij 
echter gebleven 
en dat is dat ik 
maandagmorgen 
naar de markt ga, 
och en ik moet 
zeggen dat vind ik aardig ook 
nog. Op de markt is het altijd 
gezellig, mensen hebben, zo is 
mijn indruk, wat minder haast, 
een praatje met de koopman of 

de koopvrouw achter de kraam 
maakt het gezellig. Vroeger was 
op de markt je gulden een daal-
der waard, maar ik geloof dat die 
meerwaarde een ietsje minder is 
geworden. 

Afgelopen maandag stap ik op 
de fi ets naar de markt, hè even 
gezellig dacht ik, totdat… Inder-
daad daar heb je het weer, totdat 
je tot de ontdekking komt dat de 
groentekraam waar ik altijd de 
gezonde leeftocht inkoop, het zo 
heeft ingericht, dat je als klant 
net als in de supermarkt de spul-
len zelf kunt pakken en afwegen 
om vervolgens in de rij te staan 
voor de kassa. Daar baalde ik 
van als een stekker, ze lijken wel 
gek dacht ik. De lieve juf achter 
de kassa zag dat mijn aangezicht 
niet zo straalde als gisteren en 
eergisteren en zei voorzichtig 

tegen mij: ,,Ja 
meneer, zo willen 
de mensen het 
graag.” Ik knikte 
verdrietig en 

begrijpend. De rekening viel ook 
nog tegen vanwege die stomme 
extra BTW.  Ik staak, ik doe geen 
boodschappen meer. Alleen in 
noodgevallen.

Ik had er altijd een broertje 
dood om naar de winkel te 
gaan. Samen winkelen zoals 
sommigen echtelieden graag 
doen is voor mij helemaal 
niets. Volgens mijn vrouw 
laat mijn gedrag ook behoor-
lijk wat te wensen over als ze 
met mij winkeltje in en win-
keltje uit gaat. Haar belang-
stelling is niet de mijne en 
omgekeerd. Maar we zijn 

Boodschap-
pen doen…..

bij de achterdeur 

ik staak, ik doe geen 
boodsCHappen meer. alleen in 

noodgevallen. kom op zeg! 

er inmiddels aan gewend en 
ik was tot voor kort gevrij-
waard van deze exercities, 
totdat….

PR van de kerk moet beter 
Joost Röselaers (38) is predikant van 
de Remonstrantse kerk in Amster-
dam. Hij vertelt aan de Volkskrant 
dat de kerk meer aan z’n PR moet 
doen en dat kerkelijke leiders eigen-
lijk ook een business-opleiding zou-
den moeten volgen.

“In de kerk kun je uit je bubbel 
komen. Er komen mensen van alle 
leeftijden, bejaarden en jongeren, 
en van alle sociale achtergronden. 
Idealiter zitten de PVV’er en de 
SP’er naast elkaar in de kerk. Van 
oudsher was de kerk een centrale 
plek waar je elkaar ontmoette, die 
ontbreekt nu in de samenleving.”
“Ongemak over geloof is niet 
alleen aanwezig in de samenle-

ving, maar ook bij predikanten en 
kerkmensen. Dat moet stoppen. 
Laatst stelde ik in een gespreks-
groep de vraag: durf je op een 
verjaardag te zeggen dat je zon-
dag naar de kerk gaat? Een grote 
meerderheid antwoordde van 
nee. Ik houd niet van evangeli-
seren, maar ik ben wel voor een 
naar buiten gerichte beweging. 
Dat je openlijk lid bent van de 
kerk, net zoals je ook lid bent van 
Greenpeace.”
“De pr van de kerk is behoor-
lijk slecht en moet beter. Predi-
kanten moeten zich meer in het 
maatschappelijke debat mengen. 
In Engeland heeft de anglicaanse 
kerk bijna elke dag een ingezon-
den brief in een van de kran-
ten. The Guardian had jarenlang 
een predikant als columnist, Giles 
Fraser. De kerk moet dus ook 
zijn kneuterigheid kwijtraken en 
professioneler worden. In Enge-
land wordt er bedrijfsmatiger 
gedacht. Bisschoppen volgen daar 
bijvoorbeeld een MBA. Dat is 
hier ondenkbaar. Terwijl je als 
bisschop of hoofd van een kerk 
natuurlijk ook een tent runt.”

Zelf ‘vrij zijn’
De Katholieke Charismatische Ver-
nieuwing (KCV) vraagt binnen de 
RK Kerk aandacht voor de werking 
van de heilige Geest. Pater Leo van 
der Klaauw sprak tijdens ‘Celebrate 
2018’ de conferentiegangers toe. 
Een verslag daarvan verscheen in 
KCV-blad ‘Nieuwe Aarde’.

Geloof in het evangelie, in de 
blijde boodschap. Daarvoor is 
allereerst nodig: bekering, bevrij-
ding, ruimte maken. Bij de evan-
gelische christenen in ons land 
worden regelmatig conferenties 
gehouden met het thema ‘Vrij 
zijn’. Daar komen duizenden 
deelnemers. Ook bij Celebrate 
is het nodig om te zoeken naar 
bevrijding. Er is al gebeden voor 
het vrij zijn van de plaatsen waar 
we deze week de bijeenkomsten 

hebben. Dat is belangrijk om 
geen geestelijke besmetting op te 
lopen. Maar wij moeten ook zelf 
vrij zijn, allereerst degenen die 
gaan bidden voor bevrijding van 
mensen. Zijn wij zelf al vrij? Zeker 
weten? lk zal er toch aanstonds 
een krachtig bevrijdingsgebed 
voor bidden. Waar moeten we 
van bevrijd worden? Ik noem met 
name: Kwade machten. Occulte 
bindingen: glaasje draaien, voo-
doo, winti, goena goena. 
Bindingen vanuit het voorge-
slacht. Verslavingen en slechte 
gewoontes met drugs, alcohol, 
seks, roken, gokken. Psychische 
of lichamelijke ziektes. Slechte 
herinneringen, trauma’s. Verkeerd 
onderricht. Bezinningsvragen: Ben 
jij al helemaal vrij? Heb je ruimte 
gegeven aan Gods Geest? 

Bijbel is vol ‘ongelovigen’
Enige tijd geleden wijdde het blad 
Onderweg van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken (NGK) een 
themanummer aan ‘geloofsverla-
ting’. Naast een aantal interviews 
waarin veel ouders van kinderen die 
het geloof vaarwel hebben gezegd, 
zich zouden herkennen, staat er een 
artikel in van Jan Kuiper die vaststelt 
dat ongeloof meer voorkomt in de 
Bijbel dan geloof.

Geloofsverlating blijkt een moei-
lijk thema te zijn in gemeenten. 
Mensen die het zelf meemaken 
in hun gezin zoeken elkaar op. 
Maar ze blijken niet bij ieder-
een terecht te kunnen. Eén van 
de opvallende dingen hierbij is 
dat de Bijbel anders over geloof 
en ongeloof spreekt dan veel 

gemeenten.  Geloofsverlating is 
pas een aantal jaren onderwerp 
van gesprek binnen de kerken. 
Maria Vrijmoeth-de Jong stelde 
in de jaren negentig dat de helft 
van de jongeren in de NGK 
geen belijdenis doet. Het riep 
vervreemding op. Dat zal toch 
niet waar zijn? lk rekende het na 
voor de GKV-gemeenten waar 
ik gewerkt had en kwam tot een 
vergelijkbaar beeld. De scepsis 
die Vrijmoeth-de Jong ontmoette, 
is tekenend voor het beeld dat 
we in de kerk kennelijk hebben: 
geloven is de normale gang van 
zaken, ongeloof is een uitzonde-
ring. In de Bijbel is het andersom. 
Daar gaat het over het wonder 
van geloof. Geloofsverlating is in 
het Oude Testament eerder regel 
dan uitzondering. Misschien helpt 
dat om de vanzelfsprekendheid te 
doorbreken en niet dingen te zeg-
gen als: ’Natuurlijk gaan mijn kin-
deren op de goede, smalle weg, 
want ik heb ze goed opgevoed.’ 
Zelfs een ’beroepsgelovige’ als de 
hogepriester Jozua is gered uit 
het vuur als ’een stuk zwartgebla-
kerd hout’ (Zacharia 3). Dit besef 
kan helpen om met heel verschil-
lende ervaringen naast elkaar te 
gaan staan. Daarbij komt dat we 
een heiland hebben die naast ons 
is gaan staan. Hebreeën gaat daar 
uitvoerig op in. Vind je het gewel-
dig dat je een heiland hebt die je 
zwakheden kan meevoelen? Ga 
dan ook naast elkaar staan, ook 
als je eigen weg door het leven 
anders is dan die van je broer of 
zus in het geloof. 

-
-

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.



zondag 3 februari 2018 7

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Santpoort-Velserbroek 
(wijk Santpoort, in deeltijd), 
ds. G. Polderman te Kamerik 
(deeltijd, Ontmoetingskerk), die 
dit beroep heeft aangenomen
te Ede (Sionskerk) en te 
Woudenberg (herv. wijk 1), ds. 
H.J.T. Lubbers te IJsselmuiden-
Grafhorst (herv.)
te Hei- en Boeicop (herv.), 
prop. H.R. Fokkert te Rijssen

Bedankt
voor IJsselmuiden-Grafhorst 
(herv. wijk 2), ds. G.J. Codée te 
Maarssen (herv.)

HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Garderen, ds. D. Zoet te 
Ouddorp

Aangenomen
naar Stellendam, ds. W.J. van 
den Brink te Elst in combinatie 
met Scherpenzeel-Renswoude

GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Beroepen
te Almkerk-Werkendam, 
kand. R. Elzinga te Kampen

CHR. GEREF. KERKEN
Bedankt
voor Amersfoort, ds. J.W. 
Moolhuizen te Dedemsvaart

voor Rotterdam Oost/
Capelle aan den IJssel, ds. 
W.C. van Slooten te Mussel

GEREF. GEM. IN 
NEDERLAND
Beroepen
te ‘s-Gravendeel en te 
Vlaardingen, ds. M. Krijgsman 
te Arnemuiden

OUD GER. GEMEENTEN IN 
NED.
Beroepen
te Stavenisse, ds. R. Bakker te 
Kinderdijk

GEREF. KERKEN 
NEDERLAND
Aangenomen
naar Assen/Boerakker, ds. 
L. Heres te Zwijndrecht en 
omstreken

komen en gaan

de koopvrouw achter de kraam 
maakt het gezellig. Vroeger was 
op de markt je gulden een daal-
der waard, maar ik geloof dat die 
meerwaarde een ietsje minder is 
geworden. 

Afgelopen maandag stap ik op 
de fiets naar de markt, hè even 
gezellig dacht ik, totdat… Inder-
daad daar heb je het weer, totdat 
je tot de ontdekking komt dat de 
groentekraam waar ik altijd de 
gezonde leeftocht inkoop, het zo 
heeft ingericht, dat je als klant 
net als in de supermarkt de spul-
len zelf kunt pakken en afwegen 
om vervolgens in de rij te staan 
voor de kassa. Daar baalde ik 
van als een stekker, ze lijken wel 
gek dacht ik. De lieve juf achter 
de kassa zag dat mijn aangezicht 
niet zo straalde als gisteren en 
eergisteren en zei voorzichtig 

tegen mij: ,,Ja 
meneer, zo willen 
de mensen het 
graag.” Ik knikte 
verdrietig en 

begrijpend. De rekening viel ook 
nog tegen vanwege die stomme 
extra BTW. Ik staak, ik doe geen 
boodschappen meer. Alleen in 
noodgevallen.

gemeenten.  Geloofsverlating is 
pas een aantal jaren onderwerp 
van gesprek binnen de kerken. 
Maria Vrijmoeth-de Jong stelde 
in de jaren negentig dat de helft 
van de jongeren in de NGK 
geen belijdenis doet. Het riep 
vervreemding op. Dat zal toch 
niet waar zijn? lk rekende het na 
voor de GKV-gemeenten waar 
ik gewerkt had en kwam tot een 
vergelijkbaar beeld. De scepsis 
die Vrijmoeth-de Jong ontmoette, 
is tekenend voor het beeld dat 
we in de kerk kennelijk hebben: 
geloven is de normale gang van 
zaken, ongeloof is een uitzonde-
ring. In de Bijbel is het andersom. 
Daar gaat het over het wonder 
van geloof. Geloofsverlating is in 
het Oude Testament eerder regel 
dan uitzondering. Misschien helpt 
dat om de vanzelfsprekendheid te 
doorbreken en niet dingen te zeg-
gen als: ’Natuurlijk gaan mijn kin-
deren op de goede, smalle weg, 
want ik heb ze goed opgevoed.’ 
Zelfs een ’beroepsgelovige’ als de 
hogepriester Jozua is gered uit 
het vuur als ’een stuk zwartgebla-
kerd hout’ (Zacharia 3). Dit besef 
kan helpen om met heel verschil-
lende ervaringen naast elkaar te 
gaan staan. Daarbij komt dat we 
een heiland hebben die naast ons 
is gaan staan. Hebreeën gaat daar 
uitvoerig op in. Vind je het gewel-
dig dat je een heiland hebt die je 
zwakheden kan meevoelen? Ga 
dan ook naast elkaar staan, ook 
als je eigen weg door het leven 
anders is dan die van je broer of 
zus in het geloof. 

Door: RIEMER ROUKEMA, ZwOLLE

In het eerste gebed in een tradi-
tionele protestantse kerkdienst 
wordt gebeden om Gods genade 
en vergeving voor onze zonden. 
Voor of na dat gebed kan worden 
gelezen wat God van ons vraagt, 
bijvoorbeeld in de Tien Geboden. 
Maar er is nog een andere invul-
ling van dat eerste gebed moge-
lijk. 

Kyrie-gebed en Gloria
Bij die andere invulling is het eer-
ste gebed van verootmoediging 
en schuldbelijdenis vervangen 
door een gebed om Gods ontfer-
ming over de nood in de wereld. 
In zo’n opzet kan een kort gebed 
om vergeving van zonden al 
geklonken hebben in het ‘drem-
pelgebed’, aansluitend bij het 
Onze Hulp en de groet van Gods-
wege. Maar dat drempelgebed om 
vergeving wordt ook wel weg-
gelaten. Dan zegt 
de voorganger na 
de opening van de 
dienst en het eer-
ste lied bijvoor-
beeld: “Laten wij 
God bidden voor 
de nood van de 
wereld en zijn naam prijzen, want 
zijn barmhartigheid heeft geen 
einde.” In liturgische taal heet dat 
gebed om ontferming het Kyrie-

gebed, en de daarop volgende 
lofzang het Gloria. “Kyrie” staat 
voor de oude woorden uit de 
katholieke liturgie: Kyrie eleison, 
Christe eleison, Kyrie eleison. 
Dat betekent: “Heer ontferm 
U, Christus ontferm U, Heer 
ontferm U.” “Gloria” staat voor 
“Eer aan God in den hoge…”, 
zoals de engelen zongen bij Jezus’ 
geboorte, volgens Lucas 2:14. 
In katholieke vieringen klinken 
zulke woorden al eeuwen, in 
lutherse kerkdiensten eveneens. 
Alleen in de adventstijd en in de 
zes weken voor Pasen wordt het 
Gloria weggelaten, om die peri-
odes te markeren als tijden van 
boete, inkeer en verwachting. De 
uitbundige lofzang klinkt dan pas 
weer met Kerst en Pasen. 

Liturgische vernieuwing
Sinds een jaar of vijftig hebben 
allerlei protestantse kerken die 
katholieke en lutherse invulling 

van dat gebed om 
ontferming over-
genomen. Dat 
heette ‘liturgische 
vernieuwing”. 
Eigenlijk ging die 
vernieuwing terug 
op een oude, 

katholieke traditie die de calvinis-
tische kerken voorheen zo niet 
hadden bewaard. Toch vond er 
in hervormde en gereformeerde 

kerkdiensten een opmerkelijke 
aanpassing van die katholieke en 
lutherse traditie plaats. In een 
katholieke en lutherse kerkdienst 
blijft het doorgaans bij die woor-
den: Kyrie eleison, Christe elei-
son, Kyrie eleison, met daarna 
meestal een lofzang, het Gloria. 
Maar dat werd in hervormde en 
gereformeerde diensten kennelijk 
niet genoeg gevonden. Daar werd 
en wordt de laatste decennia vaak 
een langer gebed uitgesproken 
waarin de concrete nood van de 
wereld benoemd wordt. Een oor-
log, een vluchtelingenstroom, een 
overstroming, de ontreddering 
van mensen, enzovoort. 

wéér zwaar
De professor van wie ik les kreeg 
over liturgie zei het zo: “Als 
de mensen in de kerk komen, 
hebben ze die verschrikkelijke 
beelden van de televisie nog op 
hun netvlies. Je kunt maar het 
beste daarbij aansluiten, door 
die nood meteen in dat gebed te 
benoemen. Dan pas kunnen ze 
verder met de dienst.” Zo komt 
het dat heel wat predikanten 
aan het begin van de dienst een 
zwaar, soms zelfs een loodzwaar 
gebed uitspreken waarin de hele 
wereldproblematiek aangestipt 
wordt. Ik vind dat wel frappant 
en denk: het blijven calvinisten! 
Vroeger werd er een ‘zwaar’ 
gebed uitgesproken waarin onze 
zonden werden beleden. Dat 
‘zware’ sprak lang niet iedereen 
aan, want er werd vaak betwijfeld 
of we echt wel zo zondig waren. 

Maar nu er in de plaats van dat 
traditionele gebed van veroot-
moediging en schuldbelijdenis 
een nieuwe vorm is gekomen, het 
gebed om ontferming, is dat toch 
vaak wéér zwaar; alleen gaat het 
nu niet om onze eigen zonden 
maar om de ongerechtigheden en 
rampen in de wereld. De zonden 
van de wereld zijn dan in plaats 
van onze eigen zonden gekomen! 

Combinatie
Zelf heb ik ook wel dat gebed 
om ontferming (of Kyrie-gebed) 
geformuleerd zoals ik het tijdens 
mijn studie heb geleerd. Toch 
heb ik het vaak afgewisseld met 

die andere inhoud van veroot-
moediging, schuldbelijdenis en 
genadeverkondiging. De laatste 
jaren ben ik vrijwel geheel terug-
gekeerd naar de calvinistische 
inhoud: in het eerste gebed 
erkennen wij onze eigen tekort-
komingen en twijfels en vragen 
wij daarvoor om ontferming en 
vergeving. Daarbij bid ik ook wel 
kort om Gods ontferming voor 
de wereld, omdat die zo ver 
van zijn Koninkrijk af staat. Mijn 
professor was er indertijd erg 
op tegen, die twee soorten van 
gebed te combineren. Maar nu ik 
zelf professor ben, denk ik: wat 
is er eigenlijk op tegen? Waarom 
zou dat niet mogen? En wat de 
nood van de wereld betreft: 
daarvoor is ruimschoots plaats 
in de ‘dankzegging en voorbede’ 
na de preek. 

Dr. R. Roukema is hoogleraar aan de Protestantse Theolo-

gische Universiteit. 

De kerkdienst (9): 

Gebed om ontferming
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. 

Heel wat predikanten spreken 
aan Het begin van de dienst een 

zwaar, soms zelfs een loodzwaar 
gebed uit waarin de Hele 

wereldproblematiek aangestipt 
wordt. 

De Kloosterfestivals lijken 
razendsnel een plek te veroveren 
onder een jong publiek. Ook de 
Wintereditie op het Diepenveen-
se klooster Nieuw Sion was een 
succes. Het Kloosterfestival Win-
tereditie bleek ‘het rustige zusje’ 
van het Kloosterfestival van afge-
lopen zomer. Duidelijk familie, 
maar toch een heel eigen karak-
ter. De winterfestivalgangers 
zochten bewust een rustmoment 
bij het scharnieren van het jaar: 
een moment om het afgelopen 
jaar te wegen en diep adem te 
halen voor het nieuwe. De ingre-
diënten waren hetzelfde. De vier 
gebedstijden per dag, het gebeds-
ritme van het Jongerenklooster 
op Klooster Nieuw Sion, vormde 
de ruggengraat. De liturgie werd 
andermaal geleid door cantor 
Christiaan Winter. Een deel van 
de festivalgangers vormde onder 
zijn leiding een ‘instant-koor’ dat 
de gebedstijden verrijkte met 
prachtige meerstemmige zang. 
Om de vieringen heen was er 
ruimte voor muziek, workshops, 
klussen op het klooster (labora), 
vertier en ontmoeting. Niet in 
de laatste plaats met de religieu-
zen, die spontaan opnieuw hun 

medewerking aan het festival 
toezegden: br. Jan ter Maat OFM, 
zr. Monica Raassen Crss en zr. 
Esther van de Vate OCD. 
 
Het is heel bijzonder hoe deze 
festivals min of meer automa-
tisch jongeren tussen de 18 en 
de 35 jaar oud trekken, en of die 
nu gelovig zijn of niet, ze zoeken 
allemaal de stilte, de bezinning en 
de ontmoeting op deze plek in de 
Sallandse natuur. Wat de Kloos-
terfestivals uniek maakt, is aan de 
ene kant het getijdengebed en de 

ontmoeting met de religieuzen, en 
aan de andere kant de echte fes-
tival-elementen zoals optredens, 
workshops en de gezelligheid. 
  
Het Kloosterfestival van aan-
komende zomer staat alweer 
gepland: 22 tot 25 augustus  
Tickets reserveren kan al:  
https://www.truetickets.nl/kloos-
terfestival. Over het programma 
zal binnenkort de eerste informa-
tie naar buiten gebracht worden. 
Kijk voor meer info op:  
www.nieuwsion.nl 

Kloosterfestivals Nieuw Sion  
voorzien in behoefte
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Zondag 3 februari
Psalm 82

Maandag 4 februari
Jeremia 1:1-10

Dinsdag 5 februari
Jeremia 1:11-19

woensdag 6 februari
Jeremia 2:1-13

Donderdag 7 februari
Jeremia 2:14-22

Vrijdag 8 februari
Jeremia 2:23-29

Zaterdag 9 februari 
Jeremia 2:30-37

Sterven wil ik niet, maar ik vind 
het niet erg dood te zijn. Cicero

Bijna niemand kent ze: de Oden 
van Salomo. Ook al is het de 
oudste verzameling christelijke 
liederen en gebeden die bewaard 
is gebleven (80-120 na Christus). 
En dat is een groot gemis! 

De Aramese christenen zon-
gen meeslepende feestliederen, 
over de Messias die hen opzoekt 
in hun uitzichtloze situatie en 
die hun de weg baant naar het 
paradijs. In bloemrijke taal en in 
krachtige beelden beschreven ze 
hun diepe liefde voor hun Red-
der.

Frisse vertaalslag
Met Psalmen voor Nu-dichters 
Menno van der Beek, Sergej Vis-
ser en Roeland Smith en een heel 
team aan fantastische muzikanten 
ging componist/multi-instrumen-
talist/producer Sjoerd Visser aan 
de slag om de Oden op een zo fris 
mogelijke manier te vertalen naar 
hedendaags Nederlands en naar 
muziek die het hart van de Oden 
raakt. In oktober 2013 zag de 1ste 
CD het levenslicht en onlangs is, 
in samenwerking met producer 
Frank van Essen, de tweede CD 

‘Goed terecht’ uitgekomen.
Levende liefde
In een avondvullend programma 
vol prachtige keltische muziek, 
klezmer en folk en ontroerende 
woorden wordt je 19 eeuwen 
teruggevoerd; naar de eerste 
mensen die Jezus passioneel volg-
den. Laat je inspireren door de 
prachtige poëzie en beleef de 
levende liefde van de Aramese 
christenen voor hun Messias in de 
Oden van Salomo! 

Zaterdag 9 maart, 20.00 uur, Assen, Baptisten gemeen-
te de Ark, € 10, www.eventsforchrist.nl

Concert en prachtige poëzie: Oden van Salomo

 Zondag 3 februari 2019

Aalden 10.00 ds. L. v/d Veer
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 morgengebed 
De Bron 10.00 ds. H. Harmsen 
11.00 zin in zondag JK 10.00 ds. 
R. Koopmans De Slingeborgh 
10.30 mw. H. v/d Peppel OK 
10.00 ds. R. Busschers. H.A.
Beilen PK 10.00 ds. M. 
Hazeleger
Borger GH 10.00 dhr. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Wachtmeester
Diever GK 10.00 ds. B. van 
Werven 19.00 evang.-dienst
Drijber GK 10.00 ds. Lindhout
Dwingeloo 10.00 ds. G. Zijl
Een 9.30 ds. H. Knegt
Elim GK 10.00 jeugddienst
Emmen GrK 10.00 ds. 
Dijk Ichthus 10.00 ds. G. 
Kajim Kapel 10.00 ds. H. 
Jumelet 19.00 ds. Moolhuizen. 
Zangdienst Opgang 10.00 ds. J. 
Fischer SH 10.00 ds. J. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 n.b.
Gasselternijveen 10.00 ds. H. 
Dijkstra
Gees 10.00 ds. P. Dekker
Gieten BK 9.30 da. de Boer
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 ds. J. Moerman
Hollandscheveld 10.00 da. J. 
Greving 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. B. Urgert
Hoogeveen GrK 9.30 en 17.00 
ds. J. Snaterse. H.A. HK 9.30 ds. 
C. ’t Lam GH 9.30 ds. H. Nobel. 
OK 9.30 ds. J. Bolhuis VH 9.30 
ds. W. Loosman Weidesteyn 
10.30 mw. T. Braam Olden 
Kinholt 10.15 mw. H. Kleinjan
Klazienaveen KK 9.30 dhr. J. 
van Vondel
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 da. M. 
Reijnders

Meppel 10.00 ds. S. Sijtsma 
Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop
Nieuw-A’dam NK 10.00 da. 
W. Hordijk
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. den 
Dikken 19.00 ds. M. Mudde
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 mw. E. Winters
Pesse KpK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. 
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 dhr. E. Fokkema
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. v/d Meulen
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. J. Geerts 
15.00 ds. G. Vlijm
Valthermond HS 10.00 ds. J. 
Eerbeek
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. J. 
van Kempen
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten HK 10.00 ds. R. ten 
Have. H.A. 19.00 ds. R. ten 
Have. Thomasviering
Zuidwolde GK 10.00 ds. B. 
Gras HG 10.00 n.b.
Zwartemeer GK 9.30 dhr. 
Broers

Zondag 3 februari 2019

Ens GK 9.30 ds. J. Smit
Kraggenburg 10.00 da. I. 
Terlouw
Marknesse 9.30 n.b.
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. C. Kant 
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00 
ds. E. Terpstra 17.00 ds. T. 
Wielsma De Poort 10.00 ds. 
B. Heusinkveld 17.00 ds. J. 
Posthumus
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot 
16.00 zin in zingen

Zondag 3 februari 2019

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 
10.00 ds. J. Borst 19.00 
gebedsdienst GrK 10.00 ds. P. 
Endedijk. H.A. PK 10.00 ds. M. 
Montagne Noach 10.00 mw. H. 
Veenstra Eugeria 10.30 da. J. 
Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. G. 
Röben
Belt-Schutsloot 11.00 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. G. 

Rohaan 19.00 ds. G. Zijl
Berkum HH 9.30 ds. L. v/d 
Broeke
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. van 
Doorn
Daarle 9.30 ds. T. Veenstra. 
Voorber. H.A. 19.00 ds. J. 
Schipper
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 
ds. T. Keuning Oudleusen 
10.00 ds. T. Dankers
Dedemsvaart Antenne 9.30 
ds. J. Wegerif. H.A. De Fontein 
19.00 ds. G. Rohaan
De Krim PK 10.00 ds. M. 
Lourens
Delden OB 10.00 ds. Mulder
Den Ham GK 10.00 ds. 
C. Elsinga HK 19.00 ds. G. 
de Goeijen DK 10.00 ds. H. 
Klaassenn
Diepenheim 10.00 ds. A. 
Braakman
Enschede OK 10.00 ds. J. 
Zuurmond Lonneker 10.00 
ds. Lambers Heerspink 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 drs. J. Eertink 19.00 
ds. J. Adriaanse
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 
ds. J. Olie 15.30 ds. G. Herwig 
HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 da. A. 
van Waard. H.A.
Gramsbergen BHK 10.00 
mw. E. Kolthof 19.00 zangdienst
Hardenberg Baalderveld 
10.00 ds. P. Langbroek HK 
10.00 ds. H. Dorgelo De 
Matrix 9.30 ds. Y. van Benthem 
Radewijk 10.00 ds. A. de 
Lange. H.A. SK 10.00 ds. P. 
Noordmans 19.00 ds. L. van 
Rikxoort Witte Kerk 10.00 ds. 
G. Holverda Oostloorn 10.30 
Hasselt De Baak 10.00 ds. H. 
van Maanen
Heino 10.00 ds. H. van 
Solkema
Holten DK 9.30 ds. W. 
Kaljouw 19.00 drs. Y. Breemes 
Kandelaar 9.30 ds. G. van 
Herk
Kampen OH 10.00 drs. B. v/d 
Kamp
Kuinre 10.00 ds. A. Oosting
Kamperveen 9.30 dhr. B.J. 
Spijkerboer
Lemelerveld BK 10.00 mw. J. 
van Beveren

Lutten LK 9.30 ds. A. v/d Spek
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort 19.00 ds. R. Perk
Nieuwleusen MK 10.00 ds. L. 
Hoekstra 19.15 ds. M. Develing 
OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. 
Broekema HC 9.30 ds. B. v/d 
Weg
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. 
Jans GK 9.30 mw. E. Pierik
Ommen HK 10.00 ds. J. de 
Haan 10.00 ds. K. Jelsma GK 
9.30 ds. K. Jelsma
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. 
S. Ris 19.00 ds. A. Oosterwijk
Rouveen 11.00 ds. P. v/d 
Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. H. vd/ Pol
Schuinesloot 11.00 ds. A. v/d 
Spek
Sint Jansklooster JK 10.00 
ds. M. Rohaan Kapel 14.30 
ds. P. Wiekeraad
Staphorst 9.00 ds. P. v/d 
Meulen
Steenwijk GrK 9.30 en 19.00 
ds. A. van ’t Zand OV 9.30 en 
EV 10.45 ds. B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. 
E. van Veen
Vollenhove GrK 10.00 
ds. D. Wolters
Vriezenveen OK 9.30 
ds. W. den Braber
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. F. Schipper 19.00 
ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Menkveld. Jeugdd.
Westerhaar 9.30 da. H. Paas
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. H. Donken 18.45 ds. G. 
Schreuders GK 9.30 ds. J. 
Oosterwijk 19.00 ds. P. Dekker 
Hoge Hexel 9.30 ds. G. 
Schreuders 15.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 ds. H.J. 
Damstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 da. H. de Kok 
14.30 ds. E. Dekker
Windesheim 10.00 ds. H. de 
Jong 19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 drs. G. 
Rohaan
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. 
ter Beek HK 19.00 ds. A. v/d 
Spek
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
GrK 16.30 Michaëlsviering 
JK 9.30 ds. P. Baas 17.00 ds. 
P. Admirant LK 10.00 ds. M. 
Jonker OK 10.00 ds. I. Epema 
Open Kring 9.30 da. M. van 
Beusichem SiK 10.00 ds. H. 
Evers StK 10.00 kerk- en 
schooldienst

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 afl oop 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

De kerk kruipt uit haar huid
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Concert en prachtige poëzie: Oden van Salomo
Een wandeling in stilte en zoe-
kend naar stilte door de prachtige 
bossen van Averlo. De wande-
laars laten zich inspireren door de 
omgeving, een inspirerende tekst 
of een intrigerende vraag. Wie 
mee wil wandelen, kan kiezen uit 
een lange route vanuit Deventer 
(ongeveer 7 km) en een kortere 
versie vanaf een boerderij buiten 
Diepenveen (ongeveer 3,5 km). 
De lange-afstandwandelaars star-
ten om 10.15 uur vanuit Deventer. 
Om 11.00 uur lopen ook de wan-
delaars van de korte route mee. 
Vanaf boerderij Erve Kleinveldhuis 

is het dan nog ongeveer vijftig 
minuten lopen naar Nieuw Sion. 

Viering en lunch met 
jongerenklooster
Om 12.00 uur is er een samen 
met de jongeren van het Jonge-
renklooster een korte viering in 
de kapittelzaal of de abtskapel. 
Aansluitend een gezamenlijke 
lunch. Wel eigen boterham mee-
nemen. De organisatie zorgt voor 
koffi e en thee.

Zaterdag 9 februari, omgeving Diepenheim, aanmelden 
en info: www.nieuwsion.nl, vrijwillige bijdrage

Wandeling en viering 
klooster Diepenveen

Agenda

Zaterdag 2 februari
Warme Marimba- en Orgelklan-
ken met André van Vliet en Hen-
drie Westra, 15.00 uur, Lemeler-
veld, WHZ-hal, Grensweg 17, 
€ 15, www.huetink-royalmusic.nl

3 februari
Optreden Chr. Mannenkoor 
Steenwijk tijdens kerkdienst, 
10.00 uur, Nijeveen, Geref. Kerk, 
Dorpsstraat 7

Zondag 3 februari 
Tuschinski Trio: ‘La vita è bella’, 
Deventer, 15.00 uur, Deventer, 
Lebuinuskerk 

Concert met Andre van Vliet op 
orgel & Henrie Westra op marim-
ba, 15.00 uur, Lemelerveld, WHZ-
hal, Grensweg 17, € 15, www.
huetink-royalmusic.nl Zang- en 
evangeliedienst met Chr. Mannen-
koor Hollandscheveld, 19.00 uur, 
Emmen, Kapel, Kapelstraat

Zaterdag 9 februari 2019
Zang- en samenzangavond met 
Interkerkelijk Mannenkoor 
Drachten, organist Wilco Veld-
kamp en ds. D.J. Diepenbroek, 
19.00 uur, Staphorst, Kerkgebouw 
De Bron, Churchillaan 2, € 5 

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

Zaterdag 2 en zondag 
3 februari
9.30 – 21.00 uur, theaterwork-
shop voor kinderen, 3 februari, 
8.30 – 12.00 uur, uitvoering thea-
terstuk, Deventer, Lebuinuskerk, 
Grote Kerkhof 38

Zondag 3 februari
Goed gesprek over de liederen 
van Huub Oosterhuis, 15.00 uur, 
Assen, Adventskerk, Lindelaan 49

Dinsdag 5 februari 2019
Informatiebijeenkomst zomerma-
gazine ‘Zomer in Twente’, Borne, 
De Potkaamp, Potkampstraat 11, 
19.30 uur (inloop vanaf 19.15), 
toegang vrij, info en aanmelden: 
ygerne@welkomindekerk.nl 

Bijbelse ‘struikelteksten’ bespre-
ken, 20.00 uur, Beilen, Het Val-
kenhof, Witte Valkenstraat 2

woensdag 6 februari
Thema-bijeenkomst Hellendoorn 
over Kerk (in Actie) in China, 
20.00 uur, Leerkamer, Hellen-
doorn, hoek Jac. Kapteijnstr./Zuid 
Esweg

Donderdag 7 februari 
Meditatief psalmen schilderen, 
20.00 uur, Zwolle, Oosterkerk 

Verdiepingscursus christelijk 
geloof, 19.30 uur, Genemuiden, 
Hervormd Centrum, € 15 (cur-
sus), € 25 (cursusmateriaal), 
opgeven: www.
leerhuiszwartewaterland.nl

Muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Door DS. RENÉ DE REUVER, SCRIBA 

GENERALE SYNODE

Een slang is een bijzonder dier. 
Fascinerend is ook hoe hij van 
huid wisselt. Op een gegeven 
moment kruipt hij uit zijn oude 
huid en gaat verder met een nieu-
we. Zoals wij wisselen van een jas 
die niet meer voldoet, zo verwis-
selt een slang zijn huid.

Secularisatie doet pijn
Wat zich op dit moment in ker-
kelijk Nederland voltrekt, doet 
me denken aan dit wonder van de 
natuur. Kort geleden publiceerde 
het Sociaal Cultureel Planbu-
reau (SCP) de resultaten van een 
onderzoek over de kerkelijkheid 
in Nederland, getiteld: ‘Chris-
tenen in Nederland. Kerkelijke 
deelname en christelijke gelovig-
heid.’ Wat niet nieuw is in dit 
onderzoek is de doorgaande 
secularisatie. Het onderzoek 

bevestigt wat we allemaal om ons 
heen zien: slinkende gemeenten, 
afstoten van kerkgebouwen, klei-
ner wordende predikantsplaatsen, 
groeiend bijbels analfabetisme … 
Dit alles doet pijn.

Bewust geloven
Toch is dit niet de enige bood-
schap van het onderzoek. Het 
vertelt ook een ander verhaal. 
Wat blijkt? Jongeren zijn steeds 
bewuster en meer betrokken 
lid van de Protestantse Kerk. Zij 
kiezen welbewust voor geloof en 
kerk. Mensen die lid zijn van een 
protestantse gemeente zetten zich 
meer dan gemiddeld in als vrijwil-
liger voor de samenleving. In het 
geheel van de samenleving hechten 
velen aan een goed functionerend 
kerkgebouw in de buurt.

Kerkplekken
Het rapport besteedt ook één 
hoofdstuk aan migrantenkerken 
in Nederland. Het aantal chris-
tenmigranten wordt ruwweg 
geschat op 1 miljoen! Velen van 
hen komen wekelijks bijeen in 
gehuurde zalen van kerken of 
kantoren.

Zijdelings geeft het rapport ook 
aandacht aan de diverse nieuwe 
vormen van kerkzijn binnen 
de Protestantse Kerk. Op dit 
moment zijn er al meer dan 100 
nieuwe kerkplekken. Sommige zijn 
al aan hun tweede 
lustrum toe. Zij 
zijn uitgegroeid 
tot nieuwe zelf-
standige geloofs-
gemeenschappen, 
niet in plaats van 
bestaande (wijk)
gemeenten, maar ernaast. We 
spreken daarom over een mozaïek 
van kerkplekken.

De conclusie van het onder-
zoek van het SCP is duidelijk: de 
secularisatie gaat verder én er 
voltrekt zich een transformatie 
van kerkelijkheid. De traditionele 
vorm van het christendom brok-
kelt steeds verder af.

Nieuwe geloofsgemeen-
schappen
Tegelijk dienen er zich nieuwe 
geloofsgemeenschappen aan: 
migrantenkerken, pioniersplek-
ken, monastieke kerkvormen, 

kliederkerken et cetera. De slang 
kruipt uit zijn oude huid en hult 
zich steeds duidelijker in een 
nieuwe kleurrijke en passende 
huid. In de woorden van het SCP-
rapport: ‘misschien wordt er min-

der gevonden en 
al helemaal pas-
klaar aangetroffen, 
maar daarom niet 
minder gezocht. 
Misschien duiken 
religie en spiritua-
liteit in het heden-

daagse Nederland steeds vaker op 
als in een gebroken spiegel: her-
kenbaar, maar in stukken en brok-
ken en niet op de plaats waar je ze 
verwacht’ (blz. 160).

De kerkelijke veranderingen gaan 
snel, ook binnen de Protestantse 
Kerk. De kerk kruipt uit haar 
huid. De slang laat zien dat wis-
selen van huid nodig is om in een 
nieuwe fase goed te kunnen func-
tioneren. Hoe pijnlijk ook, het is 
een teken van vitaliteit. 

Voor deze transformatie is veel 
energie en Geest-kracht nodig! 
 (PKN)

De transformatie van de 
kerk is te vergelijken met 
een slang die van huid wis-
selt. “Hoe pijnlijk ook, het is 
een teken van vitaliteit.

ziJdelings geeft Het rapport ook 
aandaCHt aan de diverse nieuwe 

vormen van kerkziJn binnen 
de protestantse kerk. op dit 

moment ziJn er al meer dan 100 
nieuwe kerkplekken.

De kerk kruipt uit haar 
huid, net als een slang, 
die wisselt van huid. Dat 
is nodig om in een nieuwe 
fase goed te kunnen functio-
neren. Hoe pijnlijk ook, het 
is een teken van vitaliteit. 

De kerk kruipt uit haar huid

De mensen achter Petrus, het 
magazine van de Protestantse 
Kerk in Nederland, organiseren: 
Petrus Vertelt, in Emmen. Dit 
vindt op 8 februari plaats en wie 
wil kan zich gratis aanmelden en 
komen luisteren naar mooie, ont-
roerende en bijzondere verhalen.

Geen podiumervaring
Bij Petrus Vertelt vertellen men-
sen voor de microfoon een ver-
haal uit hun leven. Stuk voor stuk 
zijn dat mooie, bijzondere of ont-
roerende verhalen - elk verhaal is 
persoonlijk en echt gebeurd. De 

vertellers hebben verschillende 
achtergronden en vaak geen podi-
umervaring. Tussen de verhalen 
door klinkt er mooie muziek en na 
afl oop is er een gezellige borrel.

Vrijdag 8 februari, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), 
Emmen, De Opgang, Mantingerbrink 199

Petrus Vertelt: bijzondere 
verhalen in Emmen
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Zondag 03 febr. Heilig Avond-
maal. 10.00u ds J.Vonk. Grote 
kerk, Blokzijl en 11.30u id. de 
vierhoek id.     
Organist: Corry van den Berg. 
Collecte: 1e kerk in actie- 
werelddiaconaat, 2e eigen kerk, 
3e beamer en kerk tv. Komen-
de zondag komen we samen in 
de grote kerk. We vieren dan ’t 
heilig avondmaal en aansluitend 
is er de avondmaalsviering in de 
vierhoek. Voor zal gaan beide 
keren onze eigen predikant 
dominee Jelle Vonk. Organist is 
Corry van den Berg. Er is zoals 
gewoonlijk ook weer koffi edrin-
ken! Voel je allen hartelijk wel-
kom! Kom maar gewoon!
Pastoraat
Graag uw aandacht en gebed 
voor: 
Donderdag 24 jan. jl. is mw. 
Jeltje Dansik (Wetering- west 
23 Wetering) geopereerd. Wij 
wensen haar een voorspoedig 
herstel. 
Mw. Roelien de Lange (Wete-
ring-oost 52, Wetering) is 
onlangs opgenomen geweest in 
het Isala ziekenhuis te Zwolle. 
Na een kortstondige opname is 
zij nu thuis in afwachting van een 
oproep voor een operatie.
Janny Doeven - Boltje (Boffers-
weidje 22, Blokzijl) verblijft thuis 
en weet zich omringt door zorg 
en liefde van haar man en kin-
deren. 
Met Peter Roskam (Etteland-
seweg 6a, Marknesse) gaat het 
voorzichtig aan de betere hand. 
Ook met dhr Wim Lemkes 
(Oranjelaan 1, kam 3, 1217LT 
Hilversum) gaat het steeds 
moeizamer! Hij leeft toch nog 
heel erg mee met onze gemeen-
te!
Gedachtenis
Wanneer herdenken wij overle-
den gemeenteleden in de kerk-
dienst? Daarover is afgelopen 
donderdagavond op de kerken-
raad gesproken. U bent gewend 
dat aan het begin van de viering 
te doen. Na overleg met onder-
getekende is besloten dat voort-
aan iets anders te gaan doen, nl. 
na het lied van de verkondiging 
en voor de dank- en voorbeden. 
Wij zullen dan staande de over-
ledene herdenken, een moment 
van stilte in acht nemen, een lied 
met elkaar zingen en weer gaan 
zitten. Vervolgens herdenken wij 
de overledene en gedenken wij 
de familie in de Dank- en Voor-
beden. Wel zal aan het begin van 
de dienst (na bemoediging en 
groet) gemeld worden dat wij in 
deze dienst NN zullen herden-
ken. 
De eerstvolgende zondag zal 
aan het begin van de dienst de 
naam worden bijgeschreven in 
het gedachtenisboek en in de 
gedachtenishoek gelegd worden. 
Ds. Jelle Vonk
Zondag 3 februari 2019 
Avondmaalscollecte: 
werelddiaconaat 

Een van de risico’s 
van schaalvergroting is dat de 
afstand van mensen tot de kerk 
groter wordt. Daardoor neemt 
de betrokkenheid af. Meer aan-
dacht voor de dorpskerk dus.  

Local 
In dit verband moet ‘Leve de 
dorpskerk’ van ds. Wim Beek-
man, classispredikant van Fryslân, 
genoemd worden. Vervolgens 
het project Samenwerking tussen 
Gemeenten (SAGE). Dat stimu-
leert samenwer-
king, met onder-
linge versterking 
en gezamenlijk 
profi jt, maar wel 
met behoud van 
de plaatselijke zelfstandigheid. 
Verder de werkmap ‘Klein en 
Vitaal’ met allerlei ideeën om de 
kerk lokaal zichtbaar en tastbaar 
te maken. Ten slotte, en daar 
is het mij nu om te doen: het 
boekje ‘Sporen van God in het 
dorp’, dat onlangs verscheen. Het 
is van de hand van dr. Jacobine 
Gelderloos. Ze deed promotie-
onderzoek naar de betekenis van 
kerken voor de leefbaarheid van 
het platteland. Inmiddels is ze in 
dienst van de Protestantse Kerk 
in Nederland, als projectleider 
van de dorpskerkenbeweging.

Dorpskerkenbeweging
De dorpskerkenbeweging stelt de 
vraag ‘hoe kerken bijdragen aan 
de leefbaarheid van het platte-
land’. Gelderloos sluit daar bij aan 
door ervoor te pleiten dat kerken 
zich meer naar buiten richten. 
Ze geeft tal van voorbeelden. Ze 
wijst bijvoorbeeld op het ‘Feest 
van de Geest’, dat her en der 
gehouden wordt; op Tsjerkepaad, 
de openstelling van zo’n 250 ker-
ken in Fryslân op de zaterdagen 
in de zomer; op de 4-mei-her-
denkingen voor het hele dorp in 
de plaatselijke kerk; op de Koe-
pelkerkconcerten (met spirituele 
verdieping) in Lierop, enzovoort 
– te veel om op te noemen. Ze 
benadrukt het samenwerken met 
plaatselijke verenigingen en instel-
lingen, onder meer op de terrei-
nen van zorg, onderwijs en maat-
schappelijk werk.

Leefbaarheid
‘Sporen van God’ in het dorp is 
meer dan een boekje met succes-
volle voorbeelden, tegenwoordig 
‘best practices’ genaamd. Gelder-
loos is wetenschapper genoeg om 
zich daar niet toe te beperken. 
Zo geeft ze eerst een heldere 
analyse van ‘dorpskerken tus-
sen heden en verleden’. Dat laat 
onverlet dat ze een doel heeft. 
Dat noemt ze perspectiefwis-

seling. De  kerken moeten niet 
langer naar binnen gekeerd zijn, 
maar moeten zich veel meer naar 
buiten richten. Ze noemt ‘leef-
baarheid dan als sleutel tot per-
spectiefwisseling’. Het verbaast 
niet dat ze in dat kader meteen 
met het ‘Platform Kerk en Aard-
beving’ in Groningen op de prop-
pen komt.

Core business
In het theologische tijdschrift 
Kerk & Theologie las ik een bij-
drage over de dorpskerkenbe-
weging door dr. Alco Meesters 
uit Steggerda. Hij vindt: je kunt 
wel zeggen dat de kerk zich 

meer naar bui-
ten moet richten, 
maar moet ze 
niet (eerst) meer 
nadenken over de 
vraag waarvoor ze 

er is: ‘om de liturgie te vieren, de 
Godslamp in het dorp brandende 
te houden, een plek van stilte 
en refl ectie te bieden’. Meesters 
noemt dat zaken die door dorps-
bewoners mogelijk als irrelevant 
worden beschouwd, maar die wel 
‘de core business’ van de kerk 

vormen. Als de dorpskerkenbe-
weging de theologische vraag laat 
liggen waarvoor er überhaupt 
een kerk is, loopt ze zijns inziens 
het gevaar de dorpskerk enkel 
als een gemeenschap van men-
sen te zien die relevant voor het 
dorp wil zijn door een bijdrage te 
leveren aan de leefbaarheid ter 
plaatse. Maar, zegt 
Meesters: ‘(…) in 
de kerk gaat het 
om zoveel meer, 
en misschien is 
haar relevantie 
wel veel meer gelegen in haar 
aanwezigheid (het ‘zijn’) dan in de 
activiteiten die zij ontplooit (het 
‘doen’).’ Wie mijn boek ‘Vreem-
delingschap’ gelezen heeft, kan 
inschatten dat ik me daar wel wat 
bij kan voorstellen.

Liquid church
De vraag van Meesters aan de 
dorpskerkenbeweging zou men 
als een verwijt op kunnen vatten, 
maar is niet voor Gelderloos per-
soonlijk bedoeld. Ze schrijft heel 
‘kerkelijk’: ‘Van doorslaggevend 
belang is dat kerkelijk leven – in 
welke vorm ook – gericht is op 
Christus en cirkelt om de aanwe-
zigheid van God.’ 
Toch snijdt de vraag van Meesters 
hout als ze suggereert dat die 
aanwezigheid van God niet expli-
ciet behoeft te zijn. Gelderloos: 
‘In klassieke kerkdiensten wordt 
God benoemd in bijbelverhalen 
en liederen en aangesproken in 
gebeden. Maar als een kerk een 
inzameling houdt voor de voed-
selbank, een maaltijd organiseert 
voor alleengaanden, een actie 
organiseert als Nacht Zonder 
Dak waarbij tieners een nacht in 
dozen buiten slapen om geld in te 

zamelen voor straatkinderen, dan 
is de aanwezigheid van God vaak 
verondersteld en wordt er gehan-
deld in zijn naam zonder dat dat 
altijd expliciet benoemd wordt.’ 
Ook in veel niet strikt-kerkelijke 
vieringen staat Christus volgens 
Gelderloos niet altijd centraal 
en soms zelfs bewust impliciet – 

‘Christus schuilt 
hier in de moti-
vatie die mensen 
aanspoort om bij 
te dragen aan een 
gemeenschapsini-

tiatief en ook in de betekenis die 
toegekend wordt aan beelden, 
woorden, muziek en gebaren en 
in de uitwerking daarvan op het 
welzijn van mensen.’ Ik vraag me 
dan af of hier niet sprake is van 
wat vroeger wel ‘anoniem chris-
tendom’ en nu wel ‘liquid church’ 
genoemd wordt – het riekt naar 
annexatie. Van de andere kant 
bekeken: raakt het eigene van 
de kerk dan niet te zeer buiten 
beeld, levert de kerk zich dan niet 
te veel uit aan ‘de wereld’?

Het is wel duidelijk: ‘Sporen van 
God in het dorp’ is een pleidooi 
voor kerken om zich meer naar 
buiten te richten. Het roept ook 
de vraag op waar het de kerk om 
te doen is.

Jacobine Gelderloos, Sporen van God in het dorp. Nieuwe 

perspectieven voor kerken op het platteland; Boekencen-

trum, Utrecht, 2018; 174 p.; ISBN 9789023952183; prijs: 

€ 14,99.

Schaalvergroting - het vormen van streekgemeenten met overkoepe-
lende kerkenraden - heeft nadelen. Dat besef dringt meer en meer door 
in de kerk. ‘Turn to the local’ lijkt nu het devies te zijn: ‘focus op de 
dorpskerk’.  

raakt Het eigene van de kerk niet 
te zeer buiten beeld, levert de 

kerk ziCH niet te veel uit aan ‘de 
wereld’?

de kerken moeten niet langer 
naar binnen gekeerd ziJn, maar 
moeten ziCH meer naar buiten 

riCHten. 

Focus op de 
dorpskerk

Door DR. JAN DIRK 

wASSENAAR, 

HELLENDOORN

De dorpskerkenbewe-
ging stelt de vraag hoe 
kerken bijdragen aan 

de leefbaarheid van 
het platteland. Op 

de foto: Kerk op U rk, 
Flevoland

 Potgrond bestellen 
voor goed doel
Dat klinkt gek, potgrond bestel-
len voor het goede doel. Het gaat 
hier over de jaarlijkse actie ‘Plant 
een Bijbel’. Wie deze potgrond 
koopt, steunt de verspreiding van 
Bijbels in onder meer Noord-
Korea, China, Pakistan, India, 
Oeganda en Irak. Stichting Hulp 
Vervolgde Christenen (HVC) 
wil christenen in vervolging en 
armoede een eigen Bijbel geven. 
Voor deze mensen een bezit van 
onschatbare waarde. Ook anders-
gelovigen, zoals hindoes en mos-
lims, vragen vaak naar een Bijbel, 
merkt de stichting. 

Kosten
Van de opbrengst van twee zak-
ken potgrond wordt één Bijbel 
uitgedeeld. Een zak van 40 liter 
kost € 4,50 en te bestellen via 
www.planteenbijbel.nl Hier kan 
men ook zien op welke plekken in 
Drenthe, Flevoland en Overijssel 
men de potgrond kan ophalen. 

Potgrond bestellen kan t/m donderdag 28 februari. 
Potgrond ophalen kan op zaterdag 16 maart

  Liturgie: waarom 
doen we het zo?
Studentenpastor Martin Jans en 
ds. Iemke Epema vertellen over 
de achtergrond en geschiedenis 
van de liturgie. Wat is de opbouw 
en logica? Moet het altijd op 
dezelfde manier of kan het ook 
helemaal anders? Wanneer is een 
dienst geen dienst meer? Wat zijn 
de verschillende bouwstenen en 
hoe kun je daarmee spelen? Met 
volop ruimte voor vragen en sug-
gesties van deelnemers en aan het 
eind een besloten, korte viering. 

Maandag 11 februari, 20.00 uur, Zwolle, Oosterkerk

  Lezing Alain Verheij 
in Emmen
Alain Verheij, auteur van het 
boek ‘God en ik’ komt een lezing 
geven in Emmen. Verheij analy-
seert onze tijd en vertelt over 
hoe de christelijke verhalen en 
gebruiken iets te zeggen hebben 
over de wereld van nu. Vragen 
die daarbij aan de orde komen, 
zijn onder andere: hoe praat een 
seculiere cultuur over religie? 
Welke invloed heeft geloof in 
het politieke speelveld? Kan de 
Bijbel vandaag nog relevante les-
sen bieden aan een weldenkende 
21ste-eeuwer? Wat is de link 
tussen eeuwenoude tradities en 
mediaberichten van vandaag en 
morgen? 

Woensdag 13 februari, 19.30 uur, Emmen, Grote Kerk, 
Schoolstraat 5, € 6
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Zondag 03 febr. Heilig Avond-
maal. 10.00u ds J.Vonk. Grote 
kerk, Blokzijl en 11.30u id. de 
vierhoek id.     
Organist: Corry van den Berg. 
Collecte: 1e kerk in actie- 
werelddiaconaat, 2e eigen kerk, 
3e beamer en kerk tv. Komen-
de zondag komen we samen in 
de grote kerk. We vieren dan ’t 
heilig avondmaal en aansluitend 
is er de avondmaalsviering in de 
vierhoek. Voor zal gaan beide 
keren onze eigen predikant 
dominee Jelle Vonk. Organist is 
Corry van den Berg. Er is zoals 
gewoonlijk ook weer koffi edrin-
ken! Voel je allen hartelijk wel-
kom! Kom maar gewoon!
Pastoraat
Graag uw aandacht en gebed 
voor: 
Donderdag 24 jan. jl. is mw. 
Jeltje Dansik (Wetering- west 
23 Wetering) geopereerd. Wij 
wensen haar een voorspoedig 
herstel. 
Mw. Roelien de Lange (Wete-
ring-oost 52, Wetering) is 
onlangs opgenomen geweest in 
het Isala ziekenhuis te Zwolle. 
Na een kortstondige opname is 
zij nu thuis in afwachting van een 
oproep voor een operatie.
Janny Doeven - Boltje (Boffers-
weidje 22, Blokzijl) verblijft thuis 
en weet zich omringt door zorg 
en liefde van haar man en kin-
deren. 
Met Peter Roskam (Etteland-
seweg 6a, Marknesse) gaat het 
voorzichtig aan de betere hand. 
Ook met dhr Wim Lemkes 
(Oranjelaan 1, kam 3, 1217LT 
Hilversum) gaat het steeds 
moeizamer! Hij leeft toch nog 
heel erg mee met onze gemeen-
te!
Gedachtenis
Wanneer herdenken wij overle-
den gemeenteleden in de kerk-
dienst? Daarover is afgelopen 
donderdagavond op de kerken-
raad gesproken. U bent gewend 
dat aan het begin van de viering 
te doen. Na overleg met onder-
getekende is besloten dat voort-
aan iets anders te gaan doen, nl. 
na het lied van de verkondiging 
en voor de dank- en voorbeden. 
Wij zullen dan staande de over-
ledene herdenken, een moment 
van stilte in acht nemen, een lied 
met elkaar zingen en weer gaan 
zitten. Vervolgens herdenken wij 
de overledene en gedenken wij 
de familie in de Dank- en Voor-
beden. Wel zal aan het begin van 
de dienst (na bemoediging en 
groet) gemeld worden dat wij in 
deze dienst NN zullen herden-
ken. 
De eerstvolgende zondag zal 
aan het begin van de dienst de 
naam worden bijgeschreven in 
het gedachtenisboek en in de 
gedachtenishoek gelegd worden. 
Ds. Jelle Vonk
Zondag 3 februari 2019 
Avondmaalscollecte: 
werelddiaconaat 

Water staat Bengalen aan de 
lippen. Bijna jaarlijks treden in 
Bangladesh de rivieren buiten 
hun oevers. Een ramp, maar ook 
een zegen omdat het rivierwa-
ter zorgt voor vruchtbaar land. 
De klimaatverandering heeft 
tot gevolg dat de overstromin-
gen talrijker, heftiger en meer 
onberekenbaar zullen worden. 
Een goede voorbereiding is dan 
noodzakelijk. Door je huis op 
een hogere plek te bouwen bij-
voorbeeld of op grotere afstand 
van de rivier. Of door een goed 
waarschuwingssysteem op te 
zetten, zodat mensen zichzelf 
en hun vee tijdig in veiligheid 
kunnen brengen. Een van de 
programma’s van Kerk in Actie 
is hierop gericht: medewerkers 
van lokale partnerorganisaties 
worden getraind in rampenpre-
ventie. Met de opbrengst van 
de collecte steunt Kerk in Actie 
partners in Bangladesh om de 
bevolking zo veilig mogelijk te 
laten leven, en andere werelddi-
aconale projecten.
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 03 febr. 10.00u dienst in 
de grote kerk en om 11.30u in 
de vierhoek. Ook om 10.00u is 
er jeugdkerk in de waaier. Zon-
dag 10 febr. 10.00uur dienst in 
de wielewaal.
Lekker bakkie koffi e
Na afl oop van de eredienst kun-
nen we elkaar, onder het genot 
van een kopje koffi e 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 
fi nanciële bijdrage aan de ‘koffi e-
pot’ zeer welkom. Namens het 
College van kerkrentmeesters, 
bij voorbaat dank!
Bezoekdienstkalender
Jarig op 6 febr mw H.F.Marsman-
Uilenreef, 93 jaar, Uiterdijken-
weg 62a Marknesse.
Op 7 februari dhr J.Bakker, 
79 jaar, Koningin Julianaweg 80 
Scheerwolde.
U beide van harte gefeliciteerd 
en een hele fi jne dag gewenst. 
Marie Dijkman, de bezoekdienst.
KinderKerk Blokzijl Scheer-
wolde
KinderKerk is er voor groep 1-3 
tijdens de dienst in de Waaier 
vanaf 10 uur. KinderKerk voor 
groep 4-8 is er tijdens de dienst 
in de consistorie van de Grote 
Kerk, de kinderen gaan na de 
eerste schriftlezing naar de Kin-
derKerk en komen na de col-
lecte weer terug in de dienst. 
De KinderKerk heeft een eigen 
collecte. Tijdens de diensten 
in Scheerwolde, speciale dien-
sten of projecten worden de 
kinderen van groep 1-3 ook in 
de kerk verwacht. Dit is tijdens 
Advent en de Veertigdagentijd 
periode en met speciale diensten 
zoals Kerst, Palmpasen, Pasen, 
Pinksteren, School-Kerk dienst, 
Dopen en de Startzondag
Kopij eerstvolgende nummer 

voor het nummer dat vrijdags 
uitkomt: kopij tot uiterlijk 
zaterdagmiddag 12.00 uur 
naar Henk van Dalen 
hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag 3 februari gaat onze 
eigen predikant ds. A.C. J. van 
Waard - Pieterse voor. Tijdens 
deze dienst zullen we het Heilig 
Avondmaal vieren in lopende 
vorm. De heer J. Floor zal ons 
begeleiden op het orgel en 
mevrouw P. van Wieringen is de 
dienstdoende ouderling. Na de 
dienst is er koffi e/thee/limonade 
in het Protestants Centrum. De 
uitgangscollecte is bestemd voor 
de catechese. Tijdens de dienst 
zal er oppas aanwezig zijn voor 
de kleintjes. Kerkvervoer: Hans 
Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten
Zondag, 27 januari: Kerk € 51,05 
en Diaconie € 43,15. De uit-
gangscollecte bedroeg € 42,65 
en was bestemd voor de lepra-
bestrijding. De bloemengroet 
ging naar mevrouw J. Schaaphok. 
Van de activiteitencommis-
sie
Er was afgelopen zaterdag veel 
belangstelling voor de winterse 
stampot avond. We kwamen om 
17.00 samen in het Protestants 
Centrum met ongeveer 50 men-
sen. De ontvangst was deze keer 
wat anders van opzet. De men-
sen werden verwelkomd met 
een glaasje druivensap of glüh-
wein. Toen alle mensen er waren 
werd de maaltijd geserveerd, 
eerst voor een ieder een kop 
tomaten- of groentesoep, daarna 
gingen de mensen tafel voor tafel 
aan het heerlijke buffet. Stam-
pot boerenkool, - hutspot en 
- andijvie werd aangeboden met 
een stuk rookworst, gehaktbal 
of een speklapje. Als afsluiting 
was er nog een toetje. Daarna 
begonnen we met 3 bingo ron-
des waar steeds weer mooie 
prijzen bij te winnen waren; 
de prijzen werden gespon-
seerd door diverse bedrijven en 
gemeenteleden. Kortom het was 
een geslaagde en gezellige avond.
wel en wee
Voor de mensen die deze week 
weer naar het ziekenhuis of de 
dokter moeten, is het altijd weer 
een spannende tijd. Hoe loopt 
het af en wat zijn de vooruit-
zichten? Vaak is er steun uit het 
sociale netwerk en de zorg en 
liefde van de medemensen die u 
willen bijstaan. Het vertrouwen 
op God, onze Vader, is en kan 
voor u ook een kracht zijn. Hij 
zal, als u hem vraagt als troos-
tende en kracht gevende Geest, 
bij u willen zijn. Hij is het licht 
in de wereld en wil er voor ons 
allen zijn, in goede en slechtere 
tijden. Ook zou ik u willen vra-

gen het verdriet of iets naars 
wat u meemaakt niet alleen te 
dragen. Uw ouderling of domi-
nee heeft ook een luisterend 
oor voor u, maar dan moeten ze 
het wel weten. 

Nu heb ik voor U nog een mooi 
gebed van predikant Mariska van 
Beusekom

Zegt u weleens: ik bid voor jou?
dat doen we meestal niet zo gauw.
Wij vinden vaak iets vreemd en 
raar
en blijven vreemden voor elkaar.

Wij debatteren lang of kort
maar zwijgen als het persoonlijk 
wordt.
De derde wereld spreekt ons aan
zo veilig ver bij ons vandaan .

Maar mensen dicht bij u en mij 
die lopen wij maar zo voorbij.
Ik denk dat u al helpen kunt
als u ze tijd en aandacht gunt.

Er zijn bureaus voor dit en dat
maar doen wij ook persoonlijk 
wat?
Een vriendenhand helpt soms veel 
meer,
hier ligt een opdracht van de Heer.

Leg dan de hand in die van Hem
en let voortdurend op zijn stem.
God wijst u dan zeker aan
naar wie uw tweede hand moet 
gaan.

Een groet van 
Minie Kruider

Bloemen
Afgelopen zondag gingen er 
vanuit de dienst in Kuinre bloe-
men ter bemoediging naar Fam.
Vos. Ook gingen er bloemen ter 
bemoediging naar Mevr.Brouwer. 
In Blankenham zijn er bloemen 
gegaan naar Mevr.Wierstra-
Klumper, ter gelegenheid van 
haar verjaardag. Van harte gefe-
liciteerd!
A.s. zondag 3 februari is 
er een gezamenlijke dienst 
in Kuinre, waarin voorgaat 
Ds.A.P.Oosting uit Balk. De 
dienst begint om 10.00 uur.
Volgende week 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 vieren in beide dien-
sten het Heilig Avondmaal. 
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!
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.
Tot slot: Onlangs is een prach-
tig fotoboek uitgekomen: ´JC, 
Uitspraken van Jezus Christus 
in beeld.́  Het is een fotoboek 
met foto´s die gekozen zijn bij 
woorden van Jezus. De samen-
stellers schrijven in hun Vooraf: 
´We willen je onder de indruk 
laten zijn van wat Jezus na zoveel 
eeuwen nog te zeggen heeft. En 
door de beelden heen willen we 
laten zien, hoe actueel het is wat 
Hij te zeggen heeft. We hopen, 
dat de woorden, die 2000 jaar 
geleden klonken, opnieuw tot 
leven komen voor je.́  Bij dit 
boek hoort een speciale app, die 
een nieuw licht werpt op iedere 
uitspraak van Jezus: Jesus.net  
De app is te downloaden in de 
Apple Store en in Google Play. 
Van harte aanbevolen! ISBN 
9789058041425

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

Zondag 3 februari
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: 
ds. E. van Veen. Organist: Jannie 
Bennen. Oppasdienst: Patricia 
Hartkamp. Kinderdienst: Hoog-
thij. Ophaaldienst: dhr. B.G. de 
Groot Boersma. Eindcollecte: 
Werelddiaconaat,
Lezingen: Jeremia 1:4-10 en 
Lucas 4:21-30  Zou je het 
beroep van profeet kunnen 
kiezen? De Bijbel laat zien dat 
niemand uit vrije wil profeet 
wordt. Je wordt geroepen. Het 
is God die je daartoe bestemt. 
Vandaag horen we hoe Jeremia 

 Giethoorn
Predikant Ds.A.C.J. van 
Waard-Pieterse, De Elzen 20, 
8355 CX Giethoorn, 0521-362555 
astridvanwaard@hotmail.com 
Scriba: 
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 78a, 
8355 AK Giethoorn, 0521-344266 
scribagiethoorn@gmail.com 
giethoorn.protestantsekerk.net 
Kerkrentmeesters bankrek.nr 
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 
361 2597 51

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

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

Kuinre / Blankenham

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

Lees verder op pagina 12

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE THEMA-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUwS VOOR HET GZ?

Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, 
tel. 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13, 
8341 PZ  Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl
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dat overkomt. Hij verzet zich: 
‘Nee, Heer, mijn God!’ Hij voelt 
zich niet capabel, te jong, maar 
God verzekert hem dat niemand 
iets tegen hem zal vermogen. 
God zegt: ‘Ik zal je terzijde staan 
en je redden.’ Soms sta je in je 
leven voor een taak die je liever 
niet zou willen aangaan … wat 
dan? Na de dienst is er gelegen-
heid tot ontmoeting.
3 februari – Collecte Kerk in 
Actie (werelddiaconaat) 
Water staat Bengalen aan de lip-
pen.
In Nederland weten we dat 
wonen in een rivierdelta gevaar 
met zich meebrengt. In Bang-
ladesh leven miljoenen arme 
gezinnen op rivieroevers zonder 
dijken die hen tegen vernieti-
gende overstromingen kunnen 
beschermen. Bij cyclonen en 
wervelstormen spoelen huizen 
weg en loopt landbouwgrond 
onder. Collecteer mee om Ben-
galen veilig te laten wonen! 
Samen met lokale kerken kun-
nen we mensen voorbereiden op 
rampen. We bouwen schuilplaat-
sen, stellen per dorp evacuatie-
plannen op, trainen mensen om 
gewassen te verbouwen die goed 
tegen storm en zware regens 
kunnen en bieden direct nood-
hulp na overstromingen.
Kinderdienst
De eerste Kinderdienst van het 
jaar zit er al weer op. Het thema 
van deze dienst was “een nieuw 
begin” We hebben het verhaal 
van Jona in de walvis besproken: 
Jona heeft ook een heel nieuw 
begin gemaakt. Maar wanneer is 
iets eigenlijk een nieuw begin? 
De kinderen hebben erg mooie 
kleiwerken hierover gemaakt. 
Bent u nieuwsgierig naar wat we 
doen tijdens de Kinderdiensten? 
Op de facebookpagina van de 
kerk kunt u alle foto’s vinden.
Zondag 3 februari is de volgende 
Kinderdienst. Het thema van 
deze dienst is “liefde”. We gaan 
het verhaal van Mozes in zijn 
biezen mandje lezen en samen 
praten over dit verhaal. Natuur-
lijk gaan we daarna ook iets 

leuks doen wat met dit verhaal 
te maken heeft. Jullie zijn alle-
maal van harte welkom om 9.20 
uur bij Hoogthij. Graag tot dan, 
Groetjes, Jannie, Fokie, Froukje, 
Fijke en Jolanda
Kerkenraad
De eerstvolgende kerkenraads-
vergadering is op woensdag 6 
februari. Agendapunten zullen 
zeker zijn het resultaat van de 
actie Kerkbalans, de gemeen-
teavond van 25 februari en de 
vacatures in de kerkenraad.
Ouderenmorgen en Samen 
aan tafel
Op donderdag 7 februari is 
er weer ouderenmorgen. De 
morgen begint om 10.30 uur in 
Hoogthij. U bent weer van harte 
welkom.
Na afl oop van de ouderenmor-
gen is er weer Samen aan Tafel. 
Vanaf ongeveer 12.15 uur kunt u 
weer gezellig samen eten en een 
praatje maken in Hoogthij. Nieu-
we deelnemers zijn van harte 
welkom. 
Heeft u geen vervoer, en wilt 
u worden opgehaald voor de 
ouderenmorgen of voor Samen 
aan Tafel, dan kunt u bellen met 
Petra van Beek, tel. 588 685. 
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 27 januari zijn met een 
hartelijke groet en een bemoedi-
ging bezorgd bij de familie Muis, 
Pastoor Muitemanstraat 14
Kontakt
Kopij voor het volgende num-
mer van Kontakt kunt u tot en 
met woensdag 13 februari stu-
ren naar: kerkelijkbureau@pk-
steenwijkerwold.nl 
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 de hospice in Steenwijk is 
opgenomen mevr. H. Schipper- 
Luchtmeijer. In het ziekenhuis 
in Heerenveen is opgenomen 
mevr. M. Pieffers-Prins. En dhr. 
P. de Vries, Baarsweg mocht van-
uit Zonnekamp weer naar huis 
terug keren.
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 
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.

Dromen en ontdekken
God, help ons om zo nu en dan
Even stil te staan,
Zoals nu.
Om na te denken
Wat er nog moet veranderen.
Over onszelf en de wereld.
Geef dat we dan dromen
Over hoe het kan zijn.
Dan ontdekken we ook
Uit: ‘Medemens’

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

3 februari 2019 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
gezamenlijke gezinsdienst hoopt 
ds. D. Wolters voor te gaan. De 
organist is dhr. Kroeze en het 
lied voor de dienst is Lied 51b. 
Collectes: Kerk in actie (wereld-
diaconaat), instandhouding van 
de eredienst, energiekosten. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. H. Noorderhaven, telefoon 
246901. Er wordt in Tilvoorde 
op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Jasmijn 
Kuiken, Williene Haasjes en 
Femmie Hogendorf.
3 februari 2019 om 10:00 uur 
in de Johanneskerk, in deze 
gezamenlijke gezinsdienst hoopt 
ds. M Roohaan uit Vollenhove 
voor te gaan. De autodienst 
wordt verzorgd door Fam. H. 
Noorderhaven, telefoon 246901. 
3 februari 2019 om 14:30 
uur in de Kapel, in deze dienst 
hoopt Ds P E G Wiekeraad uit 
Ulsen voor te gaan.
De organist is dhr. R. Weijs. 
Collectes: Water staat Bengalen 
aan de lippen, instandhouding 
van de eredienst, energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. H. Noorderhaven, 

telefoon 246901.
Agenda
4 februari 2019 om 19:00 uur, 
Verkoop collectebonnen van 
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
5 februari 2019 om 20:00 uur, 
Cursus: Nieuwe Testament, Til-
voorde.
6 februari 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
7 februari 2019 om 15:00 uur, 
Contactmiddag oudere gemeen-
teleden, Tilvoorde.
12 februari 2019 om 13:30 uur, 
Gesprekgroep: Psalmen bij het 
zoeken van de weg, Nieuw Cla-
renberg.
12 februari 2019 om 20:00 uur, 
Kring: Geloofsopvoeding, Voor-
hof.
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.
Er is gedoopt
Afgelopen zondag werden er 
twee kinderen gedoopt. Zij kre-
gen de volgende teksten mee:
Luca Tristan Groothuis: ‘U hebt 
de Geest ontvangen om Gods 
kinderen te zijn, en om hem te 
kunnen aanroepen met ‘Abba, 
Vader’. (Rom. 8: 15)
Roan Benus: ‘Bedenk toch hoe 
groot de liefde is die de Vader 
ons heeft geschonken! Wij wor-
den kinderen van God genoemd, 
en dat zijn we ook.’ (1 Joh. 3: 1)
Kerk-en-schooldienst ‘Volg 
het hart van je Schepper! ’
Komende zondag hebben we 
in de Grote Kerk een kerk-en-
schooldienst. Deze dienst is 
voorbereid in samenwerking met 
het Kompas, in het bijzonder 
door de kinderen van groep 7. 
De meiden droegen het thema 
‘de schepping’ aan, de jongens 
‘volg je hart’. We hebben beide 
thema’s gecombineerd. Wie ben 
je als mens? Hoe bijzonder heeft 
God je gemaakt? Wat is het doel 
van je leven? En hoe kom je tot 
je doel? Al dat soort vragen 
komen aan bod in deze dienst 
voor jong en oud. Welkom!
Bloemengroet
Er zijn in de afgelopen weken, 
als teken van medeleven en als 
groet van de gemeente, bloemen 
gebracht bij Dhr. Vonk, Bieslook 
165, bij Dhr. Pap, Hogeveldweg 
28, bij Dhr. Rook, Oppen Swolle 
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Predikant Vollenhove-stad: ds. D. 
Wolters, Steiger 27, 8325 HB 
Vollenhove tel. 0527-239291 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

Koster Kapel: mw. G. van Dalen, 
tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl
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Ballastweg 2
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De stichting Welkom in de Kerk maakt 
magazines: van de kerken, voor toeristen. 
Om hun te laten weten dat ze welkom zijn. 
In de omgeving èn in de kerken. 

U bent 
welkom!

Welkom in de Kerk werkt zonder winstoogmerk. 

U bent welkom op: www.welkomindekerk.nl 

Advertenties

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDER CONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE
 PAASACTIVITEIT?
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48, bij Mw. de Olde - Prins, Mr. 
Kroezestraat 12, bij Dhr. de 
Oude, Gasthuisstraat 20 en bij 
dhr. Nijkamp, Roer 1.
Giften
De Diaconie ontving via Ria 
Bruintjes € 5.00 voor het bloe-
menfonds. Het College van 
Kerkrentmeesters ontving via 
Else de Lange € 5.00 voor de 
kerk. Hartelijk dank voor deze 
giften.
Contactmiddag oudere 
gemeenteleden
Op donderdagmiddag 7 februari 
is er weer een contactmiddag 
voor oudere gemeenteleden. 
De dames van de commissie 
hebben weer een gezellige mid-
dag georganiseerd. Henk van 
Heerde, vrijwilliger bij het CHC, 
misschien beter bekend als de 
Oudheidkamer, gaat die middag 
van alles vertellen en laten zien 
over Vollenhove, vroeger en nu. 
Oudere gemeenteleden zijn van 
harte uitgenodigd van 15.00-
17.00 uur in Tilvoorde.
Heeft u vervoer nodig, dan kunt 
u contact op nemen met Mw. 
Heetebrij-Voerman, tel. 243698. 
Zij zal dan de Stavib regelen. 
U kunt natuurlijk ook contact 
opnemen met de andere dames 
van de commissie. De telefoon-
nummers kunt u vinden in Kon-
taktpunt. We hopen op een 
goede opkomst en een goed 
samenzijn.
Hartelijke groeten, 
De contactcommissie.
what’s up teens 
We zijn al weer enige weken 
onderweg met ons What’s Up 
Teens programma. Lijkt het je 
leuk om mee te doen en kon je 
in oktober niet starten vanwege 
sport, opleiding of andere din-
gen? Misschien kun je nu wel… 
Je bent van harte welkom! Het 
What’s Up Thuis team staat 
voor je klaar…..! 
Voor de Brugklassers: op maan-
dag 4 februari 20.00 uur bij 
Henk Alle en Gea Bakker, Aan 
Zee 48. 
Voor klas 2 en 3: op woensdag 6 
februari 19.30 uur bij Dick Wol-
ters, Steiger 27. 
Voor klas 4: op woensdag 6 
februari 20.30 uur bij Dick Wol-
ters, Steiger 27. 
16+ : donderdag 7 februari 20.15 
uur bij Melcher van Eerde en 
Peter Mooiweer, D v.d. Ares-
traat 2
In de week van11 tm 15 febru-
ari is er What’s Up Teens Club. 
Deze wordt gehouden in Til-
voorde. Op maandag voor 15+ 
, op dinsdag voor de 12+ en 
op woensdag 13 +. Voor meer 
informatie en aanvangstijden 
kun je contact opnemen met 
Henk Rook, telefoonnumer: 
06-18949012. We vinden het 
leuk als je komt!!

wel en wee van Zorgmaat-
je/ Vriendendienst
Opnieuw vragen we uw aan-
dacht voor het zorgmaatjes-
project. We merken dat het 
moeilijker wordt om nieuwe 
zorgmaatjes (vrijwilligers) te 
werven. We zijn in het bijzon-
der op zoek naar mensen die 
met enige regelmaat er op uit 
willen gaan met een maatje. Er 
zijn momenteel een drietal rols-
toelafhankelijke personen die er 
zo graag eens uit zouden willen 

gaan waar we geen zorgmaatje 
voor kunnen vinden. Wilt u er 
eens over nadenken? Of moge-
lijk kent u iemand in uw omge-
ving die u op deze oproep kunt 
wijzen Met een uurtje van uw 
tijd kunt u een ander heel erg 
blij maken!
We organiseren zo nu en dan 
ook leuke activiteiten zodat 
de maatjes ook eens anderen 
kunnen ontmoeten. Onlangs 
hebben we een gezellige nieuw-
jaarsbijeenkomst georganiseerd 
in Nieuw Clarenberg. Dit werd 
door de deelnemers erg op prijs 
gesteld. De werkgroep activitei-
ten is gaan samenwerken met de 
Zorgzame Kerk, onderdeel van 
de Johanneskerk, Sint Janskloos-
ter. Dit was de eerste geza-
menlijke activiteit. Mooi dat we 
elkaar hierin willen versterken 
en ondersteunen.
Er zijn wisselingen binnen de 
werkgroep. We gaan afscheid 
nemen van Renate Bergkamp, 
Margreet Lassche en Janneke 
Wolters. Jammer, echter we res-
pecteren jullie beslissing. Ook 
vanaf deze plaats willen we jul-
lie hartelijk bedanken voor al 
het werk dat verricht is. “Al wat 
gedaan is uit liefde voor Jezus, 
dat houdt zijn waarde en dat 
blijft bestaan”. Het goede nieuws 
is dat Lucie van der Niet en 
Henny Bijma (vanuit de diaconie) 
de vrijgekomen plaatsen gaan 
invullen. Heel erg fi jn dat jul-
lie het stokje willen overnemen 
en dat zo onze opdracht: het 
organiseren van “omzien naar de 
ander” door kan gaan.
Voor aanmelden of informatie 
kunt u bellen met: Lucie van der 
Niet: 06-43145074 (Vollenhove) 
en Jennie Boxum: 0527-246592 
(Sint Jansklooster + Nieuw Cla-
renberg) of zie onze website: 
www.zorgmaatje.hervormdvol-
lenhove.nl
Cursus “Leer me lezen, 
Nieuwe Testamen”
Ook het Nieuwe Testament 
is een bonte verzameling van 
boeken. In de cursus “ Leer me 
lezen, Oude Testament” zoom-
den we in op de Joodse canon. 
Maar dezelfde vragen over gen-
res, structuur, historische con-
text en de boodschap van de 
schrijver kunnen we stellen bij 
de boeken van de canon van de 
kerk. Deze cursus kunt u zien 
als een vervolg op de eerder-
genoemde cursus, maar is uit-
stekend zelfstandig te volgen! 
Wanneer u meer handvaten wil 
bij het lezen uit het Nieuwe Tes-
tament is deze cursus uitermate 
geschikt voor u. In drie avonden 
behandelen we: de evangeliën, 
de brieven en openbaring. De 
cursusavonden zijn op de dins-
dagavonden: 5 februari, 5 en 19 
maart van 20.00-22.00 uur In 
Tilvoorde (inloop vanaf 19.45 
uur). Ds. Wolters zal deze avon-
den leiden.
Nieuw ingekomenden
De commissie nieuw ingekome-
nen heeft een bezoek gebracht 
bij Dhr. A Kers en Mevr. A. van 
Dieren. G. Schenkstraat 14, Vol-
lenhove. We willen u van harte 

welkom heten binnen onze 
gemeente en we hopen dat u 
zich snel thuis mag voelen.

Overleden
Op 21 januari is in de leeftijd van 
76 jaar overleden dhr. Arriën 
Lassche, De Omloop 12 in Sint 
Jansklooster. De afscheidsdienst 
heeft plaatst gevonden op vrij-
dag 25 januari in de Grote Kerk. 
Tijdens deze dienst spraken de 
kinderen een in memoriam uit, 
waar ik enkele gedeelten van 
overneem:
‘Arie werd geboren op 3 okto-
ber 1942, als jongste in het 
gezin. Hij volgde de lagere land-
bouwschool, maar leerde liever 
door te doen. Hij bleek een 
harde werker: klein van stuk, 
maar pezig en gespierd, met een 
enorm doorzettingsvermogen. 
Aan werk geen gebrek. Uiteinde-
lijk was het Arie die de boerderij 
aan de Leeuwte van zijn vader 
overnam. Hij kreeg verkering 
met Jannie uit Zuidveen, en na 
de bruiloft in 1968 betrokken ze 
het verbouwde voorhuis. Samen 
runden ze de boerderij. Arie 
werkte in de stal en op het land, 
Jannie verzorgde de administra-
tie en het jongvee, en deed het 
huishouden. Gaandeweg koch-
ten ze meer land en kwam er 
meer vee. Door de jaren heen 
ontstond een modern melkvee-
bedrijf.
Niet lang na hun trouwen kre-
gen Arie en Jannie een dochter: 
Karin. In 1972 werd zoon Ron-
nie geboren, en bijna zeven jaar 
later Erik. Het waren mooie 
tijden. We gingen veel mee naar 
het land, samen zingend in de 
trekker. Ook speelden we voet-
bal op het erf en stoeide papa 
veel met ons.
Vrije tijd was er niet veel. Alleen 
op zondag werd er niet gewerkt, 
afgezien van melken, voeren en 
kalverij. Dan was er tijd voor 
kerk- en familiebezoek, visite of 
een fi etstocht, maar niet zon-
der op de terugweg de pinken 
te tellen. Als er ijs lag, gingen de 
schaatsen uit het vet. Ook was 
hij zijn leven lang supporter van 
VHK. Als het werk het toeliet, 
stond hij op zaterdag langs de 
lijn, zowel voor het voetbal als 
de gezelligheid eromheen. Fiet-
sen was een favoriet tijdverdrijf, 
met als hoogtepunt de fi etsva-
kanties met vrienden toen de 
kinderen het huis uit waren.
Arie vond het mooi dat de boer-
derij uiteindelijk toch in de fami-
lie bleef, al kon hij er moeilijk 
afstand van nemen. In 2011 nam 
Erik het bedrijf over. Arie en Jan-
nie bleven nog geruime tijd op 
de boerderij wonen. Eind 2013 
ruilden ze van huis met Erik en 
verhuisden ze naar het dorp.
Papa bleef elke dag in touw op 
de boerderij, ook nadat in 2012 
longkanker was vastgesteld en 
hij een reeks chemokuren en 
bestralingen moest ondergaan. 
Zo slecht als de vooruitzichten 
waren, zo goed sloeg de behan-
deling aan. Arie, die al een tijd 
opa was, kon nog zijn 6e en 

enkele jaren later zijn 7e én 8e 
kleinkind verwelkomen en op 
zien groeien. De kleinkinderen 
waren het zonnetje in zijn leven, 
en een extra reden om naar de 
boerderij te gaan.’
Tijdens de dienst lazen we psalm 
8, over onze Schepper, voor wie 
we kostbaar zijn en die ons een 
kostbaar werk heeft toever-
trouwd: de zorg voor zijn schep-
ping. Met veel respect heeft Arie 
hiervoor zorg gedragen en nu 
mogen we hem toevertrouwen 
aan de zorg van zijn Schepper.
Overleden
Op 22 januari is in de leeftijd van 
78 jaar overleden dhr. Jurriën 
Harsevoort, de Cartouwe 18 
in Vollenhove. De afscheids-
dienst is op 29 januari in de 
Grote Kerk. In het komende 
kerkblad zal een in memoriam 
verschijnen.
Pastoraat
Dhr. de Oude, Gasthuisstraat 
20, verblijft nog steeds in het 
ziekenhuis. We bidden hem 
kracht en gezondheid toe

Ten slotte
Ga met God en Hij zal met u 
zijn!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Door ziekte van Ds. Pap zijn er 
geen extra gemeenteberichten.

Diensten 3 februari
Belt-Schutsloot 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is de 1e collec-
te voor het werelddiaconaat.
Diensten 10 februari
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.

Oppas W’veen en BS: Zie 
www.pknwanneperveenbelt-
schutsloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
w’veen
03/02 – Fam. W. van Duuren en 
fam. H. van Benthem.
10/02 – Fam. A. v.d. Veen en 
fam. W. van Holten.
Bloemen
De bloemen van 27 januari in BS 
gingen met de hartelijke felicita-
ties in naar fam. Klaver i.v.m. de 
geboorte van hun zoon Siem en 
naar de heer M. Lok voor zijn 
verjaardag. In Wanneperveen 
werden de bloemen gebracht 
bij de heer M. Winters en 
mw. Smit-Vos, beiden zijn jarig 
geweest. 
Verantwoording
De extra collecte in BS voor het 
pastoraat bedroeg € 98,-. Jan-
nie Klaver heeft een gift van € 
10 ontvangen voor de bloemen-
commissie.
Collectemunten
Maandag 3 februari kunt u tus-
sen 18.45 en 19.48 uur collecte-
munten halen bij Gerrit Knobbe, 
Belterweg 34.
Verkiezingen
De kerkenraad is blij en dank-
baar u te kunnen meedelen 
dat dhr. H. Mendel en mw. M. 
Hansman-ten Wolde hun ver-
kiezing tot ouderling hebben 
aanvaard. Ook mw. J. Aaten-Lok 
heeft haar verkiezing tot ouder-
ling kerkrentmeester aanvaard. 
Voor de goede orde delen wij 
u mee, dat in de kerkorde het 
recht bestaat om bezwaren in 
te dienen tegen de gevolgde ver-
kiezingsprocedure of tegen de 
bevestiging van de verkozene. 
Eventuele bezwaren moeten bin-
nen een week na publicatie in 
het kerkblad, schriftelijk, gemo-
tiveerd en ondertekend worden 
ingediend bij de kerkenraad.
W’veen: De heer H. van Ben-
them heeft zijn verkiezing tot 
ouderling kerkrentmeester niet 
aanvaard. Bij vorige verkiezingen 
in Wanneperveen is de heer S. 
Smit, Veneweg, door de gemeen-
te voorgedragen voor het ambt 
van ouderling kerkrentmeester 
en nu weer door de kerkenraad 
verkozen verklaard.
De heer Smit heeft een week de 
tijd gehad om over zijn verkie-
zing na te denken en vrijdag 1 
februari hoopt de kerkenraad te 
horen of hij het ambt aanvaardt.
BS: Ook de heer K. de Jonge 
heeft zijn verkiezing tot diaken 
niet aanvaard.
Voor de vacature diaken te Belt-
Schutsloot vragen wij u daarom 
weer schriftelijk en ondertekend 
aanbevelingen in te dienen van 
doop- of belijdende leden die 
naar uw mening voor verkie-
zing in aanmerking komen. Een 
aanbeveling mag worden gedaan 
door doop- en belijdende leden 
van 16 jaar en ouder. Deze aan-
bevelingen kunt u inleveren tot 
en met dinsdag 5 februari bij de 
scriba of iemand anders van de 
kerkenraad.
Geboren
Op 21 januari is Siem geboren. 
Siem is de zoon van Johan en 
Geralda Klaver en broertje van 
Bram. Wij feliciteren Johan en 
Geralda van harte met Siem en 
wensen hen wijsheid en Gods 
zegen toe bij de opvoeding van 
hun kinderen.
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Overleden
Op 25 januari is overleden mw. 
G. Hoeve-van den Berg. Zij 
mocht 100 jaar worden. De 
begrafenis heeft afgelopen don-
derdag plaatsgevonden in Wan-
neperveen. Later meer.

Zoals de zon
de maan verlicht,
zal eens
een Bron
van Levend Licht
ons vinden 
in het duister

Met een vriendelijke groeten, 
namens de kerkenraad,
Roelie Lok

Zondag 27 januari 9.30 uur
In deze dienst hoopt ds. Ger-
rit de Feijter uit Kampen voor 

te gaan. Ouderling van dienst 
is Martinus Berger en het orgel 
wordt bespeeld door Benia 
Lenstra. De uitgangscollecte is 
voor het Werelddiaconaat. De 
ontvangst is door David Raggers 
en de bloemen worden bezorgd 
door Annie Dedden. De ophaal-
dienst wordt verzorgd door 
Adrie Winters (0521-588515) 
en de opname van de dienst 
wordt rondgebracht door de 
familie Klarenberg. De zorg voor 
de kinderen is in handen van 
Ummie en Inge. Het lied voor de 
dienst is lied 319 vers 1, 4 en 7
Bij de diensten
Zondag aanstaande gaat natio-
nale synodevoorzitter ds. Ger-
rit de Feijter uit Kampen bij ons 
voor. Een voor u bekende gast-
voorganger en natuurlijk wordt 
u allen verwacht.
Collecten
Diaconie: € 36,25 Kerkrent-
meesters: € 40,75 en de deur-
collecte voor het onderhouds-
fonds bedroeg € 53,90. Voor 
de kerk is een gift van € 250,- 
binnengekomen. Ook voor de 
Indiase zendingsprojecten is een 
gift van € 250,- binnengekomen. 
Allen hartelijk dank voor uw 
gaven.
Bloemen
De bloemen zijn als groet en 
bemoediging gegaan naar Mw. 
W. Plat-Dedden aan de Kloos-
terhuisstraat.
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: De Syrische 
kerk speelt een grote rol in de 
wederopbouw. Door hulp te 
bieden wil de kerk de liefde van 
de Here Jezus en de christelijke 

waarden delen met landgenoten. 
Hier is veel moed, geduld en 
wijsheid voor nodig.
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 27 januari 
12.00 uur bij de scriba. Het kan 
natuurlijk ook via kerk.willems-
oord.nl
Ik wens u allen alle goeds 
toe. Ook wanneer het leven 
moeilijk is geworden. Waarin 
u te maken hebt met ziekte, 
ouderdom, onzekerheid. We 
wensen en bidden u allen de 
nabijheid van de Heer toe en 
mensen die in liefde naar u 
omzien. En die laatste bood-
schap ‘zorgen voor elkaar’ is een 
belangrijk thema in de Bijbel. De 
Bijbel roept ons op om ande-
ren te helpen, of het nu gaat om 
onze vrienden of vijanden. We 
moeten elkaars lasten dragen 
en elkaar bemoedigen, ook als 
dat niet makkelijk is. De apostel 
Paulus geeft het mee in zijn brief 
aan de gemeente in Kolosse: 
‘Omdat God u heeft uitgekozen, 
omdat u zijn heiligen bent en hij 
u liefheeft, moet u zich kleden 
in innig medeleven, in goedheid, 
bescheidenheid, zachtmoedig-
heid en geduld.’
Namens de kerkenraad, Henry 
Bos ouderling-scriba
werelddiaconaat
Water staat Bengalen aan de 
lippen. Bijna jaarlijks treden in 
Bangladesh de rivieren buiten 
hun oevers. Een ramp, maar ook 
een zegen omdat het rivierwa-

ter zorgt voor vruchtbaar land. 
De klimaatverandering heeft 
tot gevolg dat de overstromin-
gen talrijker, heftiger en meer 
onberekenbaar zullen worden. 
Een goede voorbereiding is dan 
noodzakelijk. Door je huis op 
een hogere plek te bouwen bij-
voorbeeld of op grotere afstand 
van de rivier. Of door een goed 
waarschuwingssysteem op te 
zetten, zodat mensen zichzelf 
en hun vee tijdig in veiligheid 
kunnen brengen. Een van de 
programma’s van Kerk in Actie 
is hierop gericht: medewerkers 
van lokale partnerorganisaties 
worden getraind in rampenpre-
ventie. Met de opbrengst van 
de collecte steunt Kerk in Actie 
partners in Bangladesh om de 
bevolking zo veilig mogelijk te 
laten leven, en andere wereld-
diaconale projecten. De deur-
collecte wordt van harte bij u 
aanbevolen.
De diaconie

Van de predikant
Pastoralia. Er zijn verschillende 
gemeenteleden die te maken 
hebben met ziekte. Ook al wil-
len zij vaak niet vermeld worden, 
we willen hen laten merken dat 
we in de gemeente naar elkaar 
blijven omzien. 
Zanggroep 
Al duurt het nog even, de Veer-
tig Dagen en Pasen komen weer 
in zicht. Met Kerstmis hadden 
we een geanimeerde zanggroep. 
Het zou mooi zijn als we ook 

nu weer zo’n gelegenheidskoor 
zouden kunnen vormen. Ik heb 
begrepen dat de maandagavond 
niet voor iedereen even geschikt 
is. We willen bezien of een ande-
re avond gunstiger is. Als u/jij 
belangstelling hebt, laat het me 
weten!

In mijn boekenkast kwam ik 
het gebedenboek ‘Heer, hoor 
van mij’ tegen dat begin jaren 
negentig verscheen van de hand 
van wijlen Jos Brink. Hij was 
een bekende cabaretier en the-
ater- en televisiepersoonlijk-
heid. Daarnaast was hij pastor 
en voorganger in De Duif te 
Amsterdam. Uit zijn boek geef 
ik graag het volgende slotgebed 
mee:

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

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

Vervolg van pagina 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 
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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
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Peperga / Blesdijke
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Door DS. KO HEKMAN EN DR. JAN DIRK 

wASSENAAR

Nederlandse zendingsge-
schiedenis II. Jan A.B. Jonge-
neel. Uitg KokBoekencentrum 
Utrecht 2018, Prijs € 42,50

Een monumentaal naslagwerk. 
Het eerste deel van dit handboek 
besprak de geschiedenis van de 
Nederlandse zending tot de Eerste 
Wereldoorlog, de periode 1601-
1917. Dit tweede deel, van 712 
bladzijden, behandelt de ontwikke-
lingen thuis en overzee in de afge-
lopen honderd jaar. De ondertitel 
luidt: Ontmoeting van protestant-
se christenen met andere gods-
diensten en geloven (1917-2017). 
De auteur was werkzaam als zen-
dingspredikant in Indonesië en is 
emeritus hoogleraar Missiologie 
van de Universiteit Utrecht. Dit 
deel beperkt zich tot drie cate-
gorieën van personen. Allereerst 
Nederlandse en niet-Nederlandse 
protestanten die overzee gingen 
werken voor Nederlandse kerk-, 
zendings- en Bijbelgenootschap-
pen. De niet-westerse christenen 
met wie deze protestanten over-
zee samengewerkt hebben. Ten-

slotte de aanhangers van andere 
godsdiensten en geloven die door 
toedoen van genoemden in aanra-
king kwamen met het evangelie. In 
deze studie gaat het om de plaats-
bepaling van Nederlandse protes-
tanten in het krachtenveld van de 
omgang met andere godsdiensten 
en geloven in de niet-westerse 
wereld. Kerndoel van deze studie 
is: zendingsgeschiedenis als ont-
moetingsgeschiedenis. Zij wil laten 
zien dat zendingsgeschiedenis niet 
op zichzelf staat, maar verweven is 
met cultuurgeschiedenis, koloniale 
geschiedenis, en mondiale kerk- 
en godsdienstgeschiedenis. In de 
postkoloniale tijd kreeg Nederland 
te maken met migrantenkerken. 
De Nederlandse zending hield zich 
echter al vóór 1945 intensief bezig 
met de gedachtewereld en aan-
hangers van de overzee aanwezige 
godsdiensten geloven. Jongeneel 
heeft een geweldige prestatie gele-
verd met dit studieboek. Zeer aan 
te bevelen. (AH)

A. van de Beek, Altijd dat 
kruis; KokBoekencentrum, 
Utrecht, 2018; 159 p.; ISBN 
9789021170626; prijs: € 12,99.

Van de Beek, emeritus hoogle-
raar theologie, schreef een zes-
delige dogmatiek, die hij in 2017 

voltooide. In die serie staat Gods 
openbaring in Jezus Christus, de 
Gekruisigde, centraal. In ‘Altijd 
dat kruis’ gaat de auteur in op 
het alleszins begrijpelijke ver-
wijt dat hij eenzijdig is – andere 
aspecten van de christelijke 
geloofsleer raken bij hem op de 
achtergrond. Zelf vind ik de radi-
caliteit van de visie van Van de 
Beek fascinerend. In zijn nieuwe 
boekje maakt hij ook nog eens 
duidelijk dat zijn benadering 
pastoraal en missionair gezien 
essentieel is. (JDW)

Bernhard Reitsma, Geen 
God dan de Here. Met Jezus’ 
ogen naar moslims kijken. 
Bijbelstudies; KokBoeken-
centrum, Utrecht, 2018; 93 
prijs: € 10,99.

Reitsma, die jarenlang in Libanon 
gewoond en gewerkt heeft en zo 
de cultuur in het Midden-Oosten 
heeft leren kennen, houdt zich 
momenteel als bijzonder hoog-
leraar aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam bezig met de 
kerk in de context van de islam. 
Daarover publiceerde hij ooit 
enkele theologische boeken. Het 
karakter van zijn nieuwe boekje 
is iets anders. Het is een verza-
meling bijbelstudies, waarmee 

hij lezers wil inspireren om na te 
denken over hun roeping in een 
multireligieuze wereld. Hij reikt 
daarvoor veel aan. Onder meer 
door gespreksvragen voor krin-
gen. (JDW)

Edith Schouten, Zoveel lief-
de. Historische roman over 
Betsy Groen van Prinsterer; 
Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 
2018; gebonden, 394 p.; prijs: 
€ 24,95.

Na haar huwelijk met Guillaume 
(Willem) Groen van Prinsterer, 
die een vooraanstaand politicus 
zou worden, raakte de Groning-
se burgemeestersdochter Betsy 
van der Hoop betrokken bij 
het Reveil, de christelijke stro-
ming die stond voor persoonlijk 
geloof en christelijke praktijk. 
Betsy werd zozeer een drijvende 
kracht achter diverse vormen 
van fi lantropie dat ze zelfs het 
Digitaal Vrouwenlexicon van 
Nederland gehaald heeft. De 
lezer van ‘Zoveel liefde’ moet 
zich niet afvragen wat feit en wat 
fi ctie is. Hij of zij moet zich net 
als ik laten meeslepen door het 
met warmte geschreven verhaal. 
(JDW) 

boekbesprekingen

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
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Door DR. JAN SMELIK, STEENwIJK

Laatst las ik in een landelijke krant 
dat organisten niet moesten wei-
geren om opwekkingsliederen te 
begeleiden. Als organist ben je nu 
eenmaal in dienst van de kerk en 
in elk vak moet je wel eens din-
gen doen die minder leuk zijn. Een 
organist moet dienen en dus moet 
hij of zij ook liederen begeleiden 
die hem of haar niet aanstaan.
Het zal niet nodig zijn een discus-
sie te openen over de vraag of 
organisten in de kerkdiensten een 
dienende taak hebben. Natuurlijk 
hebben zij dat. 

Evenmin hoeven we een boom 
op te zetten over de vraag of 
je als organist ook wel eens lie-
deren moet spelen waarmee je 
geen affi niteit hebt of waaraan 
je zelfs een hekel hebt. Uit het 
Liedboek – Zingen en bidden in 
huis en kerk kan ik moeiteloos 
een aantal liederen noemen die 
ik met tegenzin zing en begeleid. 
En het hoeft helemaal niet zo te 
zijn dat het om slechte liederen 
gaat, maar ‘ik heb er gewoon 
niets mee’. Wanneer die liederen 
opgegeven worden, stel ik me 
dienstbaar op en probeer ze met 
overtuiging te begeleiden. 

Maar er zijn grenzen: liederen, 
bijvoorbeeld, die niet of onvol-
doende tot hun recht komen bij 
gemeentezang of met orgelbe-
geleiding, weiger ik op orgel te 
begeleiden. Wil dat nu zeggen 
dat ik me op die momenten niet 
dienstbaar opstel?
Dat hangt maar net af van de 
vraag wat je onder ‘dienen’ ver-
staat. Het valt me op dat het 

woord ‘dienen’ tegenwoordig 
geregeld in een beperkte beteke-
nis gebruikt wordt. Het wordt 
vaak gehanteerd in de zin dat je 
als organist je eigen opvattingen 
en visies terzijde schuift en dat 
je zonder morren speelt wat je 
opgegeven krijgt. De organist als 
levende jukebox, en het woord 
‘dienen’ gemarginaliseerd tot de 
betekenis ‘zorgen dat er orgelbe-
geleiding is’.
Nu zou dit nog tot op zekere 
hoogte een verdedigbare visie 
zijn wanneer het er inderdaad om 
zou gaan dat je als organist jezelf 
wegcijfert omwille van anderen of 
omwille van een groter belang.

Maar dan is het toch zinvol om 
een andere betekenis van het 
woord ‘dienen’ in herinnering te 
roepen, namelijk die van ‘aanbid-
den, vereren’. Het dienen van 
God wil zeggen: Hem vereren 
en aanbidden. En zoals de Schrift 
leert, is het vanzelfsprekend dat 
er daarbij volop 
aandacht is voor 
hoe die aanbid-
ding concreet 
gestalte krijgt. 
Niet voor niets 
zijn in de Bijbel 
pagina’s vol geschreven over eisen 
en regelingen met betrekking tot 
de eredienst en de wijze waarop 
scheppingsgaven daarbinnen 
gebruikt moeten worden. 

In onze huidige liturgische prak-
tijk kan en moet een goed opge-
leide kerkmusicus of kerkorganist 
voor wat de kerkmuziek betreft 
daarbij een gidsfunctie vervul-
len binnen de gemeente. Hij 
kent immers de ins en outs van 

bepaalde liedkeuzen, hij is bekend 
met de onschatbare waarde van 
de rijk geschakeerde kerkmuzi-
kale traditie voor kerk en geloof. 
Hij weet ook van gevaren en val-
kuilen, van ontsporingen en van 
basale kwaliteitseisen die gesteld 
moeten worden aan de lofprijzing 
die immers plaatsvindt voor het 
aangezicht van God en zijn heilige 
engelen. 

Hierbij doemt trouwens een 
ander aspect op, namelijk dat je 
van organisten mag verwachten 
dat zij ook in deze zin dienstbaar 
kunnen zijn, dat zij dus voortdu-
rend werken aan het op peil bren-
gen en houden van speltechnische 
vaardigheden en van hun liturgi-
sche en kerkmuzikale kennis.

W aarom wordt niet wat vaker 
vanuit deze invalshoeken gespro-
ken over de dienende functie 
van de kerkmusicus? ‘Dienen’ 
betekent meer dan ‘een functie 
vervullen’ of ‘zijn talenten ter 
beschikking stellen’. Een organist 
is evengoed dienstbaar wanneer 
hij of zij grenzen aangeeft voor 
wat wel en niet gewenst is in de 

kerkmuzikale 
praktijk. Het is 
als bij een medi-
cus die letterlijk 
en fi guurlijk in 
het vlees van de 
patiënt snijdt, en 

metterdaad daarmee een toon-
beeld is van iemand die zich opti-
maal dienstbaar opstelt.

Nachrift
Naast ‘Dienaar op de orgelbank’ 
bevat de bundel van Smelik ook 
bijdragen over ‘liederen die de 
Geest u ingeeft’ en over ‘stilte 
als lofzang’ – om enkele voor-
beelden te noemen. Ze hebben 
alle te maken met de liturgische 
praktijk. Dat geldt ook voor een 

aantal artikelen, onder meer over 
het gebruik en ongebruik van 
liturgische formulieren, over de 
inzameling van gaven (ondertitel: 
‘Van giften in natura tot geven via 
de app’), over ‘Zingen en spelen 
bij brood en wijn’ en over ‘Zin-
gen uit een bundel of vanaf een 
scherm?’ Wie van steviger, meer 
wetenschappelijke kost houdt, 
kan ook veel van zijn gading vin-
den. Bijvoorbeeld over de relatie 
tussen de Geneefse psalmmelo-
dieën en het gregoriaans, over 
het orgel in het vocale, liturgische 
oeuvre van Johann Sebastian Bach 
en over theologie en vroom-
heid in diens motet ‘Fürchte dich 
nicht’. Uit de meeste pennen-
vruchten blijkt de kerkhistorische 
interesse van de auteur. Ik noem 
in dit verband ook nog ‘De her-
komst van bid- en dankdag voor 
gewas en arbeid’, ‘Op zoek naar 
een ‘betamelijke uitoefening van 
den openbaren Godsdienst’ rond 
1816’ en ‘Lotgevallen van psalm 
130 ‘De profundis’.
Wie bij de vormgeving van de 
eredienst betrokken is, kan veel 
aan dit pachige boekje hebben. 
(JDW)

Dienaar op de orgelbank
‘Dienaar op de orgelbank’ is een van de columns in de bundel ‘Zingen 
en zeggen. Artikelen en columns op het gebied van liturgie en kerkmu-
ziek’ van dr. Jan Smelik. Met een naschrift van dr. Jan Dirk Wassenaar.

de organist als levende 
JukeboX, en Het woord 

‘dienen’ gemarginaliseerd tot 
de betekenis ‘zorgen dat er 

orgelbegeleiding is’.

Meer Jan Smelik
Jan Smelik (1961) studeerde muziek-
wetenschap aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. In 1997 promoveerde hij 
op een dissertatie over het protes-
tantse lied rond 1900. Hij werkte als 
redactielied en auteur mee aan de 
standaardwerken ‘Nieuw handboek 
voor de kerkorganist’ (1995) en ‘Het 
kerklied, een geschiedenis’ (2001). 
Momenteel is hij hoofdredacteur 
van Het Orgel, het tijdschrift van de 
Koninklijke Vereniging van Organis-
ten en Kerkmusici, en van Eredienst, 
het orgaan van de Vereniging van 
Gereformeerde Kerkmusici. Tevens 
maakt hij deel uit van de redactie 
van het digitale compendium bij het 
Liedboek – Zingen en bidden in huis 
en kerk. (zie www.smelik.net).

 Zangavond naar de 
Zondag in Staphorst
Het is weer tijd voor een Zang-
avond naar de Zondag. Het inter-
kerkelijk Mannenkoor Drachten, 
onder leiding van Freddy Veltkamp, 
verzorgt de koorbegeleiding. Wilco 
Veldkamp begeleidt op orgel. Ds. 
D.J. Diepenbroek verzorgt een 
overdenking. De entree bedraagt 
€ 5, kinderen tot 12 jaar kunnen 
gratis naar binnen. Een half uur van 
tevoren is de kerk open. Zie ook: 
www.zangavondstaphorst.nl

Zaterdag 9 februari, 19.00 uur, Staphorst, 
Kerkgebouw De Bron, Churchillaan 2

 Voorstelling voor 
kinderen in Hasselt
Matthijs Vlaardingerbroek geeft 
een voorstelling in Hasselt, speciaal 
voor kinderen. Vlaardingerbroek is 
een christelijke verhalenverteller, 
buikspreker en goochelaar. Deze 
middag gaat het over het leven 
van Petrus. Een leuke en mooie 
voorstelling met buikspreekacts en 
goocheltrucs. Lekker interactief! 
Kinderen mogen meehelpen op 
het podium. Dat wordt niet alleen 
genieten voor de kinderen, maar 
ook voor ouders, grootouders, 
ooms, tantes etc.! Meer info en 
aanmelden kan via: www.leerhuis-
zwartewaterland.nl

Woensdag 13 februari, 14.30 uur, Hasselt, 
Ontmoetingskerk, €2,50 

 Cursus ‘Christus 
doet er werkelijk toe’
Op woensdag 13 februari start 
de cursus ‘Christus doet er wer-
kelijk toe’. Een bijbelstudie van-
uit Kolossenzen over leven met 
Christus. Een brief over wie Jezus 
is voor ons, midden in ons leven. 
In deze cursus wordt er bespro-
ken hoe de woorden van Paulus 
aan de Kolossenzen van toepas-
sing zijn voor het leven van een 
mens in alle facetten. De cursus 
bestaat uit zeven avondbijeen-
komsten. Meer informatie en 
opgave: 
www.leerhuiszwartewaterland.nl

Woensdag 13 februari, 19.30 uur, Zwartsluis, de Poort, 
cursus (incl. materiaal) € 40

 Goed omgaan 
met boosheid
Leren om open en constructief 
met irritaties en spanning om 
te gaan, dat kan tijdens een cur-
sus van GoedBoos. Aan de orde 
komen de volgende thema’s: de 
waarheid in liefde vertellen; over 
reageren bij irritaties; verschil-
len leren waarderen en tot slot 
vergeven, vergeten en verzoenen. 
Gerard van der Schee en Saskia 
Tichelaar zijn de presentatoren 
van deze cursus. Het is hun passie 
dat mensen boosheid leren zien als 
kracht om in beweging te komen: 
irriterende situaties bespreekbaar 
maken, zoekend naar behoud of 
verdieping van de relatie. Niet 
alleen voor mensen in relaties 
thuis, maar ook in families, buurt, 
kerk of op het werk. Tot nu toe 
hebben in meer dan 25 plaatsen 
bijna 2000 personen een cursus of 
workshop van GoedBoos gevolgd. 
Dat kan nu ook via internet.

Voor meer info over aanmelden en kosten: 
www.goedboos.com
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skieën 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Advertenties

Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

O O K  V O O R  O N D E R H O U D -  E N  R E S T A U R A T I E W E R K Z A A M H E D E N
Stadskanaal: Klompenmaker  2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224

E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl

GEDENKSTENEN
 Staande letterplaten
 Enkele gedenkstenen
 Dubbele gedenkstenen
 Liggende zerken
  Gedenkstenen met volledige  
bedekking

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

 Gedenkstenen met een omranding
  Alle uit te voeren in eenvoudig,  
klassiek, kunstzinnig of  
natuurlijk ontwerp

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

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

www.brouwertuk.nl

Wij maken magazines: van de kerken, 
voor toeristen. Om hun te laten weten 
dat ze welkom zijn. In de omgeving èn 
in de kerken. 
 
Stichting Welkom in de Kerk werkt 
zonder winstoogmerk. U bent welkom 
op: www.welkomindekerk.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?

Ook 
adverteren 

in het 
Gezamenlijk 
Zondagsblad?

Neem contct op met 
Geke Brinkers en informaar 
naar de voordelige tarieven.
gekebrinkers@topic-cc.nl

of
tel. 0546 - 57 74 75.


