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Vragen die er toe doen
In de meeste kerken zijn
er geen middag- of avonddiensten meer. Daarmee is
het begrip leerdienst ook
bijna verdwenen. Daar was
vroeger namelijk de tweede
dienst voor bedoeld.

COEvORDEN

Tijdens de tweede
dienst kreeg de gemeente catechisatie aan de hand van een oud
leerboekje uit Heidelberg, de
Heidelbergsche Catechismus,
geschreven door twee jonge theologen, Ursinus en Olevianus.

Vroeger lag op elke preekstoel een boek met het Apostolicum en de Heilderbergsche Catechismus. Van menige kansel is hij verdwenen.
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Commentaar

#doeslief
Heeft u hem al gebruikt, de nieuwe
hashtag die Sire in het leven heeft
geroepen? Of is er in de afgelopen anderhalve week nog niet iets
gebeurd waardoor de gedachte
opkwam: ‘Hé, doe ’s lief’?
Tijdens het autorijden mag je (kun
je) geen foto’s maken, anders had
ik al wel een melding of zes, zeven
kunnen doen inmiddels. Van ﬁguren die vinden dat ik te langzaam
inhaal en menen dat duidelijk te
moeten maken. En zelfs ‘moeten’
toeteren als ze me dan na láng
wachten voorbij rijden, al gebeurt
dat toeteren beduidend minder
vaak, gelukkig. Of zegt dit nu iets
over mijn rijstijl?
Waarom voelt het vreemd, zo’n
hashtag om mensen publiekelijk
tot de orde te roepen? Het voelt
anders bij ‘ﬂappdrol’, van die ene
telefoonaanbieder. Kent u die reclame? Deze reclame maakt z’n punt,
maar is wat luchtiger. Bij #doeslief
bekruipt mij het gevoel dat we
een nieuwe schandpaal hebben
gemaakt.
En ik vraag me af of we met z’n
allen in staat zijn om goed met
deze schandpaal om te gaan. Ik
heb namelijk niet alleen het idee
dat we wat onbeschofter zijn
geworden, maar dat we ook eerder
geïrriteerd en verontwaardigd zijn.
Wordt dit niet een nieuwe manier
om onze heus heel gerechtvaardigde gevoel van verontwaardiging
– want kíjk eens hoe slecht deze
persoon zich gedraagt! – heel snel
en gemakkelijk te spuien?
Zijn we geholpen met deze campagne? Iedereen lijkt wel boos
tegenwoordig. Nu hebben we nóg
een kanaal om ons ongenoegen te
uiten. #doeslief

Hoofdzaak
En het mooie is dat de ‘Heidelberger’ een belijdenisgeschrift is,
dat je meeneemt naar de Schrift.
De allereerste vraag is niet een
vraag hoe God er uit ziet, wat
Hij is of niet is. Daar gaat het
niet om. Die eerst vraag is een
volstrekt andere, een hypermoderne: ‘Waar ligt je enig houvast
in leven en in sterven?’ Daar
komt het aan op de kern van de
zaak. En dan kijk ik ook naar een
vraag uit de twaalfde zondag:

waarom ben ik een Christen.
Dat zijn vragen die er toe doen.
Vragen die ervoor zorgen dat je
zondags naar huis gestuurd wordt
met een duidelijke boodschap. En
daar hebben we behoefte aan in
de Kerk. Zeg niet op voorhand
dat het te moeilijk is. Je mag ook
wel eens wat dieper graven dan
de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan. Petrus zegt niet voor
niets dat we melkspijzen hebben
en vast voedsel. Dat geld ook in
het geestelijk leven. Daaraan kan
dit oude belijdenisgeschrift uit
Heidelberg een goede bijdrage
leveren. Dus nog niet opruimen
maar ter hand nemen. Tot lering
en verdieping, zonder gortdroog
te worden.

Take Five in Willem
Hendrik Zwarthal

Warming Up
over schepping

Welkomdienst
Borger

Bijeenkomst
Kerkenvisie in Bant

De vijf artiesten van Take Five
waren al vier keer eerder te
gast in de Willem Hendrik
Zwart-hal en - het mag gezegd
- ze speelden de zaal plat! Ook
hun nieuwe programma belooft
weer veel goeds. De toegangsprijs
is inclusief koffie en thee en na
afloop een hapje en drankje.

Niets, een knal en miljoenen jaren
later zijn wij er. Wetenschappers hebben veel argumenten om
God buiten beschouwing te laten.
Warming Up nodigt Stef Heerema van het Logos Instituut (De
Bilt) uit. Heerema presenteert
een bijbelse kijk op de schepping
en gaat er over in gesprek. Vooraf
soep en een broodje, na de dienst
koffie.

In Borger vinden al meer dan 10
jaar welkomdiensten plaats. Tijdens
de dienst van 17 maart treedt gospelkoor ‘Reflection’ uit Tollebeek
op. Ds. J. Hermes uit Schoonebeek
spreekt over het thema ‘Kun je
worden wie je wil zijn...?’. Organist
Herman Boerman en saxofonist
Klaas Jan Pullen zorgen voor de
muzikale begeleiding. Vanaf 18.45
uur is er samenzang.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Steunpunt
Archeologie en jonge Monumenten Flevoland (SAMF) organiseren de bijeenkomst Kerkenvisies
Flevoland. De minister OCW
stelt geld beschikbaar voor het
opstellen van integrale kerkenvisies. Doel: een duurzame toekomst van het religieus erfgoed
mogelijk maken.

geschrift, maar sinds de invoering
van het nieuwe Liedboek ‘kent
en vindt men zijn standplaats niet
meer’, om met Psalm 103 (oude
berijming) te spreken. Ik acht dat
een verlies. Een groot verlies. Het
Catechismus
is belangrijk dat de gemeente van
Vroeger lag op elke preekstoel
Christus ook weet wat de kerk
een boek met de belijdenisleert. Zonder dogmatiek gaat het
geschriften van de kerk, met
niet. En dan bedoel ik met dogdaarin naast het
matiek geen leerApostolicum de
stelligheid, maar
Petrus zegt niet voor niets dat
Heilderbergsche
levend geloof. Vaak
we MelKsPijzen heBBen en vast
Catechismus. Ik
zegt men dan direct
voedsel. dat geld ooK in het
zeg met opzet
dat we daar de BijgeestelijK leven.
vroeger, want van
bel voor hebben,
menige kansel is hij verdwenen.
prima. Maar het is ook belangrijk
Destijds zat er achter in het Lied- hoe het voorgeslacht die Bijbel
boek van 1973 nog wel eens een
gelezen heeft en uitgelegd. En dan
katern geplakt met dit belijdenisvinden we juist in dit oude leer-

MAAK

Wat doen
we met
kerkelijk
erfgoed?

EN SCHOONOORD

OLDENHUIS,

ee?
Nog geen a bonn
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Door ERIK A vAN DER L A AN , SLEEN

Door DS. TAMMO

Samenvatting
In principe was het een samenvatting van eeuwen theologie. Voor
elke zondag was er een vraag en
een antwoord, de ingrediënten
voor de middagpreek. Welgeteld
52 zondagen, waarin de hele leer
van de kerk aan de orde kwam.
De catechismuspreken vond men
nogal eens ingewikkeld en ook vaak
gortdroog. Ik heb het vermoeden
dat ze zo langzamerhand dan ook
tot vreemde en zeldzame eenden
in de kerkelijke vijver behoren. In
het leesroosters dat vele kerken
volgen, is geen plek voor een vraag
uit dit oude leerboekje.

F L E VO L A N D

Zaterdag 16 maart, 20.00 uur, Lemelerveld,
WHZ-hal, Grensweg 17, reserveren: 0572-371838 /
adhuetink@gmail.com

boekje uit Heidelberg een prachtige handleiding. Je mag er voor
mijn part kritiek op uitoefenen,
geen probleem, maar het gaat om
de hoofdzaak.

Zondag 17 maart, 17.00 uur, Wierden, Dorpskerk
(Hebron), Burg. v.d. Bergplein 3, gratis toegang

zondag 17 maart, 19.00 uur, Borger, Goede Herderkerk,
Hoofdstraat 11

Donderdag 21 maart, 9.30-13.00 uur
(inloop vanaf 9.00 uur), Bant, de Bantsiliek
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overdenking

zondag 17 maart 2019

Jeugddienst Wierden
In de Wierdense gereformeerde
kerk wordt op 17 maart een verrassende jeugddienst gehouden.
De dienst is namelijk opgezet
door één van de catechisatiegroepen van de kerk. Eigen predikant
Pieter Dekker zal een overdenking houden met als thema ‘Wie
vertrouw jij? Vertrouw jij op
Hem?’.
Zondag 17 maart, 10.30 uur, Wierden, Gereformeerde
kerk, Spoorstraat 11

Oratorium Exodus
Steenwijk
Achter de schermen is het Christelijk Gemengd Koor bezig met
het oratorium ‘Exodus’ van Johan
Bredewout. Dit staat in het teken
van het leven van Mozes, de grote
bevrijder van het volk Israël uit de
slavernij. Rode draad zijn de woorden van Mozes: ‘Heer, als gij niet
met ons mee wilt gaan, doe ons
van hier niet optrekken’. Prachtige
muziek begeleidt het verhaal, tussendoor worden teksten gelezen.
Hieraan werken mee: pianist Guus
Vos, Caroline Roth (dwarsfluit),
Anneke Rosier (viool) en enkele
leden van Crescendo. Het geheel
staat onder leiding van dirigent
Petra Belt Verweij.
Zondag 17 maart, 19.00 uur, Steenwijk, Grote Kerk,
collecte, 0521-511075 (secretariaat)

Naar
bakkerijmuseum
Hellendoorn
Zin in een leuk uitstapje? Ga
met de PCOB naar Gerrit Valk’s
bakkerij- en ijsmuseum in Hellendoorn. De ene groep begint
met een rondleiding, de andere
groep krijgt een bakdemonstratie,
waarbij je zelf ook mag helpen.
Halverwege wordt er gewisseld.
Uiteraard is er koffie/thee met
wat lekkers. Vrij parkeren aan de
Zuid Esweg en achter het Twents
Ribhouse. Volg de P-borden bij de
kerk (d’Oale Grieze).
Maandag 1 april, 13.30 uur, Hellendoorn, Bakkerij- en
ijsmuseum, Dorpsstraat 49, € 6,35, 06-38309487 of
j.roelofs@concepts.nl

Specials Reveil
Het onafhankelijk christelijk
maandblad Reveil geeft dit voorjaar een paas- én pinksterspecial
uit. Bedoeld om te verspreiden
in uw woonplaats, wijk of kerk.
Het zijn veelkleurige magazines
met columns, commentaren,
interviews en bijbelse bezinning.
Bestellen kan vanaf 10 exemplaren voor 75 cent per stuk (excl.
verzendkosten). Bestellen is
mogelijk t/m 17 maart (paasspecial) en t/m 19 mei (pinksterspecial) via www.maandbladreveil.nl

De hele wereld gaat God aan het hart
“Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken en
door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van het kruis, alle
dingen weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde,
hetzij wat in de hemelen is.” Kolossenzen 1:19-20

Door DS. KO HEKMAN ,
ASSEN

Verzoening betekent vrede met God
en mensen, maar reikt ook verder.
Verzoening is universeel, van kosmische betekenis, betreft de ganse
wereld in al haar levensverbanden. Deze gedachtelijn komen we
tegen bij Paulus in zijn brief aan de
gemeente van Kolosse.
Machtswisseling
Het gaat om de plaats die Christus inneemt in Gods schepping,
om wat Hij in de gehele kosmos betekent. God is onder ons
komen wonen. De hoge God
koos zich een plek op aarde in
het leven van de aardse Jezus om
door Hem alle dingen op aarde
en in het heelal weer met Zich
te verzoenen. God maakte vrede
door het bloed van het kruis.
Dat is pacificatie. Hij heeft als
overwinnaar zijn wil opgelegd aan
de machten die de mens in hun
greep hadden, en die Hij nu aan
de macht van Christus onderworpen heeft. Die machten is
alle zeggenschap ontnomen. Een
machtswisseling. Christus is Heer
van de machten. Het heelal is zijn
gebied.
Mobieltje
De machten in onze tijd zijn vele:
de heersende mode, publieke
opinie, economische belangen,
egoïsme en ik-mentaliteit. Een
macht is alles wat ons in de greep
heeft. Denk bijvoorbeeld aan de
macht van een mobieltje, achter
het stuur en op de fiets. Christus
heeft al dergelijke machten op
hun plek gezet. Zij zijn niet meer
onze baas. Dit heeft consequentie
voor ons leven. Wij zijn niet van
de machten, niet van politieke,
economische, financiële, militaire,
verslavende, menselijke machten.
Wij zijn niet van onszelf, wij zijn

eigendom geworden van Jezus
Christus. Dit is de kosmische
vrede die God heeft gebracht.
Vervreemding tussen God en
wereld is hersteld. Wij mogen
leven zonder angst. De duivel
heeft niet het laatste woord en
ook het gedragspatroon van de
onverloste wereld niet. Wij zijn
vrij van machten die ons in de
greep hebben.
Dienst van verzoening
Verzoening werkt ook door in de

maatschappelijke en politieke ver- nis voor kosmos en natuur. De
relatie tussen mens en natuur is
houdingen. Het betekent verzoeverstoord. De wereld van planning tussen mensen van verschillende rassen, huidskleur, etnische ten, dieren en mineralen wordt
uitgebuit en uitgeafkomst, seksuele
put. De milieucrigeaardheid. Het
de MilieuCrisis Behoort ons
sis geeft aan dat
raakt de armoede
evenzeer ter harte te gaan als de
mens en natuur
in de wereld.
Crises en ConfliCtsituaties tussen
als vijanden tegenWe zijn verantMensen en groePen.
over elkaar staan.
woordelijk voor
Verzoening betreft alle dingen
een nieuwe sociaal-economische
wereldorde. Emancipatie van min- in de kosmos. De milieucrisis
behoort ons evenzeer ter harte
derheden, partij kiezen voor de
te gaan als de crises en conflictarmen, slachtoffers van uitbuiting
situaties tussen mensen en groeen onrecht, seksuele minderheden. Opkomen voor veiligheid en pen. Onze verantwoordelijkheid
is de vriendschap tussen mens
gerechtigheid.
en natuur te herstellen. Kortom,
de héle wereld gaat God aan het
Klimaat
hart.
Verzoening heeft ook beteke-

D

De machten in
onze tijd zijn
vele. Een macht is
alles wat ons in de
greep heeft. Denk
bijvoorbeeld aan
de macht van een
mobieltje, achter
het stuur en op
de fiets.

Polderpraat

Middaggebed
Door DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

Het was de derde
woensdag van de maand. Tijd
voor het middaggebed om
12.30 uur in de historische
Fortkerk (1669).

Eerst een latte macchiato scoren
op het Wilhelminaplein met zicht
op de grote letters CURACAO en
DUSHI. Een topplekje om selfies
te maken en geliefd bij de hordes
toeristen. Daarnaast, onder de
bomen, staat bijna dagelijks, een
groepje Jehovagetuigen, geduldig
postend bij hun lectuurstand met
de Wachttoren en folders over
hoe geluk je ten deel kan vallen.
Een enkele keer knoop ik een
praatje aan en vraag ik naar de

klandizie van die morgen. Die valt
door de bank genomen behoorlijk tegen. Het mooie is wel dat ze
altijd blijmoedig blijven glimlachen;
dat kan van veel kerkmensen niet
altijd worden gezegd.
Maar eerst die latte macchiato.
En dan is er herrie. Plotseling verschijnt, luid leuzen roepend, een
groep demonstranten op het plein,
omzwermd door mensen met
camera’s en microfoons. Het blijken stakende ambtenaren te zijn
die loonsverhoging eisen. Een grote
man, de vakbondsleider maant tot
kalmte, het plein valt stil. Peptalk.
Applaus. Luid scanderend trekt de
stoet verder de Breedestraat in.
De koffie staat nog onaangeroerd.
Achter ons nu een flashmob van
een dameskoor, allen met hoofddoek. Never a dull moment hier.

Tijd voor het middaggebed. De
prachtige Fortkerk staat op de
binnenplaats van Fort Amsterdam,
de zetel van de Curaçaose regering en recht tegenover de gouverneurswoning. De toenmalige
Protestantse Nederlandse elite
zorgde goed voor zichzelf. Kerk
en staat: twee handen op één
buik. De toegangspoort naar het
plein met de kerk is echter met
linten afgezet. Demonstranten
blokkeren de ingang. We spreken
een Gronings echtpaar. Al snel
gaat het over die dekselse gaswinning.
Kunnen we naar het middaggebed? Het is 12.30 uur. De beveiligers laten ons door. De kosteres
heeft de toegang naar de kerk
met een dik koord afgesloten.
Gastvrij is anders! De gouverneur
en haar adjudant, vaste gasten,
zijn afgebeld vanwege de demonstratie, horen we. Er is ook geen
predikant. Met een handjevol

mensen staan we op de trap naar
de kerk. Dus nog maar even over
de gaswinning. Een mevrouw die
een modezaak heeft om de hoek,
foetert over demonstranten.
Opeens is daar toch de voorganger, een Ghanese predikant met
boordje, die Engels spreekt “We
gaan gewoon beginnen” roept hij
monter. “Waar twee of drie in
Mijn naam verenigd zijn…” Vol
passie zingt, bidt en spreekt hij
met brede gebaren over Amos,
over de onrust in de samenleving en ‘dat recht mag stromen
als water’. Door de openstaande
ramen waaien vanuit de verte
flarden van leuzen van de stakers
de kerk binnen.

‘God will take care of you’ is de
laatste regel van het slotlied. “Het BIJZONDE
moet zo zijn”, zegt de preikant.
Buiten beklimt de adjudant van de
gouverneur de trappen naar de
ambtswoning.

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
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 17 maart: GK
Aalden 10.00 ds. J. LambersNiers, Coevorden. Organist:
Erik Nijzink. Knd. en oppas. Collecten: KiA en kerk.
BOvENSMILDE
Kerkdienst 17 maart: 10.00
ds. S. Kits. Organist: Nico Meilof. Paaskaars aansteken:
Dylan Nagelhout. Collecten:
1. KerkinActie/Binnenlands Diaconaat. 2. Kerk. Bij de uitgang:
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.:
Renate Nagelhout.
17 maart. Wekker worden
Lucas 9: 28-36. Het verhaal uit
Lucas vertelt hoe Jezus met twee
leerlingen de berg op gaat om
te bidden en daar zien ze hoe
hij omringd wordt door Mozes
en Elia. Wauw!! Dat schudt hen
en hopelijk ook ons wakker!! Je
weet opeens weer: hier gaat het
om. Zo’n wauw moment!! Wakker worden en weer weten wat
belangrijk is. Wij mensen hebben
dat nodig om niet weg te zakken
in alles wat vanzelfsprekend is. In
alles dat gebeurt en waar je geen
vat op hebt. Waar je van denkt:
het zal mijn tijd wel duren. Nee,
zegt het evangelie van deze dag
ons: nee, wakker worden. Het
gaat om het goede nieuws van
Jezus Christus dat geworteld is
in en gestoeld is op de wet en
de profeten. Dat is de toetssteen voor iedere dag. Dat je je
afvraagt: klopt het met de wet
van God, zoals die door de profeten is doorverteld en in met
uiterste consequenties is geleefd
door Jezus van Nazareth? Wordt
wakker en herken dat je als mens
in dit licht staat. En nee, je kunt
dat beeld niet bevriezen. Je moet
ermee het dal weer in, naar beneden, het leven van alledag. Laat
daarin dit licht van Christus schijnen.
Vrouwenver. H.V.G. - Draagt
Elkanders Lasten. 20 maart om
19.45 uur komen we samen in het
gebouw achter de Waterstaatskerk.
Vrouwenver. Ora et Labora.
19 maart om 19.30 uur komen
we samen in het gebouw achter
de Waterstaatskerk. Onderwerp: De ziener van Patmos,
Openbaring 1: 9b en Johannes 21:
20-23 en uit ‘In Gesprek’, blz. 4
van sept. 2017. De vrije bijdrage
wordt verzorgd door mw. A. Pol.
Wensboom. We kregen het
verzoek van een al iets ouder
gemeentelid i.v.m. het snoeien van
de appelbomen. Na één telefoontje werd het verzoek gehonoreerd en mevrouw was erg dankbaar dat dit zo snel geregeld kon
worden. En alhoewel het niet de
bedoeling is dat ervoor betaald
BIJZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

gaat worden heeft mevrouw toch
een donatie gedaan en deze wil ze
bestemmen voor de bloemen. En
daarvoor zijn wij haar weer dankbaar. Het is mooi om wensen te
vervullen dus heeft u een wens: u
weet ons te vinden.
COEvORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 17 maart: GK
10.00 ds. H. Nagelhout. Organist: Jan Kamphuis. Knd.: groep
1 t/m 8. Oppas: Linda Hulter en
Britt. Bloemendienst: mw. F.
Beenen. Collecten: 1. KiA. 2.
Kerk. Deurcollecte: onderhoudsfonds.
Aleida Kramer 10.30 mw. J.
Regeling.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 17 maart: 9.30 ds.
K. van Staveren, Dedemsvaart.
O.v.d.: dhr. J. van Vondel en mw.
H. Kiers. Diakenen: mw. A. Leffers en mw. T. Deuring. Organist: Nelleke v/d Leest. Oppas:
Rennie Roffel. Beamteam:
Hilda. Gastdame-/heer: mw.
B. Busscher en dhr. J. Terpstra.
Autodienst: H. Buursema: mw.
Huizing en dhr. De Groot; mw. R.
Roffel: fam. Potze. Collecten: 1.
Binnenlands diaconie. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 17 maart: 10.00
ds. B. Breunesse. Knd.: ja. Kaars
aansteken: Bram Euving. O.v.d.:
Henk Stevens. Organist: Harmke Elders. Oppas: Astrid Euving
en Anika Pijpstra. Collecten: 1.
KiA. Uit de gevangenis en dan? 2.
Diaconie. 3. Jaarproject. Diaconie.
Bloemengroet: fam. L. Lunshof.
Kerkvervoer: fam. P. Braker
(291442). Na de dienst is er koffiedrinken in Pluspunt.
KLAZIENAvEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 17 maart: 9.30 ds.
H. Lageveen. O.v.d.: D. de Jong.
Organist: M. Hof. Collecten: 1.
Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang:
onderhoud gebouwen. Welkomstcie.: fam. G. Velzing.
KLAZIENAvEEN-noord
Kerkdienst 17 maart: 10.00
ds. H. Dekker. Biddag. Organist: Karin Roffel. O.v.d.: Albert.
Welkom: cie. Bijzondere Diensten. Beamer: Gelske.
NIEUW-AMSTERDAM/
vEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 17 maart: 10.00
dhr. A. Stevens. O.v.d.: mw. J.
Feijen-Snippe. Organist: dhr. H.
Vugteveen. Koster: dhr. R. Visser. Collecten: 1. Diaconie. 2.

zondag 17 maart 2019

Kerk. Bij de uitgang gebouwen.
Oppas: Corenna Mennik. Knd.:
Demi Vos. Kaars aansteken:
Rien Pals. Bediening beamer:
Piet van Noort. Ontvangst:
fam. Kuik. Bloemendienst: fam.
Haan. Autodienst: mw. F. Rabbers.
Weeksluiting Oldersheem:
22 maart 19.00 dhr. J. Vijlbrief.
NIEUW-AMSTERDAM/
vEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 17 maart: 10.00
ds. F. Schipper. Organist: mw.
Willy Misker. Collecten: 1.
Diaconie: project Gambia. 2.
Zuiderkerkgemeente. Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.
Autodienst: mw. M. Meijer
en mw. Jakobs: fam. H. Lensink.
Autodienst: mw. G. Horstman:
dhr. E. Bobbink. Lector: Henny
Holwarda. O.v.d.: Dorina Veneman. Bloemen: mw. Visser.
Koster: F. Kuper. Kofﬁe: Tom
en Fimke van Sloten. Ontvangst
en Nieuwsbrief: Albert en Gini
de Vries.
40-dagentijd project. De
40-dagentijd is wederom weer
voor Gambia gekozen. 10 maart
komen Tina en Tieme weer een
verslag geven van wat er zoal is
gebeurd en wat ze nog graag willen. Tevens willen we weer op de
zondagen van alles inzamelen dat
weer voor € 7,50 per doos kan
worden verzonden. 17 maart:
hygiëne producten zoals tandpasta, tandenborstels, shampoo,
zeep, kam/ borstel; 24 maart:
potloden, pennen, schriften en
andere schoolartikelen; 31 maart:
speelgoed lege voetballen en
pomp ballonnen stuiterballen,
loom elastiekjes kleurboeken
geen grote ding wat veel ruimte
inneemt; 7 april: kinderkleding
kinderschoenen; 14 april: alles
wat u van bovenstaande nog
vergeten bent in te leveren en
natuurlijk geld want als er geld is
kunnen ze weer verder bouwen.
Rommelmarkt. 16 maart:
inbreng van 10.00 uur tot 12.00
uur. Ook oude metalen kunt u
brengen.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 17 maart: De
Wijngaard 9.30 ds. Hordijk,
Aalden. Collecten: 1. Binnenlands diaconaat/KiA. 2. Eigen
evangelisatie/ZWO. Tot Pasen
staat ook weer de bus in de hal
van de kerk waar u uw giften in
kunt deponeren in deze tijd van
bezinning. We willen dan denken
aan mensen die het minder hebben dan wij. Knd.: alle groepen.
Autodienst: H. Bouwman en P.
Hogeveen. Oppas: Gea Habers.
Bloemengroet: fam. A. Eisses.
22 maart gaat de jeugd samen
met de andere Zandloperdorpen
lasergamen bij de Riegheide.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdienst 17 maart: 9.30
ds. T. Veenstra, Kampen. 15.00
ds. G. de Goeijen, Den Ham.
Organisten: dhr. R. Roelofs en

dhr. G. Diepeveen. Knd.: Rianne
Kamphuis (1, 2) en Lian Wetering
(5, 6). Tnd.: 15.00 uur: Wendy
Mollink (7, 8). Oppas: Inge
Reefhuis, Ina Hoff en Anne-Will
Plaggenmars. Collecten: KiA/
binnenlands diaconaat en diaconie. Bloemen bezorgen: Janny
Bosch.
DEDEMSvAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 17 maart: De
Antenne 9.30 Hans Bouma.
O.v.d.: Julia Schuurhuis. Pianist: Luco Hans. Lector: Corien
Deen. Gastpersonen: Geertje
Bouman en Lies Drost. Koster:
Henk Omvlee. In deze verhalendienst wordt verteld wat er met
Lazarus gebeurde. Je kunt over
zijn vriendschap met Jezus, zijn
vroege dood en zijn opwekking
een preek houden, maar je kunt
ook Lazarus zelf aan het woord
laten. Dat gebeurt in deze dienst.
Met als titel ‘Op het leven!’, vertelt Lazarus, 7 jaar na zijn opstanding, bij monde van Hans Bouma
zijn verhaal. Een even schokkend
als bevrijdend verhaal. Iedere
dag heft Lazarus met zijn zusters
Maria en Martha bij de maaltijd
het glas. Lechajim! Op het leven.
Het leven dat doorgaat. Het leven
dat gevierd mag worden. Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch muzikale collage ‘spreek van
geluk’. 19.00 ds. W. Moolhuizen.
Koster: Arjen Schollaardt. Taizédienst. De Fontein 19.00 ds. K.
van Staveren. O.v.d.: W. Vrieling.
Organist: Freddy Bruins. Koster: Janny/Koert Naber.
Collecten: PKW. Bij de uitgang:
binnenlands diaconaat. Kindercollecte: Mensenkinderen, voor
mensen in nood. Actie: Een
jaar lang groente en aardappels!
Oppas: Eline Grol en Annemiek
Linde. Kinderkerk: groep 1 t/m
8.
Van Dedem Marke 16 maart:
ds. A. ten Brinke. Pianist: Fred
van Dijk (Biddag).
Zieken. CFH, Rheezerweg 73,
7771 TD Hardenberg: dhr. G. van
Keulen, Zwierstraat, herstelzorg
unit 5, k. 7.
Woonzorgcentrum PW Jansen
Hermelijn 2, 7423 EJ Deventer
afd.: Zuidloo: mw. E. Grutter-Varwijk, De Tjalk 23.
Isala, Dokter van Heesweg 2,
8025 AB Zwolle, Postbus 10400,
8000 GK Zwolle: mw. Tigelaar,
Schuttevaer 11.
Activiteiten. 19 maart: 19.00
uur Kerk & Israël (De Fontein).
20 maart: Huiskamertour Zuidwest; 20.00 uur Yentil. Het gaat
deze avond niet over verkiezingen. Wel over wat je voor jezelf
wilt kiezen en wat je wilt delen
met een ander. Wat is van jou en
van jou alleen? Wat is je dierbaar,
waarin ben je kwetsbaar? Kun je
dan ook nog delen? Welke vragen
stel je aan jezelf, welke beelden
heb je daarbij? Wil je deze avond
een doosje meenemen? Het is
mooi als er een deksel op zit (die
open en dicht kan). Heb je nog
tijdschriften die verknipt mogen
NIEUWS vOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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worden? Neem die dan ook mee.
Voel je welkom. (De Antenne)
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 17 maart: 9.30
ds. R. van Hornsveld. O.v.d.:
groep A. Knd.: peuters: Karin
Kokman; groep 1 t/m 8. Oppas:
zaal 6: Heleen Bosch, Linda
Melenboer, en Christy Jansen.
16.30 Andersdienst. HK 17.00
avondgebedsdienst. GK 19.00
zangdienst. Collecten: 1. Biddagcollecte kerk. 2. Alg. Kerkelijke
Arbeid. Deurcollecte: kerk.
GKV 15 maart: 19.30 Stil
Moment. Collecte: Gevangenenzorg NL.
Dankbetuiging. Beste gemeenteleden, onze hartelijke dank voor
al jullie meeleven in de vorm van
gebeden, lieve kaarten, telefoontjes en bezoekjes tijdens de ziekte
en operaties van Sientje afgelopen jaar. We voelen ons gedragen door de gemeenschap en
dat doet goed. We hopen nu op
verder herstel en rustigere tijden,
waarin we ook weer naar de kerk
kunnen gaan en elkaar ontmoeten. Verbonden in Christus, Henk
en Sientje Kleinjan-Noeverman.
Lieve mensen, Wat een meeleven heb ik ervaren tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en
daarna! Hierdoor heb ik weer
ervaren hoe goed en hartverwarmend het is om te wonen in
een gemeenschap als Den Ham.
Dank, dank, dank! Anne Marie
Pasterkamp-Koster. Uw belangstelling en medeleven welke wij
mochten ontvangen na het overlijden van Jasper Eshuis heeft ons
diep getroffen, waarvoor wij u
dan ook zeer dankbaar zijn. Fam.
Eshuis. Fam. Petter.
Herinneringen aan jou zijn als
vogels en bloemen, ze komen
terug, elk jaar, om telkens te
koesteren en te benoemen. Hierbij wil ik u hartelijk danken voor
de belangstelling en het medeleven rond het ziek zijn en na het
overlijden van mijn lieve vrouw
Herma van Ulst-Reefhuis. Het
heeft mij goed gedaan. Bats van
Ulst.
Een woord, een gebaar of een
kaart, het doet je goed wanneer
je iemand die je liefhebt, missen moet. Langs deze weg willen
wij onze dank betuigen voor de
vele blijken van medeleven na het
overlijden van onze zorgzame
vader en liefhebbende opa Albert
Jan de Lange. Het heeft ons goed
gedaan te mogen ervaren, dat hij
bij zo velen geliefd was. Johan de
Lange en Josien de Lange-Berkhof, Dennis en Suzan, Mark, Gea
Koldeweij-de Lange, Laurens Koldeweij, Lars en Elisabeth, Nadieh
en Jules.
Passage. Passage Den Ham
nodigt u uit in de kerk aan de
Ommerweg op 20 maart, aanvang
20.00 uur, zaal open om 19.30
uur.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord).
Zieken. Dhr. A. Grendelman
(Mulderij 327) verblijft in CFH,
revalidatie-unit, k. 11.
Lees verder op pagina 4

4

berichten uit de gemeente

zondag 17 maart 2019

Vervolg van pagina 3

Baalder. Zieken. Mw. Bravenboer, Burg Bramerstr. 122, brak
door een ongelukkige val haar
heup. Ze revalideert in het CFH,
revalidatie, afd. 1 k. 3.
19 maart is er weer ‘Eetcafe’ in
de Boerderij in Baalder. Een maaltijd om gezellig samen een maaltijd te nuttigen. Voor ouderen,
mensen met een smalle beurs,
vluchtelingen en alleengaanden.
Kosten: Niets! Een vrij gift mag
altijd. Opgave met je naam en
aantal personen kan vanaf 14
maart per tel. of whatsapp op:
06-33479569.
Radewijk. Zieken. Mw. G.
Eggengoor-Ranter, Noord-Oosterweg 12, en dhr. H. Waterink,
Noord-Oosterweg 19, zijn beiden
weer thuis! We wensen hen van
harte verdere beterschap.
Liturgisch bloemschikken
40-dagentijd en Pasen 2019 ‘Een
nieuw begin’. In de 40-dagentijd
leven we toe naar Pasen, feest
van een nieuw begin. Jezus leert
ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. Centraal
staat het getal 8. Op de achtste
dag begint een nieuwe week (na 7
dagen). De achtste dag wordt ook
wel opstandingsdag genoemd.
Het getal 8 staat symbool voor
een nieuw begin en wordt ook
wel gezien als de overgang van
wat oud is naar iets nieuws. De 8
glazen flessen zijn deels bekleed
door rietstengels/grasstengels.
Het water in de fles is zichtbaar
tussen de grassen. Water geeft
immers nieuw leven. Riet staat
symbolisch voor buigzaamheid,
meebewegen. De Veertigdagentijd is een periode om bekende
routines opnieuw te bekijken en
meebewegen op het getij van het
liturgische jaar.
LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 17 maart: De Lantaarn 9.30 ds. J. Post, WierdenLutten.
Overleden. 2 maart is overleden
Chris Zweers in de leeftijd van 79
jaar. Hij woonde aan de Anerweg
Noord 56, 7775 AT Lutten. Zijn
afscheidsdienst is gehouden op 7
maart in de Kruiskerk, waarna hij
begraven is op de begraafplaats
te Lutten. We wensen de familie
veel sterkte toe en Gods troostende nabijheid.
Jarig. Alien Horsman, Stations-

str. 5/310, 7772 CG Hardenberg,
11-3-1973.
Mw. W. Veltink-Withaar, Meidoornstr. 34, 7775 BE Lutten,
13-3-1945.
Dhr. G. Gerritsen, Dedemsvaartseweg Noord 4, 7775 AG Lutten,
15-3-1938.
Mw. J. Kelder-Eggengoor, De
Haarweg 14, 7775 PX Lutten,
15-3-1944.
Mw. J. Bergsma-Slot, Dedemsvaartseweg Zuid 93 1, 7775 AD
Lutten, 16-3-1945.
Zieken. Mw. Liesbeth van ’t
Holt-van Santen, Korte Slagen
weg 3, Oud-Lutten, is opgenomen geweest in het ziekenhuis
te Hardenberg, vanwege een val
heeft ze haar heup gebroken. Ze
is nu inmiddels opgenomen in Het
CFH voor revalidatie.
Dhr. A. van Delden ligt na een val
in het Röpcke-Zweers ziekenhuis,
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg, begane grond, k. 20.
Betsy Spijker, Anerweg Noord
120, 7775 AV Lutten, is weer
thuisgekomen uit het ziekenhuis.
We wensen haar een voorspoedig
herstel toe.
Catrien Polman, Meidoornstr. 55,
heeft vanwege benauwdheidsklachten een week in het ziekenhuis gelegen. Wanneer haar
gezondheid het toelaat mag ze
maandag weer naar huis.
De bloemen gaan deze week
met een groet van ons allen vanuit de Kruiskerk naar Ronnie en
Elma Soer, Dedemsvaartseweg
Zuid 71, Lutten; vanuit de Kapel
naar mw. M. Benjamins-Spijker,
Prinses Beatrixlaan 19, Slagharen.
Uitnodiging. De kerkenraad v/d
Geref. Wijkgemeente nodigt al
zijn leden uit voor de voorjaarsgemeenteavond op D.V. 25 maart
in Pro Rege. Aanvang 19.30 uur.
Vanaf 19.15 uur is er gelegenheid
om een kop koffie te drinken.
Rommelmarkt. 13 april organiseren wij weer onze jaarlijkse
rommelmarkt op het plein achter
de Geref. kerk. U kunt vanaf 9.00
uur uw gebruikte spullen aan de
weg zetten. Dit wordt dan door
onze vrijwilligers opgehaald. Vanaf
14.00 uur kunt u zelf snuffelen
tussen alle rommeltjes. Wij zijn
ook dit jaar weer op zoek naar
een goed doel waar de helft van
de opbrengst rommelmarkt naar
toe zal gaan. Heeft u een goed
doel en lijkt het u wat om daar de
helft van de opbrengst naar toe te

laten gaan, dan kunt u dit vóór 18
maart aandragen bij Aniek Hagedoorn, dit mag via de mail
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg, tel. 0523-235724, e-mail
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 17 maart 9.30 ds.
L. van Rikxoort. 19.00 ds. W.
den Braber, Vriezenveen. O.v.d.:
dhr. G. Lennips. Diakenen: H.
ter Bekke en W. Wittenberg.
Collecten: KRQ, kerk en gebouwen. Gastheer: W. Wittenberg.
Meeleven. We leven mee met
onze naaste. We staan in deze
40-dagentijd stil bij alles wat
de Here Jezus voor ons heeft
gedaan, we leven bewust toe naar
Goede Vrijdag en Pasen.
Tekst. Een man die regelmatig
naar de kerk ging, bleef opeens
thuis. Na een paar weken besloot
de predikant bij hem langs te
gaan. Het was een gure avond.
De dominee trof de man thuis
aan voor een knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden
waarom de dominee langskwam,
heette hem welkom, bood hem
een gemakkelijke stoel bij de
haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei
niets. Tijdens de plechtige stilte
sloeg hij de vlammen gaande die
rond de brandende houtblokken
speelden. Na een paar minuten
nam de dominee de tang, pakte
voorzichtig een stukje gloeiend
hout en legde het aan de kant van
de haard waar geen vuur was.
Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid
toe. Het eenzame stukje hout
brandde steeds zwakker, gloeide
even op en doofde toen. Al snel
was het helemaal koud. Sinds de
begroeting was er geen woord
meer gesproken. Vlak voordat de
dominee wegging, pakte hij het
koude stukje hout en legde het
weer midden in het vuur. Door
het licht en de warmte van de
blokken eromheen, begon het
direct weer te gloeien. Toen de
dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: ‘Heel erg
bedankt voor uw bezoek en met
name voor de vurige preek. Zondag ben ik weer in de kerk.’
NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling,

Oosterveen 24, 7711 BS Nieuwleusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 17 maart: Ontmoetingskerk 10.00 ds. M.
Develing. Knd.: groep 1 t/m 8.
Collecten: diaconie, kerk en het
onderhoudsfonds. 15.00 ds. M.
Develing. Siendienst. Collecten:
diaconie, kerk en het onderhoudsfonds.
Zieken. Br. H. van Duren, Evenboersweg 23, verblijft in Reggersoord, Reggersweg 1, 7943 KC
Meppel, afd. 2, k. 5.
Overleden. Op 6 maart overleed in de leeftijd van 88 jaar zr.
Geertje Haasjes Snijder, woonachtig in de Brinkenborgh, afd.
Kerkenhoek, k. 26. De afscheidsdienst heeft afgelopen maandag
11 maart plaatsgevonden. Wij
wensen haar man en familie Gods
Troostende nabijheid toe bij het
verwerken van dit verlies.
De Bloemen gaan als groet naar
zr. H. Spijker-Westerman, Meeleweg 69.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 17 maart: Sibculo
Kloosterkerk 9.30 Sing-in door
gemeenteleden. Oppas: aanwezig. Kloosterhaar Fredrikskerk 9.30 ds. W. v/d Griend.
Knd.: groep 1 t/m 8. Paasproject.
Oppas: aanwezig. Collecten:
diaconie, kerk en onderhoudsfonds.
Zieken. Dhr. A. Evers, Sibculoseweg 55b, Westerhaar, is begin
februari opgenomen geweest in
het ziekenhuis in Hardenberg en
heeft een nieuwe schouder gekregen. Hij is inmiddels weer thuis
om verder te herstellen. Dhr. en
mw. Evers zijn dankbaar dat de
operatie goed verlopen is maar
er is veel geduld bij het herstel
nodig. Laten we hen ook in onze
gebeden herdenken.
Jarig. 25 maart: mw. M. BoschBolks, Plashofstr. 1, Sibculo: 76
jaar.
29 maart: dhr. J. Korblet, Schoolstr. 9, Sibculo: 77 jaar.
1 april: mw. W. Jaspers FaijerOrmel, Kloosterdijk 166, Sibculo:
76 jaar.
4 april: mw. J. van Dijk-Noppert,
Kloosterdijk 176, Sibculo: 73 jaar.
8 april: dhr. B. van Dijk, Kloosterdijk 176, Sibculo: 73 jaar.
9 april: dhr. J. Huisken, School-

str. 11, Sibculo: 77 jaar. Van harte
gefeliciteerd en Gods zegen
gewenst in uw komende levensjaar.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdiensten 17 maart: 10.00
ds. D. Riemens, Nijkerk. Oppas:
Femmalien Drogt en Hezra
Oenema. Knd.: groep 1 en 2:
Mirjam, Merel en Sanne. Organist: Hans Dunsbergen. 14.30
ds. E. van der Veen, Oldemarkt.
Zangdienst. Organist: Corry van
den Berg. Collecten: 1. Kerk. 2.
Diaconie.
40-dagentijd wandeling.
Raad van Kerken Vollenhove/
St. Jansklooster organiseert op
5 zaterdagen in de periode tussen Aswoensdag en Pasen een
wandeling in de omgeving van
Vollenhove en St. Jansklooster
(9 maart, 16 maart, 23 maart, 30
maart en 6 april). In deze periode
van oudsher een tijd van vasten
en bewust leven, denken we aan
Jezus die opliep met zijn vrienden
naar Jeruzalem. Hij ging door bergen en door dalen stap voor stap.
We geloven dat Hij nog steeds
oploopt met mensen door het
leven als reisgenoot, een wandelmaatje. We mogen stappen
zetten ook naar de ander, naar
elkaar luisteren, elkaar bemoedigen, stil zijn in het moment en
ons bewust worden van de weg
die Jezus moest gaan. Het is een
zinvol gebeuren zo met elkaar
een aantal zaterdagen stappen te
zetten op weg naar Pasen. We
wandelen ongeveer een uur, houden een korte meditatie en sluiten af met gezamenlijk een kopje
koffie/thee te drinken. Spreekt
dit je aan? Sluit je dan aan bij het
wandelgroepje, ook als het maar
1x zou zijn je bent van harte
welkom, opgeven is niet nodig.
Start: 9.00 uur vanaf de Burght
te Vollenhove. Zo mogen we met
elkaar optrekken en verschillende activiteiten gaande houden.
Uiteraard met hulp van Hem die
ons oproept om de gemeente van
Christus te dienen en als levende
stenen gebruikt te worden om te
bouwen aan Gods koninkrijk.
Hartelijke groeten en een goede
en gezegende week toegewenst.

Advertenties

“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.

½ jaar

GRATIS

proberen!!

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl
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s vrijblijve
Praat een rs van het
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met de m ondagsblad.
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Gezamen

Toe aan
een nieuwe
siTe voor
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Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl
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Riemer Roukema predikant van Waalse kerk Zwolle

“Mijn identiteit ligt in Christus”

Navigatie
Door DS. Foekje Dijk ,
dalfsen

Onderweg van hier
naar daar maak ik
wanneer de route onbekend is
soms gebruik van het navigatiesysteem dat tegenwoordig standaard in de wat nieuwere auto’s
zit. Het komt mij iedere keer
weer voor als een wonder, dat
op een schermpje te zien is welke
wegen ik moet volgen om bij mijn
bestemming te komen.

Prof. dr. Riemer Roukema (1956) is sinds kort
predikant van de Waalse kerk (Eglise Wallonne) aan de Schoutenstraat in zijn woonplaats
Zwolle. Het gaat om een functie in deeltijd.
“Ik heb me hier altijd thuis gevoeld en was er
al langer actief.”

door Leo Polhuys,
deventer

Voor lezers van het
Gezamenlijk Zondagsblad is Roukema geen onbekende. Hij is auteur van een serie
artikelen over de kerkdienst.
Ook zijn vrouw, dominee Lily
Burggraaff, komen we regelmatig
tegen in de redactionele kolommen van het GZ.
Gereformeerd
Roukema werd geboren in een
gereformeerd Amsterdams gezin.
Zijn grootvader van moederskant was predikant. Hij studeerde
theologie aan de VU, was van
1982 tot 1987 gemeentepredikant in het Friese Oppenhuizen
en stond daarna, tot 1996, in de
Amsterdamse Pijp. Een boeiende
periode, zegt hij daarover. “In dit
gedeelte van Amsterdam staan
meer moskeeën dan kerken. Het
was hard werken, maar er viel
wel wat van te maken. Er kwamen relatief veel studenten naar
de diensten. In Friesland was het
werk anders, maar in het pastoraat spelen grotendeels dezelfde
zaken.”

Het woord ‘navigatie’ is oorspronkelijk afkomstig uit de zeevaart, en is afgeleid van de twee
Latijnse woorden: navis, dat schip
betekent, en agere dat in dit geval
zoveel betekent als bewegen of
sturen. Navigatie is de kunst van
het plannen en volgen van een
route, om zich daarmee van de
huidige positie naar de bestemming te verplaatsen.

Kerkgebouw
De geschiedenis van het kerkgebouw gaat terug tot rond 1500.
In die tijd was het een kapel van
een groot kloostercomplex. De
naam ‘Waalse kerk’ voert terug
op de Protestantse vluchtelingen uit Wallonië in de zestiende
eeuw. In de zeventiende eeuw,
rond 1686 werd de kapel ter
beschikking gesteld aan Hugenoten die vanwege geloofsvervolging
uit Frankrijk waren gevlucht. De
Eglise Wallonne is aangesloten bij
de PKN.

Franstalig
Vanaf januari dit jaar is Roukema
opnieuw gemeentepredikant, nu
dus in Zwolle. “De diensten in
Jazzconcerten
de Waalse kerk zijn Franstalig en
Op zaterdagmiddag vinden er
worden eens in de twee weken
regelmatig jazzconcerten plaats
gehouden. Ze worden bezocht
in de kerk, georganiseerd door
door een veelkleurig gezelschap
de voorzitter van de kerkenuit een wijde regio. Denk aan
raad. Roukema: “Na afloop van
Nederlanders die in Frankrijk
een concert wijst hij mensen op
of een Afrikaans land hebben
gewerkt, of Franstalige Afrikaanse de kerkdienst die de volgende
ochtend wordt
vluchtelingen.
gehouden onder
Onder de bezoe“Christus heeft de dood
het motto: ‘Goed
kers zijn ook
overwonnen en Hij geeft zin
voor uw Frans
rooms katholieaan ons leven.”
en goed voor uw
ken en gereforziel’. Sommigen geven gehoor
meerd vrijgemaakten. Een deel
aan deze oproep. Er komen op
van de kerkgangers bestaat uit
mensen die allang geen kerk meer deze manier mensen binnen die
bezochten. Dat heeft dan meestal je anders nooit zou zien.”
te maken met nare ervaringen
Passie
van vroeger in een NederlandsIn zijn Amsterdamse periode als
talige omgeving. Hoe dan ook,
gemeentepredikant had Roukema
deze mensen voelen zich thuis bij
een aanstelling van vijftig procent.
ons. De Waalse gemeente is vrij
De laatste jaren was hij tevens
klein en er is een hechte band.
Bezoekers komen natuurlijk voor voor vijftig procent postdoctode inhoud, maar ze vinden er ook raal onderzoeker aan de toenmalige Theologische Universiteit
gemeenschap. Ik heb me er altijd
thuis gevoeld en was er voor mijn in Kampen. Al eerder, in 1988,
benoeming tot predikant al langer promoveerde hij op de uitleg van
de Romeinenbrief door Origeactief. Ook ging ik er regelmatig
nes van Alexandrië. Roukema:
voor. Het predikantschap was
“Commentaren op het Nieuwe
dan ook een logische stap. Het
Testament die dateren uit de eerverschil is natuurlijk wel dat ik nu
ste eeuwen van onze jaartelling
onder meer ook verantwoordezijn mijn specialisme.” Hij leerde
lijk ben voor het pastoraat.”

In vroeger tijden voeren zeelieden alleen dicht onder de kust
en bepaalden plaats en koers aan
de hand van markante punten op
de wal. Bij ondiep water was het
mogelijk om bodemmonsters te
nemen (soms zelfs door te proeven van de modder!) en zodoende informatie over de plaats in te
winnen. In Handelingen 27 meten
de zeelui een verminderde diepte,
hetgeen doet vermoeden dat er
land in de buurt is.
Enfin, om kort te gaan, navigatiesystemen kennen een voorgeschiedenis die even oud is als
de mensheid zelf. Dat zou je niet
zeggen wanneer je op internet
het woord ‘navigatie’ intoetst.
Ellenlange pagina’s tonen alleen
advertenties voor de moderne
navigatiesystemen zoals die ontworpen zijn voor voertuigen,
mobiele telefoons en dergelijke.

Riemer Roukema:
“Commentaren op
het Nieuwe Testament die dateren uit
de eerste eeuwen van
onze jaartelling zijn
mijn specialisme.”

zichzelf de Koptische taal om ook
oude gnostische geschriften te
kunnen lezen en begrijpen. Van
2002 tot 2014 was hij hoogleraar
Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit,
eerst in Kampen, vanaf 2012 in
Groningen. Eerder was hij twee
jaar hoogleraar in de geschiedenis van het Christendom in het
Franse Straatsburg. Vanwege eerdere overbelasting en overspannenheid werkt hij tegenwoordig
nog slechts voor twintig procent
van de tijd als hoogleraar. Hij geeft
geen les meer aan studenten. “Ik
heb nu een aanstelling als onderzoekshoogleraar. Zo lever ik bijvoorbeeld regelmatig artikelen aan
wetenschappelijke boeken en tijdschriften, bijvoorbeeld over oude
kerkvaders en soms over gnostiek.” Als hij niet actief is voor de
kerk of bezig met schrijven, wandelt of fietst hij graag. Verder zingt
hij in Gregoriaans koor Schola
Cantorum Campensis en werkt hij
in het koude jaargetijde mee aan
vrijwillig landschapsonderhoud.
Nepnieuws
Roukema schreef in de loop der
jaren verscheidene boeken. Hij
houdt wat afstand van spirituele

stromingen zoals New Age. Ook
heeft hij niets met opvattingen
die zich baseren op oude gnostische geschriften waarin Jezus
wordt gezien als een boodschapper die de mens oproept terug
te keren naar zijn innerlijke zelf.
“Boeken als de Da Vinci Code
en de ophef die is gemaakt van
het gnostische Evangelie van
Judas spelen in op deze trend.
Kranten schrijven erover en vaak
nemen mensen voor waar aan
wat er geschreven wordt. Maar
ik vind dat er op dit gebied veel
nepnieuws is. Dan wordt het zo
voorgespiegeld dat je in de gnostische geschriften de ware boodschap van Jezus kunt vinden. Dat
is historisch gezien niet te verdedigen.”
Hoewel Roukema goed thuis is
in de gnostiek, brengt hij liever
de heldere christelijke boodschap van liefde, barmhartigheid
en mededogen. “Christus heeft
de dood overwonnen en Hij
geeft zin aan ons leven. Ik kom
soms mensen tegen die al hoog
en breed volwassen zijn maar
nog steeds op zoek zijn naar hun
identiteit en zich afvragen wie ze
nu eigenlijk zijn. Mijn identiteit
ligt in Christus.”

Onlangs reed ik in mijn auto weer
van hier naar daar, deze keer niet
onder leiding van dat wonder van
vernuft. Maar wel was op het
schermpje het pijltje te zien dat
de weg die ik koerste, volgde.
Plotseling realiseerde ik me dat ik
niet alleen de gevolgde route zag,
maar dat ik ook een gebied, dat
normaliter aan mijn oog onttrokken wordt door dijken, huizen,
struikgewas of anderszins, onder
ogen kreeg. Op die hele bekende
weg had ik nooit vermoed dat
er zich buiten mijn blikveld een
meertje bevond, dat uitmondde in
een meanderend watertje.
Het bracht me subiet op de
gedachte dat dit zo vaak in het
onderling menselijk verkeer
gebeurt. Je ziet bij de medemens
vaak alleen datgene wat de ogen
waarnemen, of wat de oren
horen. Maar wat zich achter
de geuite emoties afspeelt, blijft
meestal verborgen. Was er maar
een navigatiesysteem voorhanden
om achter de muurtjes te kijken,
die een mens aanlegt om zichzelf
te beschermen tegen kwetsuren.
Wat zou dat velen kunnen behoeden voor een té snel oordeel
over een ander.
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magertjes. Binnen zeer afzienbare tijd is er een schreeuwend
tekort aan onderwijzend personeel voor dit vak.

RTV-tips
RTv tips
Zaterdag 16 maart
EO | NPO2 | 18.15
Ik mis je
Henriëtte bezoekt het urnengraf
van haar broer en haar ouders. Op
het graf, dat geruimd zal worden,
staat alleen nog een nummer.
Zondag 17 maart
EO | NPO2 | 9.10
Nederland Zingt op Zondag
Liederen om het vuur aan te
wakkeren!
Zondag 17 maart
EO | NPO2 | 00.15
Andries
Andries Knevel praat met de man
die in 2008 werd uitgeroepen tot
kunstenaar van het jaar. Henk
Helmantel wil met zijn kunst de
schoonheid van de schepping laten
zien.
Maandag 18 maart
KRO-NCRv | NPO1 | 21.15
Eindelijk Thuis
Ayla is geadopteerd uit Colombia.
Als zij op haar 18e op zichzelf gaat
wonen loopt zij vast. Vooral de
communicatie met haar vader loopt
niet. Zij hoopt dat ze zich thuis
gaat voelen in Colombia. Vader en
dochter hopen tijdens deze reis
dichter bij elkaar te komen.

De taal
De taal is een prachtig
instrument. Gedachten kunnen worden omgezet in
woorden en zo kun je met
elkaar communiceren. Je
verbindt je door de taal met
elkaar. We begrijpen wat
we bedoelen in woord en in
geschrift, althans zo zou het
moeten zijn. Maar helaas,
de belangstelling voor het
geschreven woord neemt
steeds meer af.
Door DS. TAMMO OLDENHUIS,
COEvORDEN

De taal lijdt aan hevige slijtage.
Misschien slijt daardoor ook de

Dinsdag 19 maart
NTR | NPO2 | 21.10
Eus in Medialand
De krant, radio en tv zijn nieuwsbrengers van de oude stempel. De
gevestigde media gelden dan ook
als bolwerken van ‘witte mannen’.
Ook Eus zelf wordt hier op aangekeken en hij wordt spottend ‘de
gekozen Turk’ genoemd.
Woensdag 20 maart
NTR | NPO2 | 21.20
De nacht van Wiegel
Het is bijna half twee in de nacht
als VVD-coryfee Hans Wiegel
op woensdag 19 mei 1999 zijn
beroemde ‘tegen’ in de Eerste
Kamer uitspreekt. Wiegel blokkeert daarmee de invoering van het
correctief referendum- het kroonjuweel van coalitiegenoot D’66.
Donderdag 21 maart
BNNvARA | NPO2 | 19.15
Typisch Heemstede
De camera’s volgen in Typisch
Heemstede het dagelijks leven van
de vele verschillende mensen. Wie
wonen en werken er? Wat gaat
er schuil achter de hekken van de
prachtige landgoederen? En zijn alle
mensen in Heemstede in goede
doen?
vrijdag 22 maart
KRO-NCRv | NPO3 | 19.55
Food CIA
Jimmy stelt vast dat schaaldieren
zich voeden met zwerfplastic,
schrikt van de wereldwijde vervuiling en staat versteld over een innovatieve oplossing.
Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl

juiste communicatie met elkaar.
Onze Nederlandse taal versimpelt, verengelst en verloedert.
En dat is alarmerend, hoog tijd
om daar wat aan te doen.

Het verbaasde mij niet toen ik
Maar dat alles laat onverlet dat
onlangs in de krant las, dat aan
het belangrijk is
de Vrije Universiwil je de Cultuur Bevorderen,
en blijft om onze
teit van Amsterdan zul je in elK geval de eigen
Nederlandse taal
dam in de nabije
landstaal Moeten ProMoten en
hoog te houden.
toekomst geen
finanCieel ondersteunen.
Partijen die zo
Nederlands meer
hard schreeugestudeerd kan
worden. Dit jaar maar een hand- wen over het behoud van onze
jevol studenten Nederlands. Eco- Nederlandse cultuur moeten nu
in elk geval alarm slaan. Wil je
nomisch is het onverantwoord
de cultuur bevorderen, dan zul
om daar een hele docentenstaf
je in elk geval de eigen landstaal
voor overeind te houden. Ook
moeten promoten en financieel
aan andere universiteiten in
ondersteunen. Het kan toch niet
Nederland is de belangstelling
zo zijn dat om puur economische
voor de studie Nederlands heel

op het gebied van milieu heel
andere keuzes maakt dan het nu
doet, ten aanzien van autogebruik, vliegen, vakantiebestemmingen, etc. Mijn inzet zou erop
gericht zijn om samen te komen
tot een werkelijk ascetisch leven,
in de goede zin des woords, met
het oog op het gemeenschappelijke welzijn van alle mensen op
aarde. Dat bewustzijn zou ik de
gemeente indragen. Dat zal niet
zonder debat gaan, maar dat zij
dan maar zo. Ik zie überhaupt
weinig debat in gemeenten om
gezamenlijk tot een standpuntbepaling te komen. Liever laat
men elkaar vrij. Ik herinner me
andere tijden in de kerk, waarin
je via heftige discussies tot een
standpunt kwam. Mijn ouders
gingen het gesprek niet uit de
weg. Laat het maar eens knetteren, laat men elkaar maar eens
in de haren vliegen. Het is niet
allemaal om het even. Vergeet
niet dat er vandaag nogal wat
op het spel staat. Maar we staan
voor mijn gevoel nog helemaal
aan het begin van dat gesprek.”
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opvallende, bijzondere, verbijsterende of verhelderende citaten uit kranten, bladen of
websites. Voor u gelezen en
geknipt door de medewerkers van het Gezamenlijk
Zondagsblad.

Ascetisch gemeente-zijn
Voor Kontekstueel voerde
Koos van Noppen een gesprek
met prof. dr. H.W. de Knijff naar
aanleiding van zijn in 1995 verschenen boek Tussen woning en
woestijn. Milieuzorg als aspect
van christelijke cultuur.
Een fragment:

Knutsel-engel
In het magazine Vrouw van de
Telegraaf stond een buitengewoon mooi interview EO-presentatrice Mirjam Bouwman.

“Laat het maar eens knetteren, laat men
elkaar maar eens in de haren vliegen.”

“Als ik nu predikant zou zijn, in
de kracht van mijn leven, dan
wist ik het wel. Ik zou werken
aan een gemeenteleven dat

Voor velen is de taal niet zo
belangrijk naar het schijnt. Ook
neem je liever een studierichting waar je uiteindelijk klaargestoomd wordt voor een vak
waarin je veel en veel meer kunt
verdienen. Bovendien lokt een
baan in het onderwijs velen niet
zo aan. Halverwege de loopbaan
zitten ze totaal afgebrand thuis.
Als leraar moet je tegenwoordig
uitkijken wat je zegt, want voor
je het weet, word je de laan uitgestuurd. Je mag duizend keer
ongestraft iets over het Christendom en over Jezus zeggen,
maar één enkele opmerking over
Mohammed kan je voorgoed in
het zand doen sneven.

‘Als ik van een van hen zo'n engel krijg, dan
komt het goed’, bad ik. En toen raakte ze
alsnog in verwachting!

“Op een dag zat ik in de kerk en

de dominee vertelde over vrouwen in de Bijbel die geen kinderen mochten krijgen, zoals Sarah
en Hannah. Op een dag kregen
ze bezoek van een engel die
hen vertelde dat ze binnen een
bepaalde tijd zwanger zouden
zijn. ‘Stuur mij zo’n engel,’ dacht
ik. De kinderen kwamen terug
van de kinderdienst en droegen
trots een papieren engel bij zich
die ze hadden geknutseld. ‘Als
ik van een van hen zo’n engel
krijg, dan komt het goed’, bad
ik, ‘maar ik mag het niet afdwingen.’ Ik heb de rest van de dienst
geprobeerd de blikken van de
kinderen te vermijden. Als ze
zouden zien hoe graag ik zo’n
engel wilde, dan zou ik het lot
hebben gemanipuleerd. Want
de knutsels uit de kinderdienst
worden eigenlijk nooit weggegeven. Die gaan gewoon mee
naar huis, waar mama en papa
ze ophangen in de keuken. De
dienst liep ten einde en ik had
natuurlijk geen engel gekregen.
Door het gangpad liep ik naar
buiten. Bij de kerkpoort kwam
een klein meisje naar me toe.
‘Deze is voor jou,’ zei ze. De
tranen sprongen in mijn ogen.
Ik kreeg een engel. Ik kreeg
een engel! ‘En terwijl ik dit vertel, voel ik de tranen opnieuw
branden. Diezelfde dag deed ik
een zwangerschapstest... en die
was positief. Het meisje van de
engel is nu tien jaar. Op een dag
ga ik haar vertellen hoeveel dat
gebaar voor mij heeft betekend?
Schrijven met de hand
Is schrijven met de hand nog van
deze tijd? De Belgische krant De
Morgen stelt deze vraag aan
twee pedagogen en een psycholoog, die een boek schreven over
‘onderwijsmythen’.

redenen de deur van de universiteit voor deze richting op slot
gaat.
Ik heb geen idee hoe er op de
scholen tegenwoordig Nederlands onderwezen wordt, maar
ik heb het idee, als ik links en
recht schrijfsels zie van zelfs
overheidsinstanties, dat men niet
meer op de hoogte is van aloude
regels als stam-plus-t en dergelijke. Soms denk je dat ze een
klok hebben horen luiden, maar
niet meer weten waar de klepel
hangt. Spreekwoorden worden
soms zelfs in het ANP-nieuws
volledig verkeerd gebruikt. Om
van de taal in de Tweede Kamer
maar te zwijgen. De vergroving
neemt toe en ook dat brengt
schade aan, daar zou een Kamervoorzitter veel alerter op moeten zijn.
Politici hebben de mond vol over
verbinding. Wel, dat begint met
de taal. De taal is iets van ons
samen en daar mag je best trots
op zijn. Die taal wil je mooi houden. Je wilt toch ook niet in een
versmeerd pak lopen? Kleren
maken de man, en de vrouw.
Dat kost wat en mag ook wat
kosten. Voor het milieu geven
we straks miljarden uit maar
voor het geestelijk milieu, waarin
taal misschien wel de hoofdrol
speelt, hebben we geen rooie
cent over. Daar snap ik niks
van.

Schrijven geeft het brein meer impulsen
dan typen op een laptop.

Met de alomtegenwoordigheid van laptops en smartphones steekt de vraag naar het
nut van schrijven met de hand
vaak op. Het antwoord is overduidelijk: leren schrijven met
de hand is essentieel voor het
leren lezen. Schrijven geeft het
brein meer impulsen dan typen
op een laptop. De hersendelen
die zo worden geactiveerd, zijn
dezelfde als degene die nodig
zijn voor het lezen. Bovendien
zorgt het eigenlijke bewegen van
de hand ervoor dat kinderen
letters makkelijker onthouden
en herkennen, essentieel voor
leren lezen. Maar er is meer.
Onderzoek toont immers aan
dat studenten met handgeschreven notities meer onthouden
van een les dan hun collega’s die
notities maken op een laptop,
zowel op de korte termijn als
op de lange termijn. Het maakt
zelfs niet uit of de studenten de
notities herlazen. De these is
dat notities op een laptop letterlijke transcripties zijn van wat
er wordt gezegd. Wie echter
met de hand schrijft, kan het
gesproken woord minder goed
volgen: we schrijven immers
trager dan dat we typen. Net
daar ligt de kracht: we worden
gedwongen een synthese te
maken.
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Ziek zijn
is ook een
geestelijke
strijd

Soms is het leven moeilijk. Waar
richt je je blik op? Ps. 121: ‘Ik sla
mijn ogen op naar de bergen. Van
waar zal mijn hulp komen?’

Ik ontdek steeds meer, dat ziek zijn ook een geestelijke strijd kan zijn. Als je je rot voelt, moe bent,
pijn hebt, ben je ook kwetsbaar voor aanvallen
van de boze.

nd vol over
egint met
van ons
Door DS. HANS
best trots
ESBACH , AMERSFOORT
mooi houniet in een
Satan maakt zich
Kleren
groot, bluft zich
vrouw.
naar binnen, weet hoe hij je
ook wat
moet ontmoedigen. Ik moest er
eu geven
over nadenken toen ik vanmort maar
gen Lucas 4 las. Kijk mee in vs.
ieu, waarin 31: Jezus spreekt op de sabbat
hoofdrol in de synagoge van Kafarnaüm.
n rooie
Maar in die synagoge zit iemand
k niks
die bezeten is door een geest,
een onreine demon.
Zo’n demon kan absoluut niet
tegen het gezag en de kracht
van Jezus. Dus hij krijgt het
benauwd en begint te schreeuwen. Wat me opvalt is dat hij
in het meervoud spreekt: ‘Wat
hebben wij met jou te maken’.
En dat hij een geweldig feit verkondigt: ‘Ik weet wie je bent,
de heilige van God’. Dus in de
synagoge verkondigt een onreine demon, dat Jezus de heilige
van God is! Gratis PR van de
tegenstander zou je kunnen zeggen.
Balende demon
Maar Jezus heeft geen behoefte
aan gratis PR. Hij gebiedt de

Themabijeenkomst
levenseinde Beilen
Een avond gewijd aan het thema:
levenseinde. Verschillende vragen en onderwerpen komen aan
de orde. Ook zal er ruimte voor
vragen en gesprek zijn. Vragen
over het levenseinde onder ogen
zien en/of er met naasten over
spreken is niet makkelijk. Maar
wel uiterst belangrijk! Hoe kijken we aan tegen goede zorg als
het einde nadert? Hoe omgaan
met vragen rond euthanasie?
Wat doet de thematiek ‘voltooid
leven’ met ons? Hoe gaan we daar
als gelovigen mee om? Leiding
van deze avond is in handen van
ds. Elly Veldman-Potters en Joke
van Beveren. Info: ontmoeting@
pgbeilen.nl en www.pgbeilen.nl
Dinsdag 19 maart, 20.00 uur, Beilen, Wilhelmina
Zalencentrum

Tweede Adam
demon te zwijgen en te verIn Joh. 12:31 wordt de duivel
trekken. Daar baalt die demon
geweldig van. Je proeft het in vs. inderdaad ‘de heerser van deze
wereld’ genoemd. Maar juist die
35: ‘De demon smeet de man
macht wordt hem door Jezus
op de grond en ging uit hem
weg zonder hem te verwonden’. ontnomen. Jezus is de heilige
van God: Hij is door God geheiHij moest wel. Afgang van een
ligd, afgezonderd,
balende demon.
hij heeft een
Nou wil ik niet
zou je Kunnen zeggen: ‘de duivel
bepaalde taak uit
beweren dat
heeft net zoveel MaCht in Mijn
te voeren. Wat
elk gevoel van
leven, als ÍK heM geef?’
is die taak? De
depressie of ontbreuk herstellen die ontstaan
moediging veroorzaakt wordt
is door de zondeval van Adam.
door demonen. Maar een comJezus wordt wel de ‘tweede
ponent ‘geestelijke strijd’ zit er
Adam’ genoemd. De eerste
wel in.
Adam werd door de duivel verzocht en faalde. Zo kwamen
Ik moest denken aan het begin
ellende en dood in deze wereld.
van het hoofdstuk, waar Jezus
Maar Jezus, de tweede Adam,
verzocht wordt door de duivel.
wordt verzocht en overwint.
Daar biedt de duivel Jezus de
Redding, verlossing en eeuwig
macht over alle aardse koninkleven voor iedereen die op Hem
rijken aan en ook de roem die
vertrouwt.
daarbij hoort. ‘Ik kan daarover
beschikken en ik geef het aan
Zou je kunnen zeggen: ‘De duiwie ik wil’. Het klinkt fantasvel heeft net zoveel macht in
tisch: Jezus krijgt alle macht
mijn leven, als ík hem geef?’ Ja,
aangeboden en dat zonder te
soms is het leven moeilijk. Worhoeven lijden en sterven. Maar
er zit een adder onder het gras: stelen we met onze gevoelens.
Als je ziek bent, maar ook in
‘Als u in aanbidding voor mij
andere situaties. Waar richt je
neervalt’. Dus: als u erkent,
je blik op? ‘Ik sla mijn ogen op
dat ik de macht heb om u die
naar de bergen (= problemen),
koninkrijken te geven.

Symposium ‘Godvergeten waardevol leven met dementie’
Dementie lijkt soms een godvergeten situatie: je vergeet jezelf en
je wordt vergeten. Dementie gaat
daardoor over de kernvragen van
ons leven: wie ben ik nog? Wat is
van waarde? Hoe kijkt de maatschappij hiernaar? Deze vragen
staan centraal tijdens het symposium ‘Godvergeten: waardevol
leven met dementie’.
Tijdens het symposium - een
samenwerking tussen Alzheimer
Nederland, de faculteit Religie
en Theologie aan de Vrije Universiteit, KokBoekencentrum
Uitgevers en WoonZorgcentra
Haaglanden (WZH), komen deze
vragen vanuit diverse gezichtspunten aan bod. Wie kan hierover
beter aan het woord komen dan
iemand met dementie zelf? Deze
persoon zal ingaan op de vragen
naar de waarde van leven met
dementie vanuit het perspectief
als ervaringsdeskundige. Ruard
Ganzevoort, decaan, opent het
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symposium. Daarnaast zal dementiedominee en ethicus Tim van
Iersel (auteur van het boek Godvergeten) dat doen vanuit theologisch en zingevingsoogpunt. Prof.
dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar
psychosociale hulpverlening voor
mensen met dementie, laat haar
licht schijnen over hoe mensen
met dementie hierin psychosociaal
begeleid kunnen worden. “Mijn
droom is een wereld zonder alzheimer,” stelt prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam. Hij vertelt
wat we vanuit medisch perspectief
kunnen verwachten van het waardevol leven met, of wellicht wel
ooit zonder, dementie. Tussendoor vertelt Richard van Roessel
over zijn ervaringen met ‘luchtdirigeren’ bij ouderen.
Vrijdag 22 maart 2019, 13.30-16.30 uur, VU Amsterdam, De Boelelaan 1105, zaal 2A-00, € 15
info/tickets: kokboekencentrum.nl/godvergeten

van waar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here mijn
God, die hemel en aarde
gemaakt heeft!’
vreugde
Leef ik gericht op al mijn problemen, mijn ziekte, mijn… Of
leef ik, gericht op de heilige
Gods, die zijn taak al volbracht
heeft? Die de weg al gebaand
heeft. Mijn perspectief is dat ik
thuis mag komen in het huis van
de Vader. Hebreeën 12: 2 zegt:
‘Laten we de blik gericht houden op Jezus’. Hij was gericht
op de vreugde die voor Hem in
het verschiet lag. Dat is de uitdaging. Ook voor mij.
over de auteur
Hans Eschbach is 70 jaar en al 48 jaar
getrouwd. Hij was predikant in Enschede,

Aanvraag indienen
De diaconie kan samen met het
betreffende gezin een aanvraag,
inclusief korte motivatie, indienen. Iedere diaconie mag een
gezin aandragen. De aanmeldingsperiode loopt t/m 31 maart
2019. Om iedereen de kans te
geven om vakantie te vieren, zullen alleen aanvragen van gezin-

In de gemeente Emmen organiseert de parochie Immanuel
een vastenwandeling door het
mooie natuurgebied Bargerveen
in Weiteveen. Door de bouw
van de schaapskooi en het deels
nieuw ingerichte natuurgebied is
het gebied rond Weiteveen nog
mooier geworden. De Vastenwandeling is een sponsortocht.
Deelnemers laten zich sponsoren
of geven zelf een bedrag om met
de wandeling mee te doen. De
opbrengst gaat naar één van de
doelen van de Vastenactie van
de parochie Immanuel: projecten
van Stichting Omwana Uganda
die hulp bieden aan alleenstaande
moeders en hun kinderen in
Oeganda.

Nootdorp, Aalsmeer en Spijkenisse. Eschbach heeft aan de wieg gestaan van het
Evangelisch Werkverband (PKN) en was
er jarenlang directeur. Hij deed nog veel

Zaterdag 23 maart, 10.00 uur (kofﬁe 9.00 uur), Weiteveen, RK Kerk, Zusterweg 19, Gerard Steffens, 0524 51 38 30, g.h.steffens@xs4all.nl, immanuelparochie.nl

meer, maar moest zijn taken neerleggen
toen bij hem een tumor in de alvleesklier
werd ontdekt. Maar schrijven kan hij nog!
En dat doet hij dan ook, onder andere in
deze serie persoonlijke noties bij de Bijbel.

Gratis vakantie voor arme gezinnen;
aanmelden kan tot en met 31 maart
RCN biedt gezinnen die het zelf
niet kunnen betalen een gratis
verblijf aan op hun vakantieparken. Afhankelijk van de beschikbaarheid zullen deze gezinnen
een vakantie vieren in een bungalow, mobil-home of safaritent.
Het gaat om gezinnen met jonge
en/of schoolgaande kinderen,
maximaal 6 personen, dat op
bijstandsniveau leeft. Zouden
zij graag van dit aanbod gebruik
maken? Kent u een gezin dat in
aanmerking komt? Dan kunt u
uw diaconie hierover benaderen.

Vastenwandeling
Weiteveen

nen, die nog niet eerder van dit
aanbod gebruik hebben gemaakt,
in behandeling worden genomen.
Hiervoor moet een aanmeldingsformulier worden ingevuld en
uiterlijk 31 maart 2019 binnen
zijn bij www.hetvakantiebureau.
nl Op deze site staat ook meer
informatie, klik door naar ‘actueel nieuws’ en kijk bij: 100 gezinnen blij verrast met hun RCN
vakantie.
In de week van 8 april horen gezinnen en betrokken diaconieën over eventuele plaatsing

Kinga Bán in Zwolle
Kinga Bán zal in haar nieuwe programma ‘U weet het toch’ Petrus
bezingen, één van haar favoriete
bijbelfiguren. Tijdens dit concert
toont Kinga haar persoonlijke
kijk op de discipel waarop Jezus
zijn kerk heeft gebouwd. De man
die we onder meer kennen van
zijn uitspraak ‘U weet toch dat
ik van u hou?’ Hoeveel lijken wij
eigenlijk op hem? Ze zingt nieuwe
liedjes die een inkijkje geven in
de Petrus die Kinga heeft leren
kennen. Ook zingt ze bekende
liederen als ‘Wat hou ik van uw
huis’, ‘Vandaag’ en ‘Ik zal er zijn’,
die Kinga in het licht van Petrus
zal laten schijnen. “Ik herken me
in de emotionele kant van Petrus,
waarin hij laat zien dat hij ook
gewoon mens is. Net als ik, met
ups en downs.” Het concert kent
geen pauze, de verwachte eindtijd
is ca. 21.30 uur.
Zaterdag 23 maart, 20:00 uur, Zwolle, Opstandingskerk, € 20 (truetickets.nl)

BIJZONDERE
PINKSTERBIJEENKOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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kerkdiensten
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Wij lezen vandaag
vrijdag 15 maart
2 Timoteüs 1:11-18
Zaterdag 16 maart
2 Timoteüs 2:1-13
Zondag 17 maart
Psalm 52
Maandag 18 maart
Leviticus 1:1-9
Dinsdag 19 maart
Leviticus 1:10-17
Woensdag 20 maart
Leviticus 2:1-10
Donderdag 21 maart
Leviticus 2:11-16
vrijdag 22 maart
Leviticus 3:1-5
Zaterdag 23 maart
Leviticus 3:6-11

Even doordenken
De meeste stellingen zijn niet
terecht. Terechtstellingen al
helemaal niet
Speldenprik van Rikkert Zuiderveld
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Drenthe
Zondag 17 maart 2019
Aalden 10.00 ds. J. Lambers
Niers
Alteveer GK 10.00 dhr. G. de
Haan
Assen AK 10.00 ds. L. v/d Peppel De Bron 10.00 da. N. Veldman JK 10.00 ds. R. Koopmans
De Slingeborgh 10.30 ds. Th.
Van Beijeren OK 10.00 da. W.
van Noord
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving.
H.A. 19.00 ds. P. de Vries. Zangd.
Borger GH 10.00 ds. G. Lubberts
Bovensmilde WK 10.00 ds. S.
Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. J. Kooistra
19.00 ds. B. van Werven. Jeugdd.
Drijber GK 10.00 ds. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. W. Menkveld
Een 9.30 ds. H. Greive
Elim GK 10.00 ds. v/d Wilden
HK 10.00 dhr. A. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. H.
Katerberg Ichthus 10.00 ds.
G. Kajim Kapel 10.00 ds. K.
de Graaf Opgang 10.00 ds. J.
Fischer SH 10.00 da. J. de Valk
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. K. van Staveren
Gasselternijveen 10.00 mw. J.
Maatjes
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten BK 10.00 ds. J. van
Beveren
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. H.
Bakhuis 19.00 dhr. H. Lowijs
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. E. v/d Meulen
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Zondag 19.00 ds. J. Paans GrK 10.00
ds. G. Schreuders 17.00 ds. J.
Snaterse 19.00 Hoogeveen Zingt
HK 9.30 mw. H. Haan OK 9.30
ds. B. Metselaar VH 9.30 ds. W.
Loosman 17.00 vespers Weidesteyn 10.30 da. G. Wiersma
Klazienaveen KK 9.30 ds.
Lageveen
Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 da. E. Struikmans

Meppel MK 10.00 ds. S. Sijtsma
Erfdeel 10.00 mw. D. v/d Haak
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. B.
de Lange
Nieuw-Balinge 10.00 ds. M. v/d
Ruitenbeek 19.00 ds. J. Geerts
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds.
Akkerman
Nijeveen 10.00 E-meeting
Pesse KpK 10.00 da. J. van
Kempen
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds.
W. Meijles. H.A. 19.00 vespers
JK 9.30 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. Hordijk
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. H. v/d
Pol 15.00 ds. M. v/d Ruitenbeek
Valthermond HS 10.00 ds. A.
van Elten
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. J.
Bakker SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten HK 10.00 ds. R. ten
Have
Zuidwolde GK 10.00 drs. M.
Reiders HG 10.00 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr.
Wiegman

Flevoland
Zondag 17 maart 2019
Ens GK 9.30 ds. W. Kok 19.00
ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 dhr. H.
Feijen
Marknesse 9.30 ds. W. Andel
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra
17.00 ds. T. Wielsma PK 10.00
ds. B. Heusinkveld 17.00 ds. G.
van Zanden De Poort 10.00 ds.
G. van Zanden 16.45 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Overijssel
Zondag 17 maart 2019
Almelo Bleek 10.00 ds. H. v/d
Berg De Ontmoeting 10.00 ds.
C. Elsinga 19.00 zangdienst GrK
10.00 da. A. de Vries PK 10.00
ds. K. Sluiter Noach 10.00 ds.
D. van Bart Eugeria 10.15 ds.
G. Schreuders ZGT 10.30 dhr.
S. Visser
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 11.00 ds. I.
Postma
Bergentheim OK 10.00 en
19.00 da. G. Rohaan

Berkum HH 9.30 ds. R. Vissinga
Blankenham 10.00 dhr. K. de
Lange
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 en 19.00 ds.
J. Meijer Dijkhuis 10.00 Carla
Borgers
Bruchterveld 10.00 ds. J.
Droogendijk
Daarle 9.30 ds. T. Veenstra
19.00 ds. G. de Goeijen
Daarlerveen 9.30 ds. M. Zoeteweij 19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00
ds. T. Keuning Oudleusen 10.00
ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30
Hans Bouma De Fontein 19.00
ds. K. van Staveren
De Krim PK 10.00 kand. Y.
Breemes
Delden OB 10.00 ds. P. ten
Kleij
Den Ham GK 9.30 ds. R. van
Hornsveld 16.30 andersdienst
HK 19.00 zangdienst DK 10.00
ds. G. de Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. J.
Zuurmond Lonneker 10.00 ds.
W. Jansen Usselo 10.00 ds. O.
Haasnoot BK 10.00 ZP 18.00
drs. A. Peijnenbord HZ 10.00
past. A. Kemper JK 10.00 ds. J.
Wiggers
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. P. v/d
Meulen 19.00 jeugddienst GrK
9.30 ds. W. Hulsman. Voorber.
H.A. 19.00 ds. J. ten Brinke HC
9.30 ds. J. Olie. Voorber. H.A.
Giethoorn PG 10.00 mw. H.
Frömming
Gramsbergen BHK 10.00 ds.
H. Boersma 19.00 da. J. Stegeman VWK 11.30 ds. H. Boersma
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek HK
10.00 ds. W. v/d Wel De Matrix
9.30 ds. Y. van Benthen Radewijk 10.00 ds. J. Dijkstra SK
10.00 ds. P. Noordmans 19.00
ds. P. Langbroek Witte Kerk
10.00 ds. J. Goossen Oostloorn
11.00 mw. M. Veenstra
Hasselt Ichthus 10.00 Mink de
Vries De Baak 10.00 ds. H. van
Veldhuizen
Heino 10.00 Hans van Solkema
19.00 zingen op zondag
Hellendoorn PK 8.45 en
10.30 ds. J. Wassenaar 19.00
ds. J. Wassenaar KW 10.00 ds.
Eertink KZ 10.15 ds. H. Paas
Holten DK 9.30 ds. M. Sandijk
Kinderboerderij 11.00 ds. M.
Sandijk Kandelaar 9.30 ds. van
Herk
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
19.00 Taizé-viering
Kamperveen 9.30 ds. J. Sijtsma

Studieseminar Dalfsen met ds. Oscar Lohuis
over ‘Bewogenheid met en gebed voor Israël’
Op donderdag 21 maart is er
in Dalfsen een studieavond
met ds. Oscar Lohuis, spreker
voor Christenen voor Israël.
Hij spreekt over: Bewogenheid met en gebed voor Israël.
De bijeenkomst vindt plaats
in de Nederlands Gereformeerde Kerk, Polhaarweg 34
in Dalfsen. Om 20.00 uur
begint het en men kan gratis
naar binnen.

De apostel Paulus was bepaald
niet anti-Joods en anti-Semitisch. Hij hoopte dat heidenen
tot geloof in de Joodse Jezus
zouden komen. En dat zij dan
de Joden zó dankbaar zouden
zijn en zó lief zouden hebben,
dat Joodse mensen daardoor
tot Christus getrokken zouden
worden.
Het tegendeel is echter
gebeurd. Omdat Gods uitver-

kiezing van Israël sinds Christus
niet ongedaan is gemaakt, en
God nog steeds een bijzonder plan met Zijn aloude volk
heeft, is bewogenheid met en
gebed voor Israël belangrijk.
Paulus had een grote smart en
een voortdurend hartzeer over
zijn eigen volksgenoten. Hij bad
vurig en onzelfzuchtig voor hen.
Tijdens deze lezing wordt hier
nauwkeuriger naar gekeken.

Kerke

Lemelerveld BK 9.30 ds. G.
van Vulpen
Lutten KK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van
Rikxoort 19.00 ds. W. den Braber
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. G.
Trouwborst OK 10.00 en 15.00
ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. A. de
Vries HC 10.30 ds. H. van Dalen
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
GK 9.30 ds. J. Salakay
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma Door ERIC vA
HK 10.00 ds. J. de Haan 19.00
ds. H. Schipper
Bij het opst
Rijssen GK 9.30 ds. Oosterwijk visie komen
19.00 n.b.
voorbij. We
Rouveen 11.00 ds. J. Dekker
lijke gebouw
Sibculo KK 9.30 sing-in FK
in onze gem
9.30 ds. A. v/d Griend
deze gebrui
Schuinesloot 11.00 ds. C. Post Wat kunnen
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. participeren
D. Riemens 14.30 ds. P. Kraijen- besluitvorm
brink
multifunctio
Staphorst 9.00 ds. J. Dekker
gebouwen.
Steenwijk GrK 9.30 en 19.00 dan ook zo
ds. B. Haanstra OV 9.30 ds. A. álle kerken
van ’t Zand EV 10.45 ds. A. van moeten wo
‘t Zand
inclusief inte
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. rende goede
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Samenwer
Pap MK 10.00 da. H. de Kok
Voor een br
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. nen lokale p
den Braber
cies, gemee
Vroomshoop Het Anker
en erfgoedo
9.30 ds. J. Antonides 19.00 ds. J. samen te w
Droogendijk
van de Rijks
Wanneperveen 9.30 jeugdtureel Erfgo
dienst
kerken- en
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif keraar Don
Wierden DK 9.00 en 10.45
bij een over
ds. G. Oberink. Voorber. H.A.
historie bes
18.45 ds. W. Dekker GK 9.30 tie over vee
en 19.00 ds. P. Dekker 10.30 ds. rond kerkel
P. Dekker. Jeugdd. Hoge Hexel religieuze ge
9.30 ds. H. Donken 15.00 ds. G. die ze bouw
Schreuders
Ook brengt
Wijhe NK 10.00 mw. R. van
en verzeker
Dijk
in en behee
Willemsoord 9.30 n.b.
base van ke
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. J.
Malipaard
Zes pilots
Windesheim 10.00 ds. A. Prins Drie jaar lan
19.00 ds. J. van Wijk
ter van Ond
Witharen 10.00 ds. A. Bierma Wetenschap
IJsselmuiden/Grafhorst GK euro per jaa
9.30 ds. N. Beimers
integrale ke
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter kenvisies. V
Beek HK 19.00 ds. H. van Ark 1 januari va
Zwolle AK 9.30 ds. I. Epema
jaar zijn er a
19.00 Link-viering GrK 16.30
delen besch
Michaëlsviering JK 9.30 ds. H. de baar gesteld
Leede 17.00 ds. J. Brussaard LK gemeenten
10.00 ds. M. Jonker OK 10.00 van plan zijn
ds. J. Tissink Open Kring 9.30 kenvisie op
dhr. G. Schutte SiK 10.00 en
lopen er zes
12.30 dhr. H. Evers StK 10.00 het land: in
StinsContaKtdienst
kelijke gebo

Voor

Welke lessen kunnen daar hier
en nu uit getrokken worden?
Spreker Oscar Lohuis
Ds. Oscar Lohuis was in het
verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en
Emmeloord. Vanaf 2007 is hij
vrijgesteld om zich helemaal te
geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker,
evangelist en bijbelleraar. Lohuis
spreekt regelmatig in kerken, hij
verzorgt bijbelstudies en schrijft
columns in verschillende bladen.

zondag 17 maart 2019

Kerkenvisies

Voor een duurzame toekomst van kerkelijk erfgoed
Kerkelijk- en niet-kerkelijk Nederland is in de ban van de kerkenvisies.
De komende jaren stelt het ministerie van OCW hiervoor 13,5 miljoen
euro beschikbaar. De inzet is een duurzame toekomst voor ons religieus
erfgoed. Het is de bedoeling dat lokale partijen samen afspraken maken
voor het ontwikkelen van een integrale kerkenvisie voor hun dorp of stad.

Door ERIC vAN GRIEKEN

Bij het opstellen van een kerkenvisie komen heel wat vragen
voorbij. Welke kerken en kerkelijke gebouwen hebben we zoal
in onze gemeenten? Hoe worden
deze gebruikt of geëxploiteerd?
Wat kunnen we behouden? Wie
participeren in de uiteindelijke
besluitvorming? Het gaat om een
multifunctioneel gebruik van de
gebouwen. Een kerkenvisie moet
dan ook zo volledig mogelijk zijn,
álle kerken in een stad of regio
moeten worden meegenomen,
inclusief interieurs, orgels en roerende goederen.
Samenwerking
Voor een brede kerkenvisie dienen lokale partijen zoals provincies, gemeenten, kerkeigenaren
en erfgoedorganisaties nauw
samen te werken. Op verzoek
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) schuift ook
kerken- en monumentenverzekeraar Donatus regelmatig aan
bij een overleg. Vanuit een lange
historie beschikt deze organisatie over veel kennis en expertise
rond kerkelijke gebouwen en de
religieuze gemeenschappen die
die ze bouwden en gebruikten.
Ook brengt zij specifieke bouwen verzekeringstechnische kennis
in en beheert zij een grote database van kerken in Nederland.

Zondag 17 maart vindt een jeugddienst plaats in Diever. Het thema
van de dienst is: Feel the music
(Voel de muziek). De dienst is
mede voorbereid door de club
Rock Solid. Dominee van Werven
zal voorgaan. De aanwezigen gaan
met elkaar nadenken over muziek
en de rol van muziek in de Bijbel.
En er zal ook live-muziek klinken!
Muzikale medewerking komt van
de band One Choice. De bandleden hebben een passie: God aanbidden en eren met muziek. Ze
spelen voornamelijk nummers van

Opwekking. En de oude Opwekkingsnummers? Die steken ze
graag in een nieuw jasje!
Zondag 17 maart, 19.15 uur, Diever, Kruiskerk

Zondag 17 maart 2019
Verhaaldienst Lazarus, 9.30 uur,
Dedemsvaart, De Antenne

Jeugddienst Wierden, 10.30 uur,
Wierden, Gereformeerde kerk,
Spoorstraat 11
Familievoorstelling Walla Kristalla,
15.00 uur, Deventer, Lebuinuskerk, € 8 per persoon

Aandachtspunten
Een belangrijk onderdeel van een
kerkenvisie vormen het analyseren, in beeld brengen en beheersen van materiële en financiële
risico’s. Maar ook onderwerpen
als veiligheid en preventie, waarmee zowel bezoekers, bestuurders als vrijwilligers te maken
hebben, zullen de revue passeren.
Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld
brand- en inbraakbeveiligende
maatregelen, bliksemafleiding, aanstraalverlichting en overspanningsbeveiliging. Met name wisselende
besturen en vrijwilligers dienen
daar goed van op de hoogte te zijn
en te blijven. Het is daarom van
groot belang kennis te borgen en
te certificeren. De website www.
kerkrisicocheck.nl geeft hierover
meer informatie.

Jeugddienst Diever:
‘Feel the music’

Agenda

Backstage, 10.00 – 11.00 uur,
Zwolle, Dominicanen Klooster,
Assendorperstraat 29, leeftijd 11
– 15 jaar

werf (19), Oss (31), Rotterdam
(44), Súdwest-Fryslân (160) en
Zaanstad (60).

Exclusieve expertise
Donatus beschikt over kennis
en exclusieve expertise. In haar
166 jaren tellende geschiedenis
heeft zij meer dan 4500 kerken in
haar portefeuille opgenomen, het
overgrote deel van alle Nederlandse kerken, zowel monumentale als hedendaagse kerkgebouwen alsook her-bestemde kerken.
Naast meedenken in diverse
bijeenkomsten dit jaar, participeert Donatus ook in discussies
van allerlei belanghebbende parZes pilots
tijen om de juiste afwegingen te
Drie jaar lang stelt de minismaken. De overheid levert nameter van Onderwijs, Cultuur en
lijk geen blauwdruk waaraan volWetenschap circa drie miljoen
daan moet worden. Wel komt de
euro per jaar beschikbaar voor
RCE binnenkort
integrale kermet een blauwkenvisies. Vanaf
in een KerKenvisie gaat het oM
druk. Een kleine
1 januari van dit
MultifunCtioneel geBruiK van
dorpskerk in het
jaar zijn er al midalle KerKelijKe geBouwen in een
noorden of zuiden
delen beschikdorP of stad, inClusief interieurs,
behoeft nu eenbaar gesteld aan
orgels en roerende goederen.
maal een andere
gemeenten die
aanpak dan een grotere kerk in
van plan zijn zo’n integrale kerhet hart van Nederland of een
kenvisie op te stellen. Inmiddels
krimpregio als Zeeland.
lopen er zes pilots verdeeld over
het land: in Amersfoort (88 kerDe auteur is Senior Relatiebeheerder Donatus Verzekekelijke gebouwen), Ooststellingringen
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Regionale kerkdienst SIEN, 15.00
uur, Nieuwleusen, Ontmoetingskerk, Burgemeester Backxlaan 269
Warming up: De Schepping,
17.00 uur, Wierden, Dorpskerk
(Hebron), Burg. v.d. Bergplein 3,
gratis toegang
Welkomdienst met gospelkoor
Reflection, 18.45 uur, Borger,
Goede Herderkerk, Hoofdstraat 9
Lofprijzing- en bemoedigingsavond
Evangelisch Werkverband,
19.00 Hoogeveen, Goede Herderkerk, Middenweg 14
Taizédienst in Dedemsvaart,
19.00 uur, Dedemsvaart, De
Antenne, Wilhelminastraat 3
Oratorium Exodus Steenwijk,
19.00 uur, Steenwijk, Grote
Kerk, collecte, 0521-511075
(secretariaat)
Maandag 18 maart
Sacred Dance, 19.30 uur, Beilen,
Het Valkenhof, Witte Valkenstr. 2,
info: ontmoeting@pgbeilen.nl of
www.pgbeilen.nl

De Lebuïnuskerk te Deventer is een Gotische kerk. In de Middeleeuwen was het de belangrijkste kerk van de stad en ook één van de belangrijke kerken van het bisdom Utrecht

visie op religieus erfgoed

Woensdag 20 maart
Creatief café, 10.00 uur, Zuidlaren, De Zijbeuk, Kerkbrink 46,
info: email cdrint@pknanloozuidlaren.nl
Thema-avond Albert Schweitzer,
20.00 uur, vries, Ontmoetingshuis, Oude Rijksweg 2, info: ds.
Bert Altena, tel. 0592-405514

De kerkenvisie-pilots die nu draaien, zijn de afgelopen jaren voorafgegaan door zo’n twintig andere, zoals een visie op vijf katholieke kerkgebouwen in Bergen op Zoom (2007), een overzicht van
wederopbouwkerken te Eindhoven (2011), een beschouwing van de 23 Deventer kerkgebouwen
(2013) en een beschrijving per kerkgebouw door het dekenaat Heerlen (2013). Deze visies zijn
alle verschillend, maar de huidige generatie kerkenvisies dienen meer uniform te zijn. (Bron: Toekomst Religieus Erfgoed)

Rabbijn Kats vertelt in
Dedemsvaart over Poerim
Rabbijn Kats komt op dinsdagavond 19 maart spreken over het
Poerimfeest dat 21 maart gevierd
wordt. De rabbijn is uitgenodigd
door de commissie Kerk & Israël
van PKN Dedemsvaart. Poerim is
een vrolijk feest met carnavalachtige gewoontes. Maar ten diepste
is het een feest waarin het gaat
om de overwinning op de dood
door de genade en de kracht van
de God van Israël. Vanaf 19.00
uur kunnen mensen binnenlopen
en alvast een kopje koffie of thee
drinken. Van tevoren opgeven is

niet nodig. De toegang is vrij, wel
wordt aan het eind van de avond
een collecte gehouden voor de
gemaakte kosten.
Dinsdag 19 maart, 19.30 uur, Dedemsvaart, De Fontein,
Poerim
Hoofdvaart 7

Lezing Jacob Keegstra, 20.00 uur,
Zwolle, Sionskerk, Glanerbeek
10, gratis
Dinsdag 19 maart
Themabijeenkomst levenseinde,
20.00 uur, Beilen, Wilhelmina
Zalencentrum
Donderdag 21 maart
Lezing: Met Israël op weg naar
de toekomst, ds. Jaap de vreugd,
20.00 uur, Lelystad, Max het
Musje, Groene Velden 83,
christenenvoorisrael.nl
Lezing: De verhouding tussen
Israël en de kerk, ds. Oscar
Lohuis, 20.00 uur, Dalfsen, Polhaarweg 34, christenenvoorisrel.nl
vrijdag 22 maart
Film The Butler, 20.00 uur, Assen,
De Bron, Einthovenstraat 28,
entree: €5, incl consumptie

Informatie voor de agenda kunt u mailen naar:
nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Op dinsdag 19 maart om 19:30 uur organiseert
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zondag 17 maart 2019

Muziekagenda
Zondag 17 maart
Gospelgroep Living Lord Singers in
jeugddienst, Herv. kerk, Veneweg
188, Wanneperveen, 9.30 uur
Met de Jiddische muziek mee, 14.30
uur, Assen, Doopsgezinde kerk,
Oranjestraat 13, info: Marian Dikken, tel. 0592-343119

De identiteitscrisis
van de Protestantse
Kerk in Nederland
zijn ergere zaken dan mensen
die teruggestuurd worden naar
een veilig en christelijk land als
Armenië.

Paastour met The Psalm Project,
20.00, Emmen, Vrije Baptisten
Gemeente, Emmalaan 25, € 10, info
en tickets: eventsforchrist.nl

Door DS. HENK JAN PROSMAN ,

Paastour met The Psalm Project,
GKV-kerk, Assen-Peelo, Scharmbarg 37, 19.30 uur € 2,95 info en
tickets: eventsforchrist.nl

Klimaatlobby
Het afgelopen weekend bereikte
het protestantse progressivisme
een voorlopig hoogtepunt. Met
een zelden vertoonde geloofsijver maakte de PKN bekend zich
aan te sluiten bij de klimaatmars
van 10 maart. Opnieuw: op het
Toen in januari van dit jaar de
eerste gezicht een goed doel.
discussie rond de NashvilleMaar wie zich serieus verdiept
verklaring losbarstte, waren verin de ideologische achtergrontegenwoordigers van de kerken
den van de klimaatlobby, moet
er als de kippen bij om de verop zijn minst concluderen dat
klaring te veroordelen, of zich
een kerk hier nooit onverdeeld
er tenminste van te distantiëren.
in mee kan gaan. Ik ben geen
Van honderden kerktorens wapexpert op dit gebied, maar wie
perden regenboogvlaggen en op
overweegt klimaatscepticus te
Facebook ging een oproep rond
om die zondag in zoveel mogelijk worden kan ik van harte het
boek De staat van het klimaat van
kerken een lied over ‘veelkleuMarcel Crok aanbevelen. Naar
rige liefde’ te laten zingen.
mijn inschatting een grondig,
genuanceerd en vooral relativeBinnen enkele dagen liet de kerk
rende studie.
zich meeslepen in een mediahype. Een vergelijkbare dynamiek Een onderwerp dat Crok niet
was merkbaar rond de mogelijke bespreekt, maar wat juist de
kerken ter harte
uitzetting van het
zou moeten gaan,
Armeense gezin
de KerK gaat KritieKloos Mee in
is de levensbeTamrazyan. Vereen zeer duBieus MaatsChaPPelijK
Christelijke jongen uit Zuid-Soedan, waar christenen al decennialang worden vervolgd door de
schouwelijke
tegenwoordigers
Islamitische overheid. Helaas lijkt christenvervolging in de PKN een rechts thema te zijn geworen PolitieK PrograMMa
achtergrond van
van de Protesden - Foto Wollwerth
de hedendaagse klimaatbewetantse kerk associeerden zich
ging. Daar zitten onmiskenbaar
opzichtig met deze actie. Op het
was dat de klimaatbeweging een
aan de klimaatmars en trekt het
antichristelijke en anti-humaniseerste gezicht niets mis mee.
quasi-religie is die inspeelt op
hele register van liturgie, gebed
tische elementen in. Met name
Maar de gedrevenheid waarmee
ondergangsgevoelens, doet ze
en gemeentezang open om de
de Amerikaanse klimaatwetenjuist deze actie werd uitgekozen
er nog een schepje bovenop. De
klimaatreligie bij te vallen.
schapper Tim Ball benadrukt
om het maatschappelijk engagekerk verspreidde speciaal voor de
ment van de kerk met afgewezen hoezeer de klimaatbeweging
klimaatmars een lied:
Kritiekloos
voortkomt uit het denken van
asielzoekers te tonen, gaf me
Kyrieleis, heb medelijden,
Een heel ander probleem is dat
Thomas Malthus. Volgens Maltoch te denken.
de schepping roept, de aarde
het doemdenken over het klithus was de menselijke soort
smeekt –
maat politiek functioneert als
de grootste bedreiging voor het
Uitzetcentrum
dit is toch niet het eind der tijden,
een ‘shock doctrine’. Het geeft
voortbestaan van de planeet.
Enige tijd daarvoor kwam ik
nu hebzucht wereldwijd zich
overheden carte blanche om
Dit denken loopt via de Club
regelmatig in het uitzetcentrum
wreekt?
zeer diep in te grijpen in de
van Rome, die voortdurend het
bij de luchthaven in Rotterdam.
Met dergelijke rijmelarij wordt
economie, de samenleving en in
schrikbeeld opriep van de cataDaar werkte ook een predikant
christelijk denken over het einde
de manier waarop mensen hun
strofale gevolgen van overbevolin dienst van de PKN. Emotioleven vorm willen geven. Je hoeft der tijden, kritiekloos vermengd
king, door in het hedendaagse
neel zeer belastend werk. Elke
echt geen conservatief te zijn om met seculier klimaatactivisme.
klimaatdenken.
week een kerkdienst met menHet resultaat is politieke correctte zien dat burgerlijke vrijheden
sen waarvan je niet wist of ze er
heid ‘on steroids’.
onder druk staan, als een overde week daarna nog zouden zijn. Radicalisme
Uit onderzoeken blijkt keer op
heid het tot haar taak gaat rekeDit verklaart ook waarom bijIk ging er van uit dat de kerkleinen om de planeet van de ondervoorbeeld het stimuleren van
ding wel erg geïnteresseerd zou
keer dat de kerken laag scoren op
gang te redden. Opnieuw: wat
geboortebeperking en aborzijn in dat werk. Als je begaan
betrouwbaarheid. Ze doen het
doen de kerken?
tus hoog op de
bent met asielzoekers, en in het
nog minder dan de politiek en de
Zien zij het grote- journalistiek. Zou dat misschien
agenda staan van
bijzonder met christelijke asielde hedendaagse KliMaatBeweging
re verband en bie- te maken kunnen hebben met dit
de linkse milieuzoekers die wekelijks werden
is doortroKKen van dergelijK
den zij een genubeweging. Een
uitgezet naar landen als Pakistan
soort modieus activisme en selecradiCalisMe
anceerde visie
sprekend vooren Afghanistan, was dit toch de
tief engagement?
op deze ontwikkelingen? Nee.
beeld hiervan is John Holdren.
plek waar je moest zijn.
De kerk gaat kritiekloos mee
In de jaren 70 behoorde hij tot
Tot mijn verbazing was dat niet
Dit artikel verscheen eerder op ThePostOnline
in een zeer dubieus maatschapde radicale neo-malthusianen
het geval. De kerk belde nooit
(tpo.nl) en is overgenomen met toestemming van de
pelijk en politiek programma. En
van de Club van Rome. In het
om te informeren naar het welauteur. Henk Jan Prosman is als predikant verbonden
voor zover het nog niet duidelijk
zijn van deze predikant of van de boek Ecoscience uit 1977 pleitte
aan de Hervormde Gemeente van Nieuwkoop.
christenen die daar op uitzetting hij bijvoorbeeld voor gedwongen
wachtten. Naarmate de aandacht sterilisatie en abortus. In 2009
Wat vindt u hiervan?
werd hij de belangrijkste advivoor het Armeense gezin groter
seur over milieuzaken van prewerd en de actie langer duurde,
Vaak werd de Protestantse Kerk verweten onzichtbaar te zijn in het maatschappelijk debat.
sident Obama en was hij nauw
groeide ook het contrast met
Neemt onze kerk echter wél deel aan dit debat dan leidt dat tot felle reacties van degenen die
betrokken bij het IPCC-klimaatde desinteresse voor het uitzetvinden dat de kerk daarin de verkeerde kant kiest. Zoals ook blijkt in dit artikel. Wat vindt u?
centrum en de situatie van chris- panel. De hedendaagse klimaatMoet de kerk met beide benen in de maatschappij staan en keuzes maken, met het gevaar dat
beweging is doortrokken van
tenen in de islamitische wereld.
ze soms een ander standpunt inneemt dan u wenselijk acht? Of moet de kerk zich niet inlaten
Christenvervolging is in de PKN, dergelijk radicalisme en de kerk
met het maatschappelijk debat, zich beperken tot de bijbelse boodschap en de actuele
zou er goed aan doen hiervan de
net als in de samenleving, een
uitwerking daarvan overlaten aan andere maatschappelijke organisaties, zoals politieke partijen
nodige afstand te bewaren. Het
rechts thema geworden. Het is
en vakbonden? Laat weten wat u ervan vindt. Schrijf uw reactie in maximaal 500 woorden op
tegenovergestelde gebeurt. De
mooi dat er aandacht was voor
en stuur die ondertekend naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
kerk geeft letterlijk haar zegen
het Armeense gezin, maar er

Zaterdag 23 maart
Kinga Bán, 20.00 uur, Zwolle,
Opstandingskerk, € 20, truetickets.nl
Johannes Passion, 20.00 uur,
Steenwijk, Grote of Sint Clemenskerk,
€ 27,50, tot 15 jaar gratis
Donderdag 28 maart
Sela, 20.00 uur, Dedemsvaart,
Van Dedemkerk, Hoofdvaart 5,
€ 21,50, t/m 13 jaar: € 14,50
vrijdag 29 maart
Paastour met Gerald Troost
Enter, 19.30 uur, Hervormde
Kerk, Dorpsstraat 55, € 5, info en
tickets: eventsforchrist.nl
Zaterdag 30 maart
Gospelnight met Dwight Dissels,
Higher Level en Elvis E & friends,
Zwolle, Verrijzeniskerk, Bachlaan
150, 19.30 uur, € 17 info en tickets:
eventsforchrist.nl
Toernee Filiae ‘Leef!, 19.30 uur,
Zwolle, Stinskerk, Westenholerweg 19, € 14,50, info/tickets:
eventsforchrist.nl
vrijdag 5 april
Lou Fellingham & band + the Choir
Company, 20.00 uur, Zwolle, Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, Zwolle
20.00, € 19,50 info en tickets:
eventsforchrist.nl
Paastour met The Psalm Project
20.00, Hengelo, Baptisten
Gemeente ‘God i.s liefde’, Marskant
35, € 10, info en tickets: eventsforchrist.nl
Zaterdag 6 april
Romantiek met snarenspel en orgel
met Lennert Knops op het orgel en
Maria Knops op de harp, 20.00 uur,
Lemelerveld, WHZ-hal, Grensweg
17, € 14, www.huetink-royalmusic.nl
Paastour met Gerald Troost, 20.00
uur, Almelo, Geref. Kerk Vrijgemaakt, Bellavistraat 26, 20.00 € 5,
info en tickets: eventsforchrist.nl
Zondag 7 april
Een echte traditie in Zwolle, de
Meezing Mattheüs! Zalencentrum
De Hoofdhof te Zwolle-Berkum,
15.00 uur, € 15 (tot 16 jaar € 7,50)
vrijdag 12 april
Paastour met Gerald Troost, 20.00
uur, Daarlerveen, Geref. Kerk
Vrijgemaakt, Kerkstraat 1, € 5, info
en tickets: eventsforchrist.nl
Informatie voor de muziek agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

NIEUWKOOP

De Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) verkeert
al sinds haar ontstaan in
een identiteitscrisis. De laatste tijd kiest de kerk steeds
vaker voor een activistische
vlucht naar voren.

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

Zondag 17 mrt. 10.00u Ds
J.Vonk. Grote Kerk Blokzijl. Organist: Stephan van Dokkum. Collecte: 1e Kerk in Actie- binnenlands diaconaat, 2e eigen kerk, 3e
Beamer en KerkTV.
Komende zondag zijn we bijeen
in de Grote Kerk en zal zo hopen
we, voorgaan dominee Jelle Vonk.
Organist is dan Stephan van Dokkum. Ook dan is er ontmoeting
met koffiedrinken! Wees allemaal
hartelijk welkom! Kom gerust en
doe maar mee?
Pastoraat
Onze aandacht en gebeden gaan
uit naar:
Mw Roelien de Lange – de Lange
verblijft nog in het Isala ziekenhuis
in Zwolle, op de verpleegafdeling van IJsselheem (Vlinder 2, 6e
verd.). De komende tijd zal in het
teken van revalidatie staan. Heel
veel goeds ook samen met man
Bert en kinderen toegewenst!
Mw Lena (H.) Lok (Veldhuisweg 5,
Blokzijl) is thuis en wordt liefdevol
verzorgd door haar broer Willem.
Mw Janny Doeven - Boltje (Boffersweidje 22, Blokzijl) verblijft thuis
en weet zich omringt door zorg
en liefde van haar man Jaap en hun
ervolgd door de kinderen.
a te zijn gewor- Mw Geri Post- Terpstra (Ettelandseweg 6b, Marknesse) heeft door
een ongelukje haar onderbeen
gebroken. Dit is eerst voorlopig
weging een `gezet`. Zij zal eerst rust moeten
houden en dan zal komende week
eelt op
mogelijk één en ander weer gezet
doet ze
venop. De moeten worden in `t ziekenhuis
aal voor de te Zwolle. Van harte beterschap!
Ook zij weet zich geweldig omringd
door haar kinderen en kleinkindeen,
ren.
e aarde
Dhr Theo Weijs (Barend Loosweg
der tijden, 35, Blokzijl) is na een vrij lange
periode van vage klachten opnieuw
d zich
in ‘t ziekenhuis door een nieuwe
rij wordt scan geweest. Dat gaf de duidelijkr het einde heid dat hij gedotterd moest worvermengd den. Dit lijkt erg hoopvol te zijn
geweest. We hopen voor jou en je
tivisme.
ke correct- gezinnetje (Marjon en Olaf), dat je
weer helemaal zult mogen herstelkeer op len!
g scoren opDhr Henk(W.H.J) van der Veer
doen het (Boffersweidje 20, Blokzijl) is
itiek en de vrijdag 8 maart geopereerd in ‘t
misschien ziekenhuis te Heerenveen. Dit
ben met dit is de tweede operatie, die hij
me en selec-moest ondergaan sinds december en hopelijk mag dit het zozeer
gewenste resultaat opleveren. Alle
goeds ook voor Betty en voor
ThePostOnline
Luuk!
mming van de
Zo denken we en leven we
ant verbonden
mee ook met hen, die hier niet
wkoop.
genoemd zijn, maar waar we weet
van hebben, die ook met de nodige
zorg te maken hebben. En hen die
de komende week jarig zijn: van
harte gefeliciteerd. We hopen dat
u/jullie een fijne dag hebben!
Heer, raak ons aan met Uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op Uw vleugels,
Zegen ons met Uw licht!
Lied 695.

Een nieuw begin
In de Veertigdagentijd leven we toe
naar Pasen, feest van een nieuw
begin. Jezus’ liefde leert ons dat we
steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
Symbolische schikking: Het getal 8:
op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste
dag wordt ook wel ‘opstandingsdag’ genoemd. Het getal 8 staat
symbool voor een nieuw begin
en wordt ook wel gezien als de
overgang van wat oud is naar iets
nieuws. Het getal 8 in de schikking
is zichtbaar door 8 glazen flessen.
In 6 weken begeleiden de lezingen
ons iedere week op de weg naar
hoop, naar het nieuwe begin.
Riet en water: de 8 glazen flessen
worden deels bekleed door rietstengels/grasstengels. Het water in
de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft immers nieuw
leven. De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid,
meebewegen. De Veertigdagentijd
is een periode om bekende routines opnieuw te bekijken en meebewegen op het getij van het liturgische jaar.
Vormen: de 8 met rietstengels
omwikkelde flessen worden elke
week in een andere vorm geplaatst.
Kleur: de symbolische kleur in deze
periode is paars.
Bij de schikking van de 1e zondag
veertigdagentijd 10 maart 2019
het volgende: de 8 flessen worden
geplaatst in een cirkel. De cirkel
wordt hier gebruikt als symbool
voor de aarde. De flessen worden
onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van
solidariteit vormen.
“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.”
In de kring verbonden
door ranken
van trouw
voor een nieuw begin.
Bezoekdienst
Jarig op 16 maart mw J.BakkerWildeboer, 79 jaar, Rietvink 2. Op
17 maart dhr J.B.de Jonge, 78 jaar,
Pr. Willem Alexanderstr 6. Op
18maart mw M de Graaf-Meijer,
85 jaar, Marknesserweg 7 en op
21maart dhr W.Lok, 76 jaar, Veldhuisweg 5. Allen te Blokzijl.
Jubileum, op 20 maart zijn Geert
en Marry van der Sluis, Noorderkade 19, Blokzijl, 55 jaar getrouwd.
U, allen van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag gewenst. Voor
de bezoekdienst is er een gift ontvangen van €10,=. Hiervoor heel
hartelijk dank.
Nogmaals vermeld: Jarig op 9
maart Mw J van Veen-Lok, 81 jaar,
Veldhuisweg 2 en op 12 maart dhr
W.H.J.van der Veer, 83 jaar, Boffersweidje 20. Beiden te Blokzijl. U,
allen van harte gefeliciteerd en een
hele fijne dag gewenst. Marie Dijkman, de bezoekdienst.
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzijl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bijzondere
activiteiten, die er zijn in en om de
kerk!
Agenda
Zondag 17 mrt. dienst om 10.00uur
in de Grote Kerk
Woensdag 20 mrt. ouderenmiddag

in de Vierhoek om 14.30uur
Woensdag 20 mrt. Filosoferen aan
de Kolk om 20.00uur.
Donderdag 21 mrt. Theologiseren
over lucas 13: 1-9
Zondag 24 mrt. dienst om
10.00uur in de Grote Kerk.
KinderKerk Blokzijl Scheerwolde
KinderKerk is er voor groep 1-3
tijdens de dienst in de Waaier vanaf
10 uur. KinderKerk voor groep 4-8
is er tijdens de dienst in de consistorie van de Grote Kerk, de kinderen gaan na de eerste schriftlezing naar de KinderKerk en komen
na de collecte weer terug in de
dienst. De KinderKerk heeft een
eigen collecte. Tijdens de diensten
in Scheerwolde, speciale diensten
of projecten worden de kinderen
van groep 1-3 ook in de kerk verwacht. Dit is tijdens Advent en de
Veertigdagentijd periode en met
speciale diensten zoals Kerst, Palmpasen, Pasen, Pinksteren, SchoolKerk dienst, Dopen en de Startzondag.
Kopij eerstvolgende nummer voor
het nummer dat vrijdags uitkomt:
kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag
12.00 uur naar Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 17 maart gaat mevrouw
H. Frömming uit Heiloo voor. De
heer S. Huismans zal ons begeleiden op het orgel en mevrouw P.
van Wieringen is de dienstdoende
ouderling. De uitgangscollecte is
bestemd voor het binnenlands
diaconaat. Tijdens de dienst zal er
oppas aanwezig zijn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spitzen,
tel. 360322.
40-dagentijd
Op 6 maart is de veertigdagentijd
ingegaan. We spreken ook wel van
de lijdenstijd of vastentijd. Een tijd
om meer dan anders stil te staan bij
de belangrijke dingen van het leven.
Hoe sta je zelf in het leven? Heb je
te maken met pijn en lijden en hoe
ga je daar mee om? Kan het geloof,
juist in deze tijd, je daarbij helpen?
Kun je er zijn voor mensen om je
heen, die een moeilijke tijd doormaken? De tijd voor Pasen kunnen
we bewust om gaan met voedsel,
keuzes maken ten aanzien van ons
gebruik van luxe artikelen, aandacht
hebben voor de natuur. Veertig
dagen denken aan wat Jezus deed
zijn leven lang. Veertig dagen doen
wat Jezus de moeite waard vond.
Ervaren, dat Jezus de pijn en het
lijden in zijn leven niet uit de weg
ging, maar het doorstond; voor
ons. Ds. A. van Waard
Project zondagsschool
Pasen is het feest van het nieuwe
begin. We zien het buiten in de
natuur; in de lente wordt alles weer
groen. In de weken voor Pasen
ontdekken we, dat Jezus de mensen een nieuw begin laat maken en
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dat hij zichzelf voorbereid op een
nieuw leven. In de kerk zijn wekelijks posters te zien, waarop twee
kinderen aan de slag gaan met de
aanleg van een tuin. Ze maken een
nieuw begin met een stukje grond.
Maar daar komt wel veel bij kijken.
Ze leren er veel van, net als de
mensen in de bijbelverhalen. De
kinderen van de zondagsschool leggen ook een mini-tuintje aan. Het
projectlied “We bidden om een
nieuw begin” verbindt de zondagen
aan elkaar.
Liturgisch bloemschikken
In de Veertigdagentijd leven we toe
naar Pasen, feest van een nieuw
begin. In het liturgisch bloemstuk
zijn 8 flessen verwerkt, die bekleed
zijn met riet. Het getal 8 slaat op
het begin van een nieuwe week, na
7 dagen. De achtste dag wordt ook
wel de opstandingsdag genoemd.
Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het kan knakken, maar
gaat niet verloren. Zo beweegt
Jezus mee met ons leven. Nadat
het oude riet weggesneden is, komt
er ieder jaar weer nieuw levend
riet tevoorschijn.
Jeugd-diaconale dag
Op 6 april willen wij ons met de
jeugd inzetten voor Kika. Door
middel van diverse activiteiten in
en rond het Protestants Centrum
zamelen we geld in voor het goede
doel. Gezonde sportieve kinderen
zetten zich in voor zieke leeftijdgenoten! Als kerk nemen we het
initiatief voor deze actie, maar het
wordt een dag voor de jeugd van
heel Giethoorn. Ook de jeugdclub
en de sportvereniging zijn enthousiast. Kom op 6 april naar het Protestants Centrum en kijk waar jij
aan mee kunt doen! Namens de
catechese-groep en diaconie, ds. A.
van Waard
Amnesty International
Op donderdagavond 21 maart
schrijven we weer voor de rechten van de mens d.m.v. het samen
schrijven van brieven voor acties
van Amnesty International. We
beginnen om 20.00 uur in het Prot.
Centrum aan de Beulakerweg. Van
harte welkom! De eerste brief
schrijven we naar Corey Price,
directeur van het kantoor van de
Immigration and Customs Enforcement in El Paso. We roepen hem
op Valquiria in afwachting van de
uitkomst van haar asielverzoek op
humanitaire gronden vrij te laten.
De 39-jarige Valquiria vluchtte in
maart 2018 met haar 7-jarig zoontje uit Brazilië. Valquiria besloot te
vluchten nadat drugshandelaren
haar en haar zoontje meermaals
bedreigden met de dood. Ze vroeg
om bescherming bij de grens tussen Mexico en de VS, in El Paso
(Texas). Ze werd opgesloten en
zonder reden gescheiden van haar
zoontje. Ze heeft hem al bijna een
jaar niet gezien. Een asielambtenaar
oordeelde op 27 maart 2018 dat
Valquiria’s verhaal geloofwaardig
was. Ze mocht asiel aanvragen.
Maar in september werd haar verzoek afgewezen. Ze is nu in beroep
en zit nog altijd vast. De tweede
brief is bestemd voor de autoriteiten van Somaliland. We roepen
hen op Abdirahman Ibrahim Adan
onmiddellijk vrij te laten. Dichter
Adan uit Somaliland zit sinds 12
januari 2019 in de gevangenis. Hij
werd gearresteerd nadat hij een
gedicht had voorgedragen waarin
hij de regering opriep de gevangenissen en het strafrecht te hervormen. In zijn gedicht stelde hij verschillende problemen in Somaliland
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aan de orde. Hij sprak over politiegeweld, willekeurige detentie en
de vernederende behandeling van
gevangenen. De autoriteiten waren
hier niet van gediend en pakten
hem op. Hij is nog niet aangeklaagd.
Somaliland is een afgescheiden
gebied in het noorden van Somalië.
De regering die daar in december
2017 aantrad, duldt geen kritische
stemmen. Met name dichters, journalisten, politieke tegenstanders en
iedereen die zich uitspreekt voor
hereniging met de rest van Somalië zijn hiervan het slachtoffer. De
derde brief richten we aan de Indiase premier Modi om hem op te
roepen mensenrechten activisten
en organisaties zoals Amnesty niet
te belemmeren in hun werk. De
Indiase regering zet maatschappelijke organisaties steeds meer onder
druk. Organisaties zoals Amnesty
worden gehinderd in hun activiteiten door beperkende wetgeving.
En activisten worden lastiggevallen,
bedreigd en vastgezet. Een instantie
die financiële misdrijven onderzoekt viel op 25 oktober vorig jaar
het kantoor van Amnesty India
binnen. De medewerkers werden
lastiggevallen en geïntimideerd.
Volgens de autoriteiten houdt
Amnesty zich niet aan de regels
voor financiering uit het buitenland.
Dit zijn verzonnen aanklachten.
Desondanks werd Amnesty’s bankrekening grotendeels geblokkeerd
waardoor ze haar werk voor de
mensenrechten nauwelijks nog kan
doen. Ook andere organisaties die
kritiek uitten op de regering zijn
aan banden gelegd. Ook voerden
de autoriteiten een lastercampagne
om Amnesty zwart te maken. Er
werd informatie naar regeringsgezinde media gelekt, die Amnesty
afschilderden als een criminele
onderneming. Petra van Wieringen,
0521 851414.
Wel en Wee
Het leven valt niet altijd mee als
men te horen krijgt dat er bij ziekte
opnieuw een behandeling dient te
gebeuren of dat er weer een operatie noodzakelijk is; mensen worden soms erg op de proef gesteld
door deze energie opslokkende
zaken. Als ouderlingen is het van
belang dat we op de hoogte zijn
van de eerder genoemde situaties,
zodat we als gemeente naar elkaar
om kunnen zien en elkaar kunnen ondersteunen. Dus schroom
niet om dergelijke zaken aan uw
ouderling of predikant te melden.
Vandaag als eerste zondag van de
veertigdagentijd hebben een goede
gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde gemeente gehad. Alleen
kwam bij mij thuis na de dienst het
droeve bericht door dat de man
van ouderling Marjolein Petter vanmorgen plotseling was overleden.
Wij willen haar, hun kinderen en
kleinkinderen heel veel kracht en
sterkte wensen in deze verdrietige
tijd.
Gods zegen voor u allen.
Voor heb een mooi gebed gevonden van ds. A. Bronswijk
En laten wij zelf ook uw
engelen zijn
Laten wij bidden voor die mensen,
die ons troosten,
die ons moed toespreken,
die ons de hemel openen,
die ons Gods nabijheid laten voelen.
Zij zijn uw engelen hier aan onze
zijde.
Lees verder op pagina 12
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Laten wij bidden voor die mensen ,
die door doornen moeten lopen,
die de dood in de ogen zien,
die onder hun kruis bezwijken,
die gevangen zijn in verdriet.
Zend uw engelen, om hen te dragen
en te bevrijden.
Laten wij bidden voor die mensen,
die verblind zijn door rouw,
die verlamd zijn door verlies,
die door het afscheid zijn verscheurd,
die gewond zijn tot in hun ziel.
Zend uw engelen, om hen op de weg
van de hoop te leiden
Wij bidden U, God. zend ons uw
engelen
en laten wij zelf uw engelen zijn.
Een groet van Minie Kruider

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

A.s. zondag 17 maart, de
tweede zondag van de 40-dagentijd, is er een gezamenlijke dienst
om 10.00 uur in Blankenham.
In de 40-dagentijd horen we
Bijbelverhalen over Jezus´ weg

naar Jeruzalem, waar Hij moet
lijden en sterven en waar Hij zal
opstaan uit de dood. We volgen
in de 40-dagentijd het project van
‘Kind op Zondag’ met het thema:
Een nieuw begin. We zingen in
de diensten een lied, dat hoort
bij het 40-dagenproject van ‘Kind
op Zondag’: Wij bidden om een
nieuw begin. Elke zondag zal er
een passende liturgische schikking
zijn, die verzorgd wordt door
Mevr.R.Donker (Blankenham) en
Mevr.J.Siepel (Kuinre). Voorganger is a.s. zondag Dhr.K.de Lange
uit Marknesse. Het oecumenisch
koor Jubilee zal meewerken aan
de dienst.
Zondag 24 maart, de derde
zondag in de 40-dagentijd, is er
dienst in beide dorpen. De vroege
dienst van 9.30 uur is in Kuinre,
de late dienst van 11.00 uur in
Blankenham.
Bijbelkring
De eerstvolgende bijeenkomst
van de Bijbelkring is op maandag
25 maart. om 13.30 uur in de
protestantse kerk Blankenham.
Dit seizoen staan de woorden
van het Onze Vader centraal. We
kijken samen naar de betekenis
van dit gebed, vroeger en nu. Van
harte welkom!
40-dagenwandeling
De 40-dagentijd is van oudsher
een tijd van verstilling en inkeer
om dichter te komen bij onze
eigen vragen, ons eigen geloof en
houvast. Hoe zoeken we vandaag
in onze tijd de stilte? Hoe zoeken we de bron? In de komende
40-dagentijd bent u van harte
uitgenodigd om op dinsdagmiddag samen te wandelen in het
Kuinderbos. We beginnen met
10 minuten in stilte wandelen en
overdenken een vraag of beeld.
Daarna delen we wandelend onze
ervaringen.
Tijd en plaats: elke dinsdag in de
40-dagentijd, 13.30-14.30 uur,
Kuinderbos. De eerstvolgende
keer is op dinsdag 19 maart. We
verzamelen op de eerste parkeerplaats aan de Hopweg, gezien
vanaf Kuinre.

Paasgroeten voor
gedetineerden
Net als anderen jaren organiseert
Kerk In Actie de Paasgroetenactie.
Gemeenten kunnen kaarten sturen naar mensenrechtenactivisten,
en gedetineerden in Nederland
en in het buitenland. De kaarten
die verstuurd kunnen worden zijn
ontworpen door gedetineerden:
o.l.v. een predikant hebben zij het
thema ´een nieuw begin´ verbeeld.
Je ziet een hand die een andere
hand beet pakt en optrekt en je
ziet het kruis. Nadere informatie
op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
Russisch-Orthodoxe kerk
Zwolle
Misschien weet u, dat er sinds
vorig jaar een Russisch-Orthodoxe parochie is in Zwolle. De
St.Michaël-kerkgemeenschap in
Zwolle is opgericht in 2018 door
vader Jewswey vanuit het klooster in Hemelum, Friesland, gezamenlijk met een aantal Russisch
Orthodoxe gelovigen. Gezamenlijk met de parochies in Leeuwarden en Groningen vormt de St.
Michaël-kerkgemeenschap een
driehoek waar alle Orthodoxgelovigen vanuit de noordelijke
provincies hun geloof kunnen
praktiseren. Op 24 maart 2018
heeft Aartsbisschop Elisey van
Den Haag en geheel Nederland
een bezoek gebracht aan de
gemeenschap in Zwolle en zijn
zegen over de kerkgemeenschap
gegeven. De diensten zijn vrij toegankelijk voor iedereen. De diensten zijn 1x per maand en worden
geleid door vader Jewsewy. Wanneer er een dienst gaande is, kunt
u op elk moment gewoon binnenlopen. De Heilige Communie kan
alleen worden ontvangen door
orthodoxe gelovigen, die zich
daarop hebben voorbereid. De
diensten worden 1x per maand
gehouden in de Plantagekerk aan
de Ter Pelkwijkstraat 17 te Zwolle. De volgende dienst zal een
Vesper zijn. Dit zal plaats vinden
op donderdag 21 maart om 19:00
uur in de Plantagekerk.
Zieken
In onze gebeden denken we aan
de zieken, aan hen die in het
ziekenhuis zijn en aan de zieken
thuis en in een verpleeghuis. Ook
bidden we voor hun familie en
naasten.
Met vriendelijke groet,
Ds.R.v.d.Hucht

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

Bergbelevenissen
Beginpunt
een rugzak met proviand
de wandelschoenen aan.
Ik vertrek
de wind in de rug,
m’n neus achterna
nog niet wetend
waar de reis naartoe gaat.
Onderweg
soms loop ik over brede wegen,
soms is het niet meer
dan een smal bergpaadje
soms geniet ik van prachtige uitzichten
soms wordt m’n uithoudingsvermogen getest.
Balancerend
over bergen en door dalen
topervaringen afgewisseld met uitglijders
steeds probeer ik nieuw evenwicht
te vinden
zodat ik mijn reis kan voortzetten.
Levensreis
voortdurend onderweg zijn
steeds een balans zoeken
verleden, heden, toekomst,
wachten op voltooiing
Zondag 17 maart. Aanvang:
09.30 uur. Voorganger: Ds. E.
van Veen. Organist: Arjan Kroes.
Ophaaldienst: dhr. H. Linthorst.
Eindcollecte: Binnenlands diaconaat (40-dagentijd). Lezingen: Exodus 34:27-35 en Lucas 9:28-36.
Groter dan jij! Dat er altijd iets of
iemand groter is dan jij ontdekken de leerlingen die met Jezus
meegaan de berg op. Letterlijk
en figuurlijk stijgen ze even boven
het alledaagse uit. Boven op de
berg verschijnen Mozes en Elia.
Jezus wordt door een stem uit de
hemel aangewezen: ‘Dit is mijn
zoon.’
Er moeten woorden zijn
zoals wind en water

en zucht en zoen
zoals jij en ik
en wij
die dit alles
voor eeuwig zijn.
Leesgroep
De eerstvolgende bijeenkomst
van de leesgroep is op maandag
18 maart om 10.00 uur in Hoogthij. Schuif gerust eens aan voor
een gesprek over geloof en leven.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
zondag 10 maart zijn met een
hartelijke groet en een bemoediging gebracht bij mevr. H. Sleurink-Winters aan de Tukseweg en
bij dhr. B. Daan aan de Conincksweg.
Giften
Dhr. Klarenberg heeft € 20,- ontvangen en mevr. Winters € 10,-.
Beide voor de kerk. Hartelijk
bedankt voor deze giften.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of door
te geven betreffende pastoraat,
neem dan gerust contact op met
één van de ouderlingen of met de
predikant. Het leven van mensen
is vaak een weg van op en neer.
Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg
nodig. Er zijn ook mensen voor
wie de toekomst onzeker is of die
wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En
dan zijn er de mantelzorgers die
soms zwaar belast worden, maar
hun werk met veel liefde doen.
Alle zieken en hun verzorgers
sterkte toegewenst!
In het verpleeghuis Lindestede in
Wolvega verblijft mevr. M. Pieffers-Prins en de heer P. de Vries,
blijft voorlopig in Zonnekamp.
Dhr. en mevr. de Looze zijn opgenomen in Berkenstede in Wolvega. De laatste tijd hebben diverse
gemeenteleden een ‘nieuwe’ knie
gekregen. Veel sterkte bij het
herstel hiervan.
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 bijzonder
toevertrouwd aan de predikant
en ouderlingen, wat wel moeilijker wordt nu we nog maar twee
Lees verder op pagina 13

Advertenties

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

www.brouwertuk.nl

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente
Wierden onder één paraplu
Seizoen 2012 - 2013

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2015 - 2016

Een praktisch overzicht van uw
kerkelijke activiteiten in het
komende seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen
aan gemeente-leden, nieuwingekomenen en geïnteresseerden.
Meer informatie: 0546 - 577475
(vraag naar Geke Brinkers).
www.welkomindekerk.nl
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ouderlingen hebben. Daarnaast
zijn er de bezoekers die contacten met gemeenteleden onderhouden. Indien u behoefte hebt
aan pastoraal contact of een
gesprek, kunt u altijd direct contact opnemen met de predikant
of ouderling.
Gebed voor onderweg
Op pad zijn met U, Schepper God,
is op pad zijn in Uw wereld,
vol wonderen en zó mooi.
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,
en onder mij de aarde en de rots.
Op pad zijn met U, broeder Jezus,
is op pad zijn met uw vrienden,
elkaar ontmoeten, samen verder
gaan,
en op het kruispunt afscheid nemen,
wetend dat U met ons allen bent.
Op pad zijn met U, Heilige Geest,
is op pad zijn met de wind,
is dansen op onstuimige muziek
en dan zo uw lied zingen,
dat anderen het kunnen horen.
Chris Polhill
Uit: ’Vandaar’
Met vriendelijke groeten,
ds. Eric van Veen

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad: ds. D.
Wolters, Steiger 27, 8325 HB
Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-Ambt: ds.
H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326
AD Sint Jansklooster tel. 0527239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl
Scriba: Dhr. H. Wijermars,
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove.
tel. 0527-243860 scriba@
hervormdvollenhove.nl
Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel.
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum
"Tilvoorde": mw. N. LasscheRemijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl
Koster Kapel: mw. G. van Dalen,
tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl

17 maart om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. W H B ten Voorde
uit Nunspeet voor te gaan. De
organist is dhr. Tijssen en het lied
voor de dienst is Lied 538. Collectes: ALEH (zorg v. kinderen
met beperking), instandhouding
van de eredienst, onderhoudsfonds. De autodienst wordt
verzorgd door Dhr. J. IJspeert,
telefoon 243010. Er wordt in
Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente gepast
door: Lonneke Nijhuis en Marjolein Schuurman-Groot. Er is
een kindernevendienst voor de
kinderen van groep 1,2 en 3, dit
wordt verzorgd door Stella Post
en Willemein Winter. Er is een
kindernevendienst voor de kinderen van groep 4,5 en 6, dit wordt
verzorgd door Jenneke Wouters
en Margriet Janssen.

17 maart om 14:30 uur in de
Kapel, in deze dienst hoopt ds.
P J Kraijenbrink- Bennink uit Vorden voor te gaan. De organist
is dhr. R. Weijs en het lied voor
de dienst is Lied 538. Collectes: ALEH (zorg v. kinderen met
beperking), instandhouding van
de eredienst, onderhoudsfonds.
De autodienst wordt verzorgd
door Dhr. J. IJspeert, telefoon
243010.
Agenda
15 maart om 20:00 uur, Preek
van de leek: Marcel Scheringa/Ds.
Wolters, Mariakerk.
16 maart om 09:00 uur, Stilte
wandeling 40 dagen tijd, vanaf de
Burght.
19 maart om 20:00 uur, Cursus:
Nieuwe Testament, Tilvoorde.
20 maart om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
23 maart om 09:00 uur, Stilte
wandeling 40 dagen tijd, vanaf de
Burght.
27 maart om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
30 maart om 09:00 uur, Stilte
wandeling 40 dagen tijd, vanaf de
Burght.
1 april om 19:00 uur, Verkoop
collectebonnen van 19.00-20.00
uur, Tilvoorde.
2 april om 20:00 uur, Consistorie
Ambt, Kapel.
3 april om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
Giften
De Diaconie ontving voor het
bloemenfonds: via Marry van
Unen €10 en via mevr. A. den
Hartog €6. Het College van
Kerkrentmeesters ontving via
Else de Lange €5 voor de Kerk.
Hartelijk dank voor deze giften.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen gebracht
bij mw. Harsevoort - Lassche, de
Cartouwe 18, bij mw. HansmanVisscher Kloosterkamp 11, bij
dhr. Steenbergen, Molenstraat 37
en bij Ds. en mw. Pap-Beemster,
Leeuwte 88: zij waren 1 maart 40
jaar getrouwd.
40-dagen tijd wandeling
Raad van Kerken Vollenhove/
St. Jansklooster organiseert op 5
zaterdagen in de periode tussen
Aswoensdag en Pasen een wandeling in de omgeving van Vollenhove en St. Jansklooster. In deze
periode van oudsher een tijd van
vasten en bewust leven, denken
we aan Jezus die opliep met zijn
vrienden naar Jeruzalem. Hij ging
door bergen en door dalen stap
voor stap. We geloven dat Hij nog
steeds oploopt met mensen door
het leven als reisgenoot, een wandelmaatje. We mogen stappen
zetten ook naar de ander, naar
elkaar luisteren, elkaar bemoedigen, stil zijn in het moment en
ons bewust worden van de weg
die Jezus moest gaan. Het is een
zinvol gebeuren zo met elkaar
een aantal zaterdagen stappen te
zetten op weg naar Pasen. We
wandelen ongeveer een uur, houden een korte meditatie en sluiten af met gezamenlijk een kopje
koffie/thee te drinken. Spreekt
dit je aan? Sluit je dan aan bij het
wandelgroepje, ook als het maar
1 keer zou zijn je bent van harte
welkom, opgeven is niet nodig.
Start 09.00 uur vanaf de Burght.
Zaterdag 9 maart, 16 maart, 23
maart, 30 maart en 6 april.
Commissie nieuw ingekomenen

De comissie nieuw ingekoemnen heeft een bezoek gebracht
bij Fam. A. van Duijn, Heilige
Geeststeeg 2 en bij dhr. L. Croes,
Doeveslag 25 in Vollenhove. Fam.
van Duijn en dhr. L. Croes: van
harte welkom en we hopen dat u
zich snel thuis mag voelen binnen
onze gemeente.
Armoedeweekend
Op 30 en 31 maart organiseert
de diaconie een armoedeactie.
Dit jaar is de opbrengst voor
stichting Dorotty. Een stichting die opgezet is door onze
gemeenteleden, Jurrie en Mieke
Zandbergen en hun familie en
omziet naar onze arme naasten
in de Oekraïne. Vele mensen
hebben ze al kunnen helpen door
middel van voedsel, onderdak
of medische hulp. Op zaterdag
30 maart zal er van 15.00-19.00
uur een verkoop zijn in een tent
naast de Grote Kerk in Vollenhove. Stichting Dorotty zal
naast producten uit de Oekraïne,
ook paasbloemstukjes verkopen. Door gemeenteleden zal
er weer koek en taart gebakken
worden, welke gekocht kunnen
worden bij de koffie en thee
die er klaar staat, maar ook
meegenomen kunnen worden
voor thuis. Tevens wordt er een
broodje hamburger en gebakken vis verkocht. Kleding mag
ook ingeleverd worden op deze
zaterdagmiddag, deze zal weer
naar het Leger de Heils gebracht
worden. Voor de kinderen en
jeugd zijn er leuke activiteiten,
bijvoorbeeld footdart, springkussen, puzzeltocht en grabbelton.
Op zondag 3 maart is u een folder uitgereikt over de armoedeactie. Hierin staat wat stichting
Dorotty allemaal doet en hoe u
de stichting in deze armoedeactie kunt steunen d.m.v. het kopen
van kavels.
U kunt de intekenlijsten van de
kavels iedere zondag ( tot en
met 31 maart) inleveren, in de
daarvoor bestemde dozen. Op
zaterdag 30 maart kunt u ook
nog inschrijven op kavels. Er
liggen nog folders achterin de
kerk of u vindt de informatie op
de site. Op zondag 31 maart is
er om 10.00 uur een armoededienst, met medewerking van
Elise Mannah. Zij is o.a. bekend
van de EO dagen. Het thema van
de dienst is “Zie je mij”. Elise zal
mooie liederen zingen die passen
bij dit thema en we zullen ook
veel samen met Elise zingen. We
hopen op en bidden voor een
mooie actie, waarin we u graag
verwelkomen.
Preek van de leek
Op vrijdag 15 maart zal wethouder Marcel Scheringa de
preekstoel van de Mariakerk
beklimmen. Een bekend gezicht
in Vollenhove en Sint Jansklooster, maar hij heeft nog nooit
gepreekt. Voor één keer staat
hij op de kansel om een preek
te houden over een bijbeltekst
die hij zelf heeft uitgekozen. Verschillende onderdelen van een
kerkdienst komen aan bod.. Een
vrolijk, diepzinnig en inspirerend
uur met muziek die door de
ACTIvITEIT OP
HEMELvAARTSDAG?
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“leek” zelf is uitgekozen. Daarna
is er gelegenheid in de Voorhof
om elkaar te ontmoeten en gaan
we in gesprek over de gehouden preek onder het genot van
een hapje en drankje. U bent
van harte uitgenodigd voor deze
avond. Aanvang 20.00 uur.

Vollenhove

S TA D

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

Overlijden
Op 10 maart is in de leeftijd van
75 jaar overleden Antje Mondria-de Vries, Marjolein 338. De
afscheidsdienst zal plaatsvinden
op vrijdag 15 maart om 11 uur in
de Grote Kerk. In het komende
kerkblad zal een in memoriam
verschijnen.
Roeping
‘Wat doe jij voor God? Hoe
breng jij het geloof in de praktijk?’ Wanneer dit soort vragen
worden gesteld, hoor ik meestal
antwoorden als: ‘Ik geef club’,
‘Ik zit in de kerkenraad’, ‘Ik
ben contactdame’, ‘Ik zit in de
schoonmaakploeg van de kerk’.
Allemaal prachtige antwoorden,
natuurlijk. Maar vreemd is het
eigenlijk wel. De meest actieve
gemeenteleden besteden zo’n 5
uur per week aan kerk, kringen
en kerkenwerk. Ruim 160 uur –
nou vooruit, trek de slaapuren er
vanaf – ruim 100 uur per week
zijn we met andere dingen bezig.
Zou onze roeping echt in die
5 uur liggen en niet in die 100?
Hoe mooi zou het zijn, als we
eens andere antwoorden gaven!
Als we bijvoorbeeld zeiden: ‘Wat
ik voor God doe? Ik pas op mijn
kleinkinderen. Ik omring hen
met liefde, zorg en aandacht!’
‘Wat ik met mijn geloof doe? Ik
ben makelaar! Daarbij probeer
ik echt te luisteren naar de mensen. Met hen te zoeken naar wat
goed bij hen past. En niet alleen
op de winst te letten.’ ‘Waar
mijn roeping ligt? In mijn vriendenkring. Om gewoon in hoe ik
ben te laten zien dat het geweldig
is om Jezus te kennen!’
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Vollenhove

AMBT

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

vanuit de pastorie aan de
Leeuwte
Afgelopen maandag mochten we
opnieuw oma en opa worden.
Onze jongste dochter Tjitske is
bevallen van een zoon Tobias.
Zijn naam betekent Goed is de
HEER. Moeder, vader en de kleine Tobias maken het goed!
Ontvangt allen een vriendelijke
groet,
Thea en Hendri Pap
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Wanneperveen /
Belt-Schutsloot
Ds.W.J. Menkveld,Veneweg 33
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,
Noorderweg 57, 8066 PW
Belt-Schutsloot, 038-3867486
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Protestantse kerk Wanneperveen,
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Diensten 17 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. I. Postma, Genemuiden.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum
– Jeugddienst.
Diensten 24 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld –
doopdienst.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld. In
beide diensten is de diaconie collecte bestemd voor Kerk in actie.
Zie hieronder.
40-dagentijd collecte 24
maart
Stop kinderarbeid in India. In de
Indiase stad Nasapur is de ITsector booming business. Helaas
profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het
overgrote deel van de bevolking
verricht als dagloner voor een
schamel loon zwaar werk in de
landbouw of industrie. Door
armoede gedwongen werken ook
kinderen mee. Kinderarbeid moet
stoppen, vindt Kerk in Actie.
Daarom werken we samen met
partnerorganisaties aan beter
onderwijs. We lichten jaarlijks
5.000 ouders en kinderen voor
over het belang van onderwijs,
bezoeken scholen om onderwijs
advies te geven en begeleiden
meer dan 700 werkende kinderen
(terug) naar school. Helpt u mee,
zodat ook in 2019 honderden
werkende kinderen een nieuw
begin kunnen maken op school!
Doopdienst
Op zondag 24 maart a.s. is er een
doopdienst gepland in BS waarin
D.V. maar liefst 4 baby’s zullen
worden gedoopt. Dit zijn: Rafaël
Noud, zoon van Kasper en Coline
de Jonge, Siem, zoon van Johan
en Geralda Klaver, Fenna Jacolien,
dochter van Gerco en Gerjanne
Kingma en Niek Hendrik, zoon
van Herco en Renate Brand.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen
17/03 – Jeugddienstcommissie.
24/03 – Fam. J. Stoter en fam H.
Slot, St. Jansklooster.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 10
maart zijn in BS met hartelijke
felicitaties gegaan naar Wim en
Betsie ten Wolde in verband met
hun 50-jarig huwelijk. De bloemen van het liturgisch bloemstuk zijn ter bemoediging gegaan
naar Joop Stam. De bloemen uit
de dienst te Wanneperveen zijn
gegaan naar mw. Eker-Simonsz en
Lees verder op pagina 14
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de heer G. Haakmeester.
verantwoording
De diaconie collecte van 10
maart voor de voedselbank heeft
in W’veen €45,70 opgebracht.
De extra collecte voor kerk en
onderhoud in W’veen bracht
€62,95 op. Diaken I. Slot ontving
deze week €5.
Bedankt!
Namens de diaconie willen wij
graag iedereen bedanken die een
bijdrage heeft gedaan aan onze
inzamelingsactie voor de Voedselbank Steenwijkerland. Wat zijn er
veel producten ingeleverd! Heel
fijn. Daar kunnen veel mensen blij
mee gemaakt worden. Mogen we
u er nogmaals aan herinneren dat
de diaconie collecte ook de hele
maand maart nog bestemd is voor
de Voedselbank Steenwijkerland?
Met een hartelijke groet van uw
diaconie.
Doelcollecte diaconie van de
maand maart voor de voedselbank Steenwijkerland.
Al het werk voor de voedselbank
wordt gedaan door vrijwilligers.
Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het
gebouw, gas en licht, koelkasten
en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts. In de diaconie collectes van de maand maart
wordt uw bijdrage gevraagd, om
dit waardevolle werk voort te
kunnen zetten.
vakantiebijbelclub
Ook dit jaar willen we een Vakantie-Bijbel-Club organiseren voor
kinderen van de basisschool. Het
programma bestaat uit zingen, het
uitbeelden en vertellen van een
bijbelverhaal en knutselen of een
spel. De vakantiebijbelclub is 16,
17 en 18 juli. We hebben groepsleiders nodig om de kinderen
te begeleiden bij het spel of het
knutselen, we hebben toneelspelers nodig, zangers en muzikale
begeleiding. Poppenkastspelers
en vertellers. Wil je mee doen?
Van harte welkom! Meld je aan bij
Joke Menkveld (0522-701108) jokemenkveld@solcon.nl
JUBILEUMCONCERT?
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vanuit de gemeente
Dhr. Kasper de Jonge werd vorige
week weer opgenomen in Zwolle.
Mw. R. Rodermond kreeg vorige
week in Meppel een nieuwe knie.
Zij is inmiddels weer thuis. We
wensen beiden voorspoedig herstel en de hulp en zegen van God.
Bij de Preek: Om op te hangen in huis.
In dit huis houden wij van God
Om Hem te kennen lezen we de
Bijbel
We eren Zijn naam en vloeken niet
We heiligen Zijn dag en gaan naar
de kerk
vanuit de Pastorie
Een uitdrukking die, vroeger wat
meer dan tegenwoordig, wordt
gebruikt als naam voor een huis,
schip of vereniging is: Ora et
Labora. Het betekent letterlijk;
bid en werk. De bedoeling is
dat we niet moeten bidden en
dan met de armen over elkaar
afwachten of God wat gaat doen.
Inhoudelijk sluit deze uitdrukking
aan bij de bekende Bijbeltekst:
Bidt en u zal gegeven worden,
zoekt en gij zult vinden, klopt
en u zal open gedaan worden.
Bidden is niet passief en afwachtend, maar wordt aangevuld
met zoeken en kloppen. Bidden
vraag dus om betrokken activiteit. Maar, de uitdrukking Ora
et Labora komt niet uit de Bijbel
maar uit een leefregel voor monniken. Henk Binnendijk maakte
mij hierop attent. Hij zei; Het
is niet bidden en werken, maar
bidden is het eigenlijke werk
van een christen. Daar heeft hij
een punt. Natuurlijk is bidden
en passief afwachten niet goed.
Maar aan de andere kant is er
het gevaar dat we bidden en te
snel aan de slag gaan of zelfs aan
de slag gaan zonder te bidden.
Daarom is biddag voor gewas
en arbeid zo’n goede zaak. Een
dag om er bij stil te staan hoe
belangrijk bidden is voor dat je
aan het werk gaat. Zo is de biddag bedoeld. Voor dat de drukte
op het land in het voorjaar alle
aandacht vraagt eerst een biddag
houden. Omdat bidden aan het
werken vooraf gaat. Omdat bidden het eigenlijke werk is. Dat
gaat ons meestal niet zo makkelijk af. Daar moet je jezelf steeds
weer aan herinneren, jezelf steeds

weer toe zetten. Ook daarom is
een biddag zo belangrijk.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

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

Zondag 17 maart 9.30 uur in
Blesdijke. In deze dienst hoopt
onze eigen predikant ds. Gerrit van den Dool voor te gaan.
Ouderling van dienst is Feikje
Kloosterman en het orgel wordt
bespeeld door Menno van der
Vinne. De uitgangscollecte is voor
het binnenlands diaconaat. De
ontvangst is door Rinske Schiere
en de bloemen worden bezorgd
door Benia Lenstra. De ophaaldienst wordt verzorgd door
David Raggers (0521-589515).
Het lied voor de dienst is lied
560: 1,2,3.
Collecten
Diaconie: € 26,55 Kerkrentmeesters: €32,60 en de uitgangscollecte voor orgelfonds bedroeg
€41,10. Het busje van de cassetterecorder bevatte €38,50. Voor
de kerk is twee maal een gift van
€20 binnen gekomen. Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als
groet en bemoediging gegaan naar
Janny Dassen, Aan de Regel.
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het
eerste dat vervolgde christenen
vragen. Zij kennen het belang van
gebed uit eigen ervaring. Iedere
week geef ik u een gebedspunt
door: Libië is een onveilig land,
zeker voor christenen met een
moslimachtergrond. Christenen zijn het doelwit van radicale
moslims die het christendom als
verraad zien van de islamitische
cultuur. Bid voor de christenen in

Libië.
Verjaardagen en huwelijksjubilea. Op 20 maart viert mw.
B. de Boer-Langman, Markeweg
123 Blesdijke, haar 83ste verjaardag. Op 21 maart viert mw. A.
Berghuis van Woortman-Engelen,
Kon. Wilhelminalaan 32, haar
81ste verjaardag. Beide dames van
harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst.
Agenda. Woensdag 20 maart
om 14.00 uur Vrouwenvereniging
Martha met een spreker over
Buurtzorg. Donderdag 21 maart
om 19.30 uur: film ‘Agent of
Grace’, over de laatste periode in
het leven van Dietrich Bonhoeffer.
Kopij GZ. De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 10 maart
12.00 uur bij de scriba.
Het kan natuurlijk ook via
kerk.willemsoord.nl
In het 40-dagenboekje van
de Parochie Heilige Christoffel
Steenwijkerland las ik onderstaande tekst bij Matt. 5:43-48 die ik
graag aan u doorgeef.
Je vijanden liefhebben gaat dat
niet te ver? Is het niet afhankelijk
van wat iemand gedaan heeft of je
kan vergeven of zelfs liefhebben?
Een verhaal van Corrie ten Boom,
een vrouw die in een concentratiekamp gezeten heeft in de
Tweede Wereldoorlog en haar
complete familie verloor. Corrie
was in Berlijn en na haar spreken kwam een man op haar af, ze
herkende hem, hij was een van
de wreedste opzichters uit haar
concentratiekamp. Hij vertelde
haar dat hij christen geworden
was en dat hij had ontdekt dat
er door Jezus vergeving is voor
alle zonden van de hele wereld,
ook voor zijn wreedheden in het
kamp. Hij had God gevraagd of
hij de kans mocht krijgen om aan
één van zijn slachtoffers persoonlijk vergeving te vragen. Hij vroeg
Corrie: “Mevrouw Ten Boom,
wilt u mij vergeven?” En Corrie
vertelde in haar verhaal: “Ik kon
het niet. Ze kon hem alleen maar
BIJZONDERE
PINKSTERBIJEENKOMST?
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boekbesprekingen

Door DS. KO HEKMAN , ASSEN

Athanasius van Alexandrië.
De overwinning van het
christendom. Uitg. DAMON,
Budel, 2013 Prijs € 24,90. Ingeleid,
vertaald en van aantekeningen
voorzien door Eginhard Meijering.
Dit boek biedt een vertaling van
twee tractaten van Athanasius, de
latere bisschop van Alexandrië,
vierde eeuw. Namelijk ‘Tegen de
heidenen’ en ‘Over de vleeswording van het woord’. De vervolgingen van het christendom zijn
afgelopen en de toekomst is aan
het christendom. Niet dankzij
keizer Constantijn, hij wordt niet
genoemd, maar door de opgesta-

ne Christus. Geloof in Hem is het
centrale motief in dit geschrift.
Athanasius volgt zijn Alexandrijnse leermeesters, waardoor zijn
verhandelingen het vroegchristelijk geloven en denken weerspiegelen. Athanasius was voorvechter van het orthodoxe geloof en
zijn werken hebben vooral in de
oosterse kerken gezag.
Luther voor leken. Reformator in een veranderende
wereld. Sabine Hiensch. Uitg.
De Vuurbaak, Hilversum 2018
Prijs € 25,50
Een handzaam leerboek in kort
bestek over Luther. De auteur is
bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel
voor Luther en de geschiedenis
van het (Nederlandse) luthera-

nisme aan de Theologische Universiteit Kampen. Zij beschrijft
zijn leven, zijn zoektocht naar
God in het klooster, zijn kritiek
op de gangbare theologie, op de
kerkelijke misstanden en op het
instituut van de katholieke kerk.
In een slothoofdstuk laat zij zien
hoe Luthers erfenis vorm kreeg.
In Duitsland, de Scandinavische
landen, en Nederland, waar het
lutheranisme een minderheid
vormde in een gebied waarin
het calvinisme de reformatie
bepaalde. Dit boek is een heldere
introductie ter kennismaking met
Luther.
De populist. Adolf Hitler, de
ondergang van de Weimarrepubliek en de opkomst van
het Derde Rijk.

Benjamin Carter Hett.
Uitg. Balans Amsterdam 2018
Prijs € 13
Al vanaf de late jaren twintig riep
het politieke spel van de Weimarrepubliek verzet op, vooral van
de populistische beweging, geleid
door Hitler. De auteur geeft weer
hoe een democratie als de Weimarrepubliek uiteen kon vallen.
Hij tekent de krachten en tegenkrachten. Politici hebben Hitler
uiteindelijk aan de macht geholpen door te proberen hem voor
hun eigen karretje te spannen. Ze
moesten hem wel toelaten tot de
regering. Dit boek laat zien hoe
kwetsbaar een democratie is in
handen van mensen die er zonder
respect mee omgaan. Een vlot en
leerzaam boek.

haten. En ze vertelde dat ze zich
toen realiseerde dat zijzelf geen
vergeving kon schenken, maar dat
Gods liefde in haar hart gekomen was door zijn heilige Geest
en dat Gods liefde groter is dan
haar haat. Corrie vertelde dat ze
nooit zo sterk de liefde van God
ervaren heeft als toen, toen ze
haar vijand de hand gaf. In Corries woorden: “Kan jij vergeven?
Nee. Ik kan het ook niet. Maar
God kan het wel”
Namens de kerkenraad, Henry
Bos ouderling-scriba
Deurcollecte Binnenlands
diaconaat. Veel gevangenen
willen na het uitzitten van hun
straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit
erg moeilijk. Want hoe vind je
werk, hoe ben je weer vader
of moeder voor je kinderen,
hoe herstel je het contact met
familie en vrienden? Samen met
Gevangenen¬zorg Nederland en
Exodus begeleidt Kerk in Actie
gevangenen naar een stabiele
toekomst zonder criminaliteit.
Gevangenen bereiden zich al
tijdens hun gevangenschap via
gesprekken en cursussen voor
op het nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar
werk en op het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten
de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten
bij de reïntegratie, bijvoorbeeld
in een van de elf Exodus-huizen.
Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevanOp Netfli
genen, ex-gevangenen en hun
antwoord
familieleden ondersteuning. Vande moois
daag collecteren we voor dit
werk.
We bevelen deze 40dagentijd- In-lawfully
collecte van harte bij u aan. De (romantis
diaconie
Een New-Yo
Vele handen…De zon schijnt vrouw betr
weer wat vaker en de tempespel en wor
raturen stijgen. Het voorjaar
dominee, da
komt er weer aan. Tijd voor de voor deze r
grote voorjaarschoonmaak van zowel de do
de kerk. Op maandag 8 april en tegen de no
dinsdag 9 april gaan we daarom Ondanks de
met zijn allen aan de slag. Wij zijn toon, zitten
op zoek naar vrijwilligers; zowel thema’s in d
mannen als vrouwen! Heeft u
gelukkig we
een ochtend, middag of misschien rig toontje t
wel een hele dag waarop u ons • Kijkwijzer
kunt en wilt helpen? Geef het
dan even door aan onze koster The Red T
Tinie Winters (588515). Alvast Met een lich
lijke aanpak
van Abraha
Lees verder op pagina 15
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dat ze zich bedankt voor jullie medewerking! verheerlijking van Jezus op de
Berg. Bijzonder bij Lucas is dat
jzelf geen De kerkrentmeesters
op die berg Mozes en Elia met
n, maar dat van de predikant.
Bonhoeffer. Op donderdag 21
Jezus spreken over zijn ‘uittocht’
rt gekolige Geest maart gaan we kijken naar de film (exodus!) die Hij in Jeruzalem zou
moeten volbrengen. Een duideter is dan ‘Agent of Grace’, over de laatste
lijke verwijzing naar het Joodse
elde dat ze periode in het leven van Dietrich
Paasfeest die helaas minder here van God Bonhoeffer. In de vorige editie
kenbaar is in de Nieuwe Bijbeln, toen ze heb ik hierover al een en ander
vertaling, waar we lezen over zijn
af. In Cor- verteld. Deze avond is niet alleen
‘levenseinde’.
j vergeven? voor eigen gemeenteleden, maar
Tot besluit. Afgelopen woensiet. Maar voor ieder die er belangstelling
dag hadden we een dienst in het
voor heeft. De film zal kort door
kader van de Biddag voor Gewas
ad, Henry mij worden ingeleid. Aanvang:
en Arbeid, met na afloop onze
19.30 uur.
jaarlijkse gemeenteavond. Bij de
enlands
Komende zondag hebben we
voorbereiding stuitte ik op een
ngenen
onze dienst in het ‘Karkien’ te
lied van Ad den Besten dat ons
van hun Blesdijke. Op het rooster staat
liedboek niet heeft gehaald, maar
opboudan Lucas 9: 28 - 36, over de
blijkt dit
e vind je
r vader
deren,
ntact met
amen met
derland en
k in Actie
stabiele
minaliteit.
zich al
chap via
sen voor
antwoorken naar
en aan hermaal buiten
den vrijwilhun naasten
voorbeeld
dus-huizen.
00 gevanOp Netflix kun je verdwalen in het aanbod van films. Zoek je een veren hun
antwoorde, christelijke film? Wij helpen een handje. Een selectie van
uning. Vande mooiste films met een positief verhaal of een christelijke insteek.
oor dit

dat ik wel de moeite waard vind
om door te geven (Zingend Geloven II, lied 91)
Om het voedsel ons gegeven,
om uw zorg voor heel ons leven
willen wij U dank bewijzen,
bidden wij, uw naam ten prijze:
Here, zegen deze spijze.
Amen.

Om het offer, om het leven
dat zich voor ons heeft gegeven,
doe ons, Jezus’ naam ten prijze,
eten op de rechte wijze.
Here, zegen deze spijze.
Amen.
Een hartelijke groet aan u, aan
jou,
ds. Gerrit van den Dool

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

Verantwoord netflixen (deel 2)

De mooiste
christelijke
films

agentijd- In-lawfully yours
Fascinerend kijkvoer, maar nooit
u aan. De (romantische comedy)
heel diepgravend.
Een New-Yorkse, moderne
• Kijkwijzer: vanaf 16 jaar
on schijnt vrouw betrapt haar man op overtempespel en wordt verliefd op een
Left Behind
oorjaar
dominee, dat is het uitgangspunt
(christelijke actieﬁlm)
d voor de voor deze romcom. Daarbij lopen In de jaren 90 kon je niet om
maak van zowel de dominee als de vrouw
de Left Behind-boeken heen:
8 april en tegen de nodige uitdagingen aan.
een serie thrillers waarin werd
e daarom Ondanks de lichte, humoristische beschreven hoe het zou kunnen
ag. Wij zijn toon, zitten er best wat diepe
gaan als de christenen worden
ers; zowel thema’s in de film verweven, en
opgenomen en de anderen achHeeft u
gelukkig weet de film een preketerblijven. Na een aantal lowbudof misschien rig toontje te vermijden.
getverfilmingen kwam er in 2014
op u ons • Kijkwijzer: vanaf 9 jaar
een wat grotere verfilming uit
Geef het
met filmster Nicolas Cage in de
ze koster The Red Tent (Bijbelse serie) hoofdrol. De film combineert het
5). Alvast Met een licht-literaire, vrouwespannende gegeven van een opnalijke aanpak van het Bijbelverhaal
me – inclusief hoopjes achtergevan Abraham, Izaäk en Jakob is
bleven kleren – met de vraag wat
deze miniserie zeker geen doorhet met mensen doet als je achsnee bijbelverfilming. Centraal
terblijft, terwijl de christenen in
staat Dina, de
je omgeving weg
dochter van Jakob
zijn. Of je geraakt
Met een liCht-literaire,
en zijn eerste
wordt door deze
vrouwelijKe aanPaK van het
vrouw Lea. Maar
vragen, ligt eraan.
BijBelverhaal van aBrahaM,
hoewel de verhaIn de seculiere
izaÄK en jaKoB is de Miniserie
len uit het Oude
pers werd de film
the red tent geen doorsnee
Testament duideunaniem neergeBijBelverfilMing.
lijk bronmateriaal
sabeld vanwege
zijn, gaat de serie erg vrij met de
bizarre plotwendingen, houtebronnen om. Liefde, bloed en
rige dialogen en ongeloofwaardig
passie genoeg, maar voor een Bij- acteerwerk, maar christelijke
belverfilming is er wel erg weinig
recensenten zagen vaak de goede
God in The Red Tent te vinden.
insteek en oprechte bedoelingen.
A.D. (Bijbelse serie)
Waar de (door de EO) uitgezonden miniserie The Bible
ophoudt bij Jezus, begint A.D.
op het moment dat Jezus naar
de hemel gaat. Daarbij lopen een
hoop verhaallijnen door elkaar:
de Romeinse machthebbers, de
apostelen, de eerste christenen;
het is een wirwar van verhaallijnen, intriges en Bijbelse en buitenbijbelse historische (en minder historische) gebeurtenissen.

A Matter of Faith
(christelijke speelﬁlm)
Zoek je een voorbeeld van een
drammerige, onrealistische en
prekerige christelijke film? Hier
is-ie! Een christelijke studente
komt op een universiteit waar
– o horror – de evolutietheorie
wordt gepredikt (tenminste, een
vreemde, onwetenschappelijke
karikatuur van de evolutietheorie). Gelukkig is haar vader
zo vriendelijk het in een tenen-
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Kerkdienst van SIEN
in Nieuwleusen
Sien - regio Ommen organiseert
een aangepaste kerkdienst met
ds. M. Develing uit Nieuwleusen
als voorganger. Thema is ‘Samen
kunnen we alles.’ Bijbelclub ‘Klimop’ uit Nieuwleusen verleent haar
medewerking. Er zijn voldoende
muziekinstrumenten aanwezig
om zelf muziek te maken. Na de
dienst is er gelegenheid om na te
praten onder het genot van koffie, thee en fris.
Sien komt op voor belangen
van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe
omgeving en zet zich in voor een
samenleving waar mensen met
een verstandelijke beperking
kunnen meedoen, net als ieder
ander. Steeds meer mensen uit
de regio Hellendoorn/Nijverdal, Twenterand, Ommen/Dalfsen, Dedemsvaart, Hardenberg/
Gramsbergen bezoeken deze
speciale kerkdiensten van SIEN.
Meer informatie op www.sien.nl
Zondag 17 maart, 15.00 uur, Nieuwleusen, Ontmoetingskerk, Burgemeester Backxlaan 269

Lezing in Zwolle
Jacob Keegstra
De commissie ‘Kerk en Israël’
organiseert een lezing van Jacob
Keegstra. Thema: Gods grote
verbonden. Keegstra is econoom,
Bijbelleraar en voorzitter van de
International Christian Embassy
Jerusalem, afdeling Nederland.
Ook zijn er deze avond producten
uit Israël te koop en zijn informatie- en boekenstands aanwezig.
Woensdag 20 maart, 20.00 uur, Zwolle, Sionskerk, Glanerbeek 10, gratis

Op pelgrimstocht
in Wijhe

in Rwanda kijkt, wordt zijn geloof
op de kop gezet. Hij gelooft dat
God tegen hem zegt dat de eeuwige bestemming van mensen
niet zo makkelijk is als ‘christenen
naar de hemel, alle anderen naar
de hel’. Het zorgt voor een aardverschuiving in zijn zicht op God,
maar maakt zijn plek als leider
van een grote pinksterkerk erg
I’m in love with a church girl
lastig. Deze zeer goed geacteer(romantische ﬁlm)
de, integere, sterk geschreven
Eigenlijk verraadt de titel al prebiografische film vermijdt knap
cies waar deze film over gaat:
stereotypes en zet een integer
over iemand die verliefd wordt
beeld van geloof en worstelen
op een kerkmeisje. Die ‘iemand’
met God neer.
is in dit geval een
In deze producdrugscrimineel die
de voorganger in CoMe sundaY
tie worden meer
een nieuw leven
gaat ver in het Bevragen en
vragen gesteld
probeert op te
Betwijfelen van het geloof.
dan antwoorden
pakken. Uiteraard
stevig doorPraatMateriaal voor
gegeven en de
gaat dat niet zo
BijvoorBeeld een Kringavond.
geportretteerde
eenvoudig als hij
voorganger gaat ver in het bevrahoopt, maar leert hij onderweg
gen en betwijfelen van het geloof.
de nodige Waardevolle Lessen.
Dat maakt het geen lichte kost,
• Kijkwijzer: vanaf 6 jaar
maar wel stevig doorpraatmateriaal voor bijvoorbeeld een kringCome Sunday
avond.
(biograﬁsche ﬁlm)
Terwijl bishop Carl Pearson naar
Bron: Pieter-Jan Rodenburg in Visie (EO)
een programma over de genocide
krommend debat op te nemen
tegen de professor. Inclusief gratis vreemde vijandbeelden over
atheïsten en mierzoete horrorromance.
Op Netflix kun je de film ook vinden onder de titel ‘Een kwestie
van geloof’.

Vanuit ’t Langhuus in Wijhe vindt
een pelgrimstocht plaats. De
gemiddelde afstand is ongeveer 12
à 13 kilometer. Alle deelnemers
starten samen en krijgen enkele
woorden ter overweging mee
voor onderweg. Het doel van
het pelgrimeren is om elkaar te
ontmoeten als Klein Sallanders.
Begeleiding: ds. Martje VeenstraOving. Aanmelden: Hettie Nijhuis, tel. 0570-362949, e-mail:
hettienijhuis@live.nl
Zaterdag 23 maart, 8.45 uur, Wijhe, ‘t Langhuus,
Langstraat 29

Johannes Passion
in Steenwijk
De veertigdagentijd is begonnen.
Een periode waarin christenen
zich voorbereiden op Pasen door
bijvoorbeeld de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach te
beluisteren in Steenwijk. Uitgevoerd door de Christelijke Oratoriumvereniging Steenwijk e.o.
Het koor wordt begeleid door
het Van Wassenaer Consort en
Fedde Tuinstra op het kistorgel.
Het orkest is een professioneel
begeleidingsorkest uit het Oosten van Nederland, met goed op
elkaar ingespeelde vaste muzikanten en eigen solisten.
Zaterdag 23 maart, 20.00 uur, Steenwijk, Grote of Sint
Clemenskerk, € 27,50, tot 15 jaar gratis
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Advertenties

Voor een waardevol Drenthe
De ChristenUnie gaat én staat voor een waardevol Drenthe.
De mensen die hier leven, wonen en werken. Onze ouders,
onze kinderen, onze buren. Mensen die zorg nodig hebben,
en mensen die zorg bieden.
Elk mens is waardevol. Dat hangt niet af van je prestaties,
je gezondheid, je geaardheid of je leeftijd.
Kiest u ook voor een waardevol Drenthe?
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Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

ST
IC
HT

Uitvaartverzorging
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Voor een piëteitsvolle uitvaart...

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227

(dag en nacht bereikbaar)

Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

If mu-sic be the food of love,

zin in zingen?

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad
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Ga naar:
www.welkomindekerk.nl
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€ 8,9

Of vul de bon in:

JA,

5!

Henriette van den Dool

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

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

bevoegd zangpedagoge
(klassiek)
Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
www.henriettevandendool.nl

tel. 0521 346610

sing on,

sing on

mountainbiken
in Sauerland welkom in

Haus Reinhild

Dhr. | mw. | fam. *
naam:
adres:
postcode:
e-mail:

woonplaats:
tel.nr.

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

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Verrassend creatief

topic .nu

Kijk op

hausreinhild .nl

