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Er is een leger aan scribenten 
dat de moeite neemt om via 
artikelen in gerenommeerde 
bladen, predikanten onge-
vraagd van advies te dienen. 
Soms boeiend en leerzaam, 
regelmatig niet ter zake 
doende en ook nogal eens 
storend en hoogst irritant.

Als ik de artikelen 
bij elkaar neem, dan wordt ik als 
predikant geacht om toch vooral 
veel meer aandacht te besteden 
aan het onderwerp van de scri-
bent. Het gaat me niet zozeer 
om die onderwerpen, maar om 
de toon waarop dat gebeurt… 

Aandacht 
Zo las ik deze week dat ik meer 
aandacht moet hebben voor 
‘de vrouwelijke kant van God, 
want daar is in de kerk veel te 
weinig oog voor’. Een ander ver-
volgt moeiteloos dat ik meer 
aandacht moet hebben voor 
duurzaamheid, want dat is een 
ondergeschoven kindje in de 
kerk, waar iedereen gemotori-
seerd naar toe komt. Er moet 
ook veel vaker gesproken wor-
den over de genderproblema-
tiek, want dat krijgt evenmin 
genoeg aandacht. Om maar te 
zwijgen over meer aandacht 
voor de oecumene. Of uit een 
heel andere hoek, meer aan-
dacht voor de 
werking van de 
heilige Geest. 
En als laatste in 
de rij, die nog 
veel langer te maken is, moet ik 
meer spreken over Israël, waar-
bij de ene scribent doelt op de 
profetieën en een ander op de 
problematiek van de Palestijnen.  

Schurende preken
En, oh ja, preken moeten nooit 
langer duren dan 15 minuten. 
En al die onderwerpen moeten 
allemaal in de preek, ‘want ja 
een preek mag best een beetje 
schuren’. Ik herinner me de IKV-
geladen preken uit de jaren 80 
waarvan de preken zo konden 
schuren dat mensen met verhitte 

hoofden de kerk 
verlieten.
Ik vraag me toch 
af bij al die scri-
benten van vaak 

goed doorwrochte artikelen: 
zouden zij zelf eigenlijk wekelijks 
ter kerke gaan? En hoe zitten ze 
daar dan?

Krant of Bijbel?
Vooruit, om ook een duit in het 
zakje te doen: ik denk dat we 
als predikanten 
niet meer moe-
ten doen dan de 
woorden van de 
Bijbel, de aanspraak van Jezus, 
in het midden van een gemeente 
leggen. Is de betekenis van het 
Evangelie zo versmald dat we het 
‘moeten’ hebben van de actuali-
teit? Is dat onze redding?  Mensen 
komen toch niet naar de kerk 
om uit een krant voorgelezen te 
worden? Is de kracht van de Kerk 
juist niet dat we een Woord heb-
ben toevertrouwd gekregen dat 
een laag dieper snijdt dan de actu-
aliteit? Laten we spreken over 

de bedoeling van het leven en de 
vragen daarover. Hoe om te gaan 
met de kwetsbaarheid van het 

bestaan? Accep-
teren wij dat wij 
falend en dus zon-
dige mensen zijn? 

En wat betekent dat dan voor je 
persoonlijk leven? Waar laat je je 
levensgeluk door bepalen, door 
aanzien, bezit of wat mensen over 
je zeggen? 
Over al dat soort zaken steekt de 
Bijbel een spade dieper. Vroeger 
zeiden ze: ”Je gaat naar de Kerk 
om ontdekt te worden aan jezelf, 
niet om veroordeeld te worden, 
maar om gered te worden”. Vol-
gens mij ‘mag’ het daarover gaan 
in de Kerk.

Preken over alles?
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Nog geen abonnee?

Christchurch
DOOR DS. ROSEMARIE VAN DER 

HUCHT, KUINRE

Een golf van reacties volgde op de 
aanslagen in Christchurch, Nieuw-
Zeeland, vorige week vrijdag. In het 
land zelf, maar ook in de rest van de 
wereld. Nieuw-Zeeland was tot nu 
toe een van de veiligste landen ter 
wereld. De laatste aanslag was 30 
jaar geleden. Bij veel mensen was er 
ongeloof, dat zoiets gruwelijks plaats 
had in hun land. 
Een van de daders fi lmde zichzelf, 
terwijl hij de aanslag pleegde. Vlak 
voor zijn gruwelijke daad had hij een 
manifest geschreven. Daarin vertelde 
hij, dat hij zich had laten inspireren 
tot deze daad door Anders Breivik, 
de Noorse rechts-extremist, die in 
2011 op het eiland Utoya vele jonge-
ren doodschoot.
Bijna 75 jaar na de tweede wereld-
oorlog vindt rechts-extremisme nog 
steeds een voedingsbodem. Waar 
komt dat toch vandaan, die blinde 
haat jegens andere godsdiensten, 
jegens mensen met een andere 
huidskleur, en verheffi ng en over-
schatting van de eigen cultuur? Hoe 
kan het, dat mensen het doden van 
andere mensen zien als iets nood-
zakelijks, om hun eigen ras en land 
zuiver te houden? Waar hebben we 
dat meer gehoord?
Onlangs bezocht ik de Ginkelse 
heide, vlakbij Ede, waar 2000 para-
chutisten van de Britse Airborne-
divisie in 1944 landden om ons land 
te bevrijden. Velen van hen, nog jong, 
kwamen om, omdat de bezetter hen 
beschoot vanaf land. Anderen waren 
actief betrokken bij de bevrijding 
van Arnhem en Nederland. Ons land 
ging gebukt onder Nazi-Duitsland, 
waar een leider aan de macht was, 
die het Arische ras boven alle andere 
rassen plaatste. Voor andere rassen 
was geen plaats in zijn rijk. 
Het is onze plicht om het verhaal 
van de tweede wereldoorlog te blij-
ven vertellen, ‘lest we forget’ (opdat 
we niet vergeten).

Commentaar

Lucette van den Berg, troubadour 
van het Jiddische lied, en gitarist 
Erik Raayman treden op in de 
synagoge te Coevorden. Lucette 
zingt moderne zelfgeschreven Jid-
dische liederen, maar ook liederen 
van Beylle Scheacher-Gottesman 
en Michoel Felsenbaum, Allen 
Bern en anderen. Met haar warme 
melodieuze sopraan en rake tek-
sten beroert zij hart en ziel.

Het christelijk gemengd koor ‘De 
Zeeklank’ verzorgt een jubile-
umconcert in het teken van de 
20-jarige samenwerking tussen 
componist/dirigent Johan Bre-
dewout en tekstschrijver Hans 
de Ruiter. Een uitgebreid orkest 
verleent haar medewerking. Vari-
erend van piano en orgel tot een 
groot strijkensemble. 

Jiddische liederen 
in Coevorden

Muzikaal feest 
Vollenhove

Zondag 24 maart, 14.30 uur, Coevorden, Synagoge, 
Kerkstraat 36, € 10 (incl. koffi e/thee) 

Harm Hoeve en Vincent de Vries 
verzorgen voor de tweede keer 
samen een orgelconcert op het 
Hinsz-orgel van de Bovenkerk 
in Kampen. Harm opent met 
Hommage aan Feike Asma van 
Herman van Vliet. Ook speelt 
hij werken van Krebs, Widor en 
Alain. Vincent speelt een allegro 
van Bach. De heren zullen ook 
eigen werk laten horen.

Dubbelconcert in 
Kampen

Vrijdag 22 maart, 20.00 uur, Kampen, Bovenkerk, 
€ 10, kinderen: € 2

Zaterdag 23 maart, 19.30 uur, Vollenhove, 
Grote kerk, Kerkplein 4, €12,50 via bloemisterij Halma 
of 0527 - 243153 

Een laagdrempelige dienst voor 
mensen die niet meer zo’n band 
hebben met de kerk. In dat kader 
worden de Welkomdiensten geor-
ganiseerd. In de komende dienst 
gaat ds. J. Staat (Andijk) voor. 
Thema: ‘Slapen en bidden’. Het 
Groninger Christelijk Mannenkoor 
Albatros verleent haar medewer-
king. Pianist is Cas Straatman en 
organist Gerwin van der Plaats. 

 Welkomdienst 
Assen

Zondag 24 maart, 19.00 uur (samenzang 18.45 uur), 
Assen, Jozefkerk, Collardslaan 2A

Is de betekenis van het Evangelie zo versmald dat we het ‘moeten’ hebben van de actualiteit? Is dat onze redding?

DOOR DS. ARJEN VAN 

DER SPEK, 

ZWARTSLUIS

mensen komen toch niet naar 
de kerk om uit een krant 
voorgelezen te Worden?

e n, oh ja, Preken moeten nooit 
langer duren dan 15 minuten.
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Ergeren. Soms gaat 
het zo gemakkelijk. Hier, in deze 
stad waar ik nu woon, al helemaal. 
De stad staat bekend als een plaats 
van vrijbuiters. En wat mij dan 
stoort? Trottoirs, volledig bevlekt 
door kauwgumresten, fi etsers aan 
de verkeerde kant van de weg of 
in het domein van de voetgangers, 
lege en kapot gegooide fl essen, lege 
sigarettenpakjes, peuken. En dan 
de bedelaars die vragen of je niet 
een muntje voor hen hebt. Respect 
heb ik voor de daklozen die bij de 
ingang van haast elke supermarkt 
de straatkrant aanbieden. Zij doen 
iets voor hun bijdrage. Maar de dui-
delijke drinker, die enigszins gebo-
gen, soms nog met een blikje bier 

in de hand, op je afkomt …

Kortom, er zijn talloze momenten 
waarop ik me beter kan voelen dan 
een ander. Waarop ik beter weet 
hoe ik me hoor te gedragen. Hoog-
moed zou je het kunnen noemen. 
In ieder geval slaat het duidelijk op 
de vergelijking die Jezus aanreikt 
over de balk en de splinter. Zoveel 
splinters zie ik wanneer ik door 
Amsterdam wandel en de neiging 
om er een mening over te hebben 
is zeer verleidelijk. Maar hoe zit het 
met de balk in mijn eigen oog?

De zwakte om te oordelen kan 
ver gaan. Neem bijvoorbeeld de 
etiquette van het colbertjasje. 
Dat Trump niet weet dat een jasje 
dichtgeknoopt hoort te zijn wan-
neer je staat of loopt is één ding. 
Maar ik betrap me er op dat ik 

er moeite mee heb wanneer een 
voorganger in de eredienst met het 
jasje los zijn preek houdt. Althans 
wanneer hij geen vest/gilet draagt. 
Hoe onzinnig is dat van mij? En 
hoe vaak lap ik zelf regels aan mijn 
laars? Sta ik op van mijn stoel wan-
neer een vrouw de kamer binnen-
komt? Soms, niet altijd. Waarom 
niet? En waarom gedraag ik mij 
dan soms als de jongere die op het 
schermpje blijft kijken op bezoek 
bij de grootouders?
Natuurlijk is er het risico dat regels 
en gewoonten, etiquette, een eigen 
leven gaan leiden, een knellend 
keurslijf vormen, maar de bedoe-
ling is dat ze bijdragen aan de strijd 
tegen chaos en onverschilligheid. En 
dat kan bepaald geen kwaad.

“Wat heb je te zeggen over de 
splinter in iemands oog, terwijl 

je de balk in je eigen oog niet 
opmerkt?” Ik parafraseer de woor-
den van Jezus. Maar een dergelijke 
opmerking overdenkend, realiseer 
ik me hoe actueel veel van zijn 
woorden en voorbeelden zijn. Hoe 
goed zou het zijn wanneer we daar 
meer van zouden weten en ons er 
meer van zouden aantrekken. Van-
daag las ik in een ochtendkrant nog 
een verhaal met de titel: ‘Waarom 
zijn we zo onbeschoft?’ Wie daar-
op een antwoord zoekt, kan dat 
beter niet doen zonder naar zich-
zelf te kijken, lijkt me. Een samen-
leving, waarin het verhaal van de 
balk en de splinter aandacht krijgt, 
wordt overdacht en toegepast - 
wat moet dat een genoegen zijn. 
Hemel op aarde is teveel gezegd, 
maar het zou de mens wel heel 
wat meer ontspannen en gelukkig 
maken, denk ik.

Marcus schreef 
dit Bijbelboek volgens de joodse 
verteltraditie, wat betekent dat 
in het midden van het verhaal de 
climax zit. Daar zijn we nu aan-
beland. Deze verzen zijn de kern 
van Marcus. Om die ene vraag 
van Jezus aan zijn discipelen gaat 
het: w ie zeggen jullie dat ik ben?

DE messias
In de hoofdstukken hiervoor laat 
Jezus steeds meer van zichzelf 
zien: hij geneest zieken, een dove 
en een blinde en met vijf broden 
en twee vissen 
geeft hij vijfdui-
zend mensen te 
eten. Hij doet 
wonderen. Je zou 
denken dat de 
mensen wel door-
hebben wie Hij 
is, maar de meningen over Jezus 
zijn verdeeld. Hij zou Johannes 
de Doper zijn, of Elia, of een van 
de andere profeten. Maar Petrus 
weet het heel zeker: Jezus is de 
Messias. 
Wat is dat dan, een messias? Mes-
sias betekent letterlijk ‘gezalfde’. 
Het woord ‘Christus’ is de Griek-
se vertaling van gezalfde. Als we 
het hebben over ‘Jezus Christus’ 
zeggen we dus eigenlijk ‘Jezus de 
gezalfde’. In die tijd werd je gezalfd 
als je een belangrijke functie mocht 
bekleden, zoals koning. Messias 
was dus een eretitel. Maar Petrus 
noemt Jezus DE messias. En dat is 
een unieke titel. Jezus is namelijk 
de messias die God beloofd heeft. 
Hoe weten we dat hij dat is? Daar-
over zometeen.

Gij zijt de Messias
Petrus heeft gelijk als hij zegt: 
“Gij zijt de Messias!” Je zou 

verwachten dat Jezus zou ant-
woorden: “Dat is het goede ant-
woord Petrus, jij slaat de spijker 
op z’n kop!” Maar Hij zegt: “Jullie 
mogen er met niemand over pra-
ten.” Dat klinkt gek, toch? Waar-
om zou Jezus dat zeggen? 
In die tijd verwachtten en hoop-
ten de Joden op een messias die 
hen zou bevrijden van de Romein-
se overheersers. Een machtig 
man, een koning. Maar zo’n mes-
sias zou Jezus niet worden. Inte-
gendeel, hij zou sterven aan een 
kruis. Jezus wist dat er mensen 
zouden zijn die eraan zouden 
twijfelen of Hij wel echt de mes-
sias was. 
Daarom spreekt Hij Petrus ook 
zo fel toe, als Hij spreekt over het 
lijden dat hem te wachten staat. 
Als Petrus hem dan terechtwijst, 
zegt Jezus: “Achteruit jij, Satan! 

Jij denkt aan wat 
mensen willen, 
niet aan wat God 
wil.” In de ogen 
van de mensen 
kon hun messias 
niet iemand zijn 
die zou moeten 

lijden en sterven. Maar dit hoorde 
wel bij Gods plan. Daarom kun-
nen we niet om dat lijden heen. 

Niet wat jij wilt
J ezus laat niet door mensen 
bepalen wie Hij is, maar door 
God. Mensen willen doen wat ze 
zelf goed vinden en het liefst een 
God hebben die ze voor hun kar-
retje kunnen spannen. Maar dat 
is niet wat God te bieden heeft. 
Hij heeft iets beters. Jezus draait 
het om: denk niet aan wat je zelf 
wilt, maar aan wat God wil. Wat 
wij daarvoor moeten doen, is 
laten zien dat we volgeling van 
Jezus zijn en het goede nieuws 
ook aan anderen vertellen. Hij 
was en is DE messias. 

Ergernissen, splinters en balken

En jullie, wie zeggen jullie dat 
ik ben? (Marcus 8:27-38)

even bomen 

Niet een messias maar dé Messias

Drenthe

Sela in Dedemsvaart
Sela speelt in maart en april 
overal in het land in dorpskerken. 
Deze concerten staat in het teken 
van zingen, heerlijk luisteren én 
kennismaken met nieuwe liederen 
van Sela. De missie van Sela is het 
‘schrijven van liederen voor de 
kerk’. Voordat een lied op hun cd 
terecht komt, wordt eerst geke-
ken of het lied ook echt geschikt 
is voor samenzang. Uiteraard is 
er ook ruimte in het programma 
voor de overbekende liederen 
van Sela. 

Donderdag 28 maart, 20.00 uur, Dedemsvaart, Van 
Dedemkerk, Hoofdvaart 5, € 21,50, t/m 13 jaar 
€ 14,50

Meditatieve 
wandeling in Anloo
De Magnuskerk in Anloo organi-
seert een meditatieve wandeling. 
De kerk staat in een prachtige 
omgeving, waarin het heerlijk 
wandelen is. Eerst wordt een 
kort meditatiemoment gehouden 
rondom de paaskaars. Daarna 
volgt een wandeling van ongeveer 
een uur. Onder het lopen is er 
ruimte voor stilte, aandacht voor 
wat groeit en bloeit en gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten. 

Vrijdag 29 maart, 11.00 uur, Anloo, Magnuskerk, 
Kerkbrink 1, info: Gonny de Boer, hedeboer@
pknanloozuidlaren.nl

Film ‘Victorie’ 
in Beilen 
In Beilen wordt de fi lm ‘Victorie’ 
vertoond. Deze inspirerende fi lm 
is gebaseerd op het waargebeur-
de verhaal van Victor Torres en 
doet kijkers stilstaan bij de kracht 
van het geloof en de moed van 
een moeder, die de hoop nooit 
opgeeft. Deze fi lm uit 2018 is 
meerdere malen bekroond.

Vrijdag 29 maart, 20.00 uur, Beilen, Het Valkenhof, 
Witte Valkenstraat 2, info: tel. 0593-524294

Koren gezocht voor 
kloosterkerk
De vespervieringen en evensongs 
op de 4e zondag van de maand in 
de kloosterkerk van de voorma-
lige abdij Nieuw Sion bij Diepen-
veen blijken in een grote behoefte 
te voorzien. De meeste van die 
vieringen worden door het New 
Sion Choir verzorgd, maar soms 
komt een gastkoor zingen. Voor 
de data 26 mei, 25 augustus, 22 
september en 24 november wor-
den nog goede koren gezocht 
die willen meewerken aan een 
vesperviering. Info of aanmelding 
bij: directeur@nieuwsion.nl

Jezus geneest zieken en geeft vijfduizend 
mensen te eten. Je zou denken dat de men-

sen wel doorhebben wie Hij is, maar de 
meningen over Jezus zijn verdeeld.

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

DOOR ESTHER DE VEGT, 

KERKELIJK WERKER, 

VRIES

jezus laat niet door mensen 
bePalen Wie hij is, maar door 

god. mensen Willen doen Wat 
ze zelF goed vinden en het lieFst 

een god die ze voor hun karretje 
kunnen sPannen
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 24 maart: GK 
Aalden, 10.00 ds. B. Breunesse, 
Aalden. Organist: Mans Kuipers. 
Knd en oppas. Collecte: KiA en 
kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 24 maart: 10.00 
ds. G.W. van der Werff. Orga-
nist: Johanna Vos. Paaskaars 
aansteken: Mathijs Maat. Col-
lecten: KerkinActie/Kinderen in 
de Knel-India. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: beheer. Oppas: aanwezig. 
Knd.: Marjan Kappen.
Een nieuw begin. Pasen is het 
feest van het nieuwe begin. In de 
natuur zien we het, maar ook 
mensen kunnen opnieuw begin-
nen. Op weg naar Pasen lezen we 
verhalen waarin mensen opnieuw 
beginnen; Jezus laat zien hoe dat 
kan. Want in de weg die Jezus 
ging door het donker van lijden 
en dood heen heeft God laten 
zien dat een nieuw begin mogelijk 
is, een nieuwe morgen gloort.
Wel en wee. Dhr. L. Daling, 
Norgervaart 5b, moest na terug-
keer uit Thailand enkele dagen 
in het WZA verblijven wegens 
bacteriële infecties en een long-
ontsteking. Zijn vrouw T. Daling-
Kalsbeek brak tijdens die vakan-
tie haar pols en onderging een 
hersteloperatie. We wensen hen 
beide een goed herstel verder 
toe!
Dhr. W. de Vries, Zwenkgras 2, 
zal 18 maart een hartoperatie in 
het UMCG ondergaan. We hopen 
met hem en zijn vrouw dat deze 
en het herstel erna goed mag ver-
lopen.
In Memoriam Joop de Jong. Na 
een tijd van afnemende gezond-
heid overleed toch onverwachts 
dhr. Joop de Jong op 8 maart, 
thuis in de Meestershof. Hij was 
76 jaar en een mens vol humor. 
Zijn humor was het zeker waarin 
hij in onze herinnering het meest 
naar voren treedt. Nooit wist je 
of hij iets serieus meende of je 
bij de neus nam, maar zag je de 
pretlichtjes in zijn ogen en zijn 
verstolen glimlach, dan wist je het 
wel. In onze gemeente hebben 
velen Joop het beste leren kennen 
in de functie van (hulp)koster, 19 
jaar lang. Geen mens die op de 
voorgrond trad, maar een stille 
kracht die ervoor zorgde dat 
alles goed liep. Die ervan genoot 
als mensen samen waren en 
volop deelde in de vreugde, daar 
graag menig uurtje werk extra 
voor over had, zoals bij de avon-
den met OBK waarop het soms 
nachtwerk werd. Humor kan ook 
een vorm van levenskunst zijn, 
waarin verdriet en de tegensla-
gen worden verwerkt. Ook die 
moeilijke kant van het leven heeft 
Joop vaak moeten ondervinden. 
Op 23 januari 1943 zag hij samen 
met zijn tweelingbroer Jan het 
levenslicht in Oosterwolde. Er 
zouden met een afstand van 7 jaar 
nog 4 broers en 2 zussen volgen. 
Na de lagere school volgde Joop 

de Technische School, maar koos 
toen hij 16 was voor de Marine. 
Zijn tweelingbroer koos voor 
de luchtmacht. Als matroos eer-
ste klas verbleef hij in 1962 op 
Papoea Nieuw-Guinea, dat als 
laatste stukje Nederlands-Indië 
toen inzet was van een hevige 
strijd met Indonesië. Over de 
verschrikkelijke ervaringen hier 
opgedaan zweeg hij liever. Wel 
meende hij dat hij alleen door 
Gods hulp door deze tijd heen 
gekomen was. Hij besloot na 
terugkomst in Nederland belij-
denis te doen en de doop te 
ontvangen bij ds. Baerends te 
Smilde. Hij trouwde in 1965 met 
Ali Vochtelo en na een jaar kwa-
men ze in Bovensmilde wonen. 
Ze kregen drie kinderen: Tineke, 
Auke en Jan. Joop bleef aan wal 
en ging werken als timmerman. 
Zijn tweelingbroer overleed jong, 
wat een zwaar verlies voor hem 
was. Wegens ernstige rugklach-
ten werd Joop afgekeurd voor 
het werk. Later namen hij en zijn 
vrouw samen de kostersfunctie 
van de Geref. Kerk in Boven-
smilde op zich en verhuisden van 
de Meester Weijerstraat naar het 
huis naast de kerk. Met het klim-
men der jaren kwamen de beel-
den van Nieuw-Guinea sterker 
naar boven. Joop ging in therapie 
om hiermee om te kunnen gaan. 
Toen Ali de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikte stopten ze 
met het kosterschap. Ze hebben 
samen nog goede jaren beleefd 
in de Meestershof, waar ze al 
eerder naar toe waren verhuisd. 
Maar Joop’s gezondheid ging, 
vooral na hun beider verblijf voor 
revalidatie in De Boshof, 2 jaar 
geleden, achteruit. Hij wilde Ali 
niet in de steek laten, maar voor 
hemzelf was het leven een zware 
strijd geworden. Zijn plotselinge 
dood gaf een grote schok, maar 
bracht hem ook de vrede die zijn 
nabestaanden hem zo gunden.
Jarig. 23 maart: dhr. H.C. de 
Bruin, Wollegras 12, 9421 NA: 
77 jaar.
1 april: mw. J. Koops-Snippe, H.P. 
Sickensstr. 11e, 9421 PJ: 85 jaar.
Jubilea. Dhr. G. van der Tuin 
en mw. A.G. van der Tuin-van 
der Meulen, Riegheide 29, 9421 
PX die op 28 maart 50 jaar zijn 
getrouwd.
Dhr. H. Hasslacher en mw. J. Has-
slacher-te Velde, Dopheide 59, 
9421 NH die op 31 maart 30 jaar 
zijn getrouwd.
Dhr. J. Tamming en mw. J. Tam-
ming-Offereins, Kanaalweg 114, 
9421 ST die op 5 april 45 jaar zijn 
getrouwd.
Wij wensen u allen een fi jne dag 
en Gods zegen voor de toe-
komst!
Passage. 27 maart komen 
we om 19.45 uur samen in De 
Walhof. Spreker: mw. De Vegt, 
Appelscha. Onderwerp: mijn 
werk bij justitie.
Bijzonder concert. 24 maart 
om 15.00 uur is er een Kamer-
concert door het gelegenheids-
ensemble ‘Con Amore’. Dit con-
cert wordt georganiseerd in het 
kader van de dienstenmarkt van 
de prot. gemeente Bovensmilde. 

Met veel liefde brengen de spelers 
muziek van o.a. Händel, Schu-
bert, Doppler en Berbiguier ten 
gehore. De muziek wordt in ver-
schillende bezettingen uitgevoerd 
met tenslotte een stuk waarin alle 
spelers een partij hebben. Waar: 
Kerk aan de Vaart in Bovensmil-
de. Door wie: Henny Riepma en 
Gert Wybe van der Werff: piano, 
Aart de Goojer en Bram Riepma. 
Zang: Fransiska ’t Lam. Cello: 
Hannie van der Gijp. Marianne 
Karssen: dwarsfl uit. Kosten: vrij 
te bepalen, richtbedrag € 8 incl. 
koffi e/thee met wat lekkers!

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 24 maart: GK 
10.00 ds. L. v/d Veer, Oosterhes-
selen. Gez. dienst. Organist: Jan 
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: fam. Kooiker en Willeke 
Mepschen. Bloemendienst: mw. 
D. Ballast-van Raalte. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie. Deurcol-
lecte: jeugd.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 24 maart: 9.30 
ds. H. Thon, Valthermond. Knd. 
en Jongerenkerk. O.v.d.: mw. R. 
Roffel en mw. G. Smit. Diake-
nen: dhr. H. Buursema en mw. 
E. Rendering. Organist: Nel-
leke van de Leest. Oppas: Astrid 
Loots. Knd.: Hilda. Beamteam: 
Ruben. Gastdame-/heer: mw. 
M. Dokter en dhr. J. Borger. 
Autodienst: fam. Buter: mw. 
Huizing; dhr. D. Pruim: dhr. De 
Groot en fam. Potze. Collecten: 
1. 40-dagentijd Kerk in Actie. 2. 
Spaarcollecte. 3. Kerk.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boe-
keloo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 24 maart: 9.30 
ds. H. Klaassens. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. 40-dagentijd India. 
Bij de uitgang: pastoraat. Oppas 
en knd. 19.00 Johannes de Heer-
zangavond. M.m.v. de koren Inter-
section (ons eigen kerkkoor) en 
het koor van de Kapel te Emmen, 
beide gezamenlijk en o.l.v. dirigent 
Klaas Krijgsheld. Orgel: Joke 
Bartelds. Er is volop gelegenheid 
om mee te zingen.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 24 maart: 10.00 
ds. J. Woltinge, Zwolle. Knd.: 
ja. Kaars aansteken: Casper 
Euving. O.v.d.: Harry Euving. 
Organist: Irma Zuur. Oppas: 
Lienke Alferink en Malissa Pijpstra. 
Collecten: 1. Kerk. 2. KiA/Kin-
deren in de knel. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. D. Louis-
sen. Kerkvervoer: fam. L. Pijp-
stra (222652). Na de dienst is er 
koffi edrinken.
Jarig. Mw. A. Louissen-Bouwman, 
31 maart 82 jaar. Adres: Verl. 
Hoogeveense Vaart 84a, 7864 TC 
Zwinderen. Van harte gefeliciteerd 
en Gods zegen toegewenst voor 
het nieuwe levensjaar.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 24 maart: 9.30 
mw. G. van Vliet. O.v.d.: mw. D. 
de Jong-Beuker. Organist: mw. 
G. Fictorie. Collecten: 1. Pas-
toraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
onderhoud gebouwen. Wel-
komstcie.: fam. W. Dorst.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 24 maart: 10.00 
mw. M. de Bruin-Roffel. Orga-
nist: Bertus Volkers. O.v.d.: 
Hendrik. Welkom: Hendrik. 
Beamer: Riet.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346
Kerkdienst 24 maart: 10.00 
ds. E. Wisselink. Organist: mw. 
Willy Misker. Collecten: 1. Dia-
conie: project Gambia. 2. Zui-
derkerkgemeente. Bij de uitgang: 
onderhoud gebouwen. Auto-
dienst: mw. M. Meijer en mw. 
Jakobs: fam. L. Brink; mw. G. 
Horstman: dhr. G. Hulsink. Lec-
tor: Greetje Boomgaard. O.v.d.: 
Derk Vegter.
Bloemen: fam. Schuiling. Kos-
ter: R. Kiers. Koffi e: Nelly v/d 
toorn en Elly v/d Linden. Ont-
vangst en Nieuwsbrief: Ab en 
Henny Geers.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 24 maart: De 
Wijngaard 9.30 ds. Jumelet, 
Erica. Na de dienst is er gele-
genheid om met elkaar koffi e te 
drinken in De Rank. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerk. 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 heb-
ben dan wij. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: B. Eisses en M. 
Oving. Oppas: Judith Katerberg 
en Lianne Kloosterman. Bloe-
mengroet: fam. A. Hajes.
De kopij voor het aprilnr. van 
De Zandloper moet uiterlijk 25 
maart worden ingeleverd.
De kerkenraad vergadert 28 
maart weer in De Rank. Aanvang 
20.00 uur. Vooraf is er 19.00 uur 
weer een moment van gebed. 
Iedereen is daar van harte wel-
kom.

ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 24 maart: 9.30 ds. 
den Arend, Exloo. O.v.d.: mw. 
A. Reuver-de Jonge. Collectant: 
mw. A. Kamp-Slagter. Organist: 
dhr. W. Voorn. Koster: fam. J. 
Batterink. Collecten: adoptie. 
Bij de uitgang: onderhoud kerk-
gebouw.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 24 maart: 9.30 
ds. D. Hellinga, Urk. 15.00 da. 
H. Paas, Nijverdal. Organisten: 
dhr. L. v/d Schootbrugge en dhr. 
R. Roelofs. Knd.: Geri Poorter-
man (1, 2) en Dianne Seigers (3, 
4). Oppas: Zwanet Boeschen-
Hospers, Gerda Valk en Jaëlle 
Valk. Collecten: kerk en diaco-
nie. Bloemen bezorgen: Edith 
Kamphuis.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 24 maart: VDK 
9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Piet 
van Kesteren. Organist: dhr. 
J. Plender. Lector: Jannie ten 
Hertog. Koster: Henk Zomer. 
De Antenne 10.30 ds. M. van 
Beusichem, Zwolle. O.v.d.: Ellen 
Kok. M.m.v. EPN-band. Lector: 
Irene van Staveren. Gastper-
sonen: cie. Anders Kerken. 
Koster: Bert en Ina ten Brinke. 
Deze Anders Kerkendienst heeft 
als thema: ‘Levend water, de 
beste dorstlesser!’. We staan stil 
bij verlangen, als een vorm van 
dorst. We verlangen allemaal 
wel naar iets, misschien wel naar 
onvoorwaardelijke liefde, naar 
‘gekend worden’, naar bevestiging 
dat we geliefd zijn. Bij God zijn 
we zonder meer geliefd, maar wat 
helpt ons om ons te openen voor 
Hem? Wat helpt ons te wortelen 
in het leven. In eeuwige liefde? 
Om 10.00 uur staat de koffi e, 
thee of fris klaar. VDK 19.00 ds. 
K. Hazeleger. O.v.d.: Henny Log-
tenberg. M.m.v. Jeugdorkest Jubal. 
Koster: Henk Zomer. Dit is 
een Zangdienst Thema: Groen 
geloven. We verkennen bronnen 
van groen geloven: je verwonde-
ren, ervaren dat je als mens deel 
bent van een groot geheel, dat 
Gods schepping niet om mensen 
draait. We hopen ook u dan te 
ontmoeten. Collecten: PKW. Bij 
de uitgang: Kinderen in de Knel. 
Kindercollecte: Mensenkinderen, 
voor mensen in nood. Actie: Een 
jaar lang groente en aardappels!
Oppas: VDK: Wenny Schuur-
man en Marjan van Garderen; 
De Antenne: Judith Hoogeveen, 
Veerle Hofman en Mirthe Schuur-
huis. Kinderkerk: De Antenne: 
groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 23 
maart: ds. Peter Lindhout. 
Organist: Arjen Hagels.
Zieken. Gemeenteleden, opge-
nomen in het ziekenhuis, ver-
pleeghuis of hospice: Isala, Dok-
ter van Heesweg 2, 8025 AB 
Zwolle, Postbus 10400, 8000 GK 
Zwolle: mw. Tigelaar, Schuttevaer 
11.
CFH, Heem, Rheezerweg 73, 
7771 TD Hardenberg: dhr. G. van 
Keulen, Zwierstraat, herstelzorg 
unit 5, k. 7, mevr. Haitjema-Scha-
len, Tuinstr. 12.
Woonzorgcentrum PW Jansen, 
Hermelijn 2, 7423 EJ Deventer, 
afd. Zuidloo: mw. E. Grutter-Var-
wijk, De Tjalk 23.
Activiteiten. Gemeenteavond 
27 maart De Antenne: Tijdens 
deze gemeenteavond zullen de 
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berichten uit de gemeente 

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

Drenthe

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

Overijssel
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Stichting NExT 
(Nazorg (Ex)-gede-

tineerden Twente), coördinator 
van het vrijwilligerswerk onder 
gevangenen, is onderdeel van de 
Vereniging Samenwerkingsverband 
Exodus Nederland, waaronder de 
Exodushuizen en het Exodus vrij-
willigersnetwerk vallen. Speerpun-
ten zijn: relatie, wonen, welzijn en 
zingeving. 

Bewogenheid
De Twentse vrijwilligersgroep 
telt tien mensen. Jannie en Henk*, 
beiden al jaren actief, doen hun 
bezoekwerk uit christelijke bewo-
genheid en liefde voor de Here 
Jezus. In Mattheüs 25 zegt Hij 
immers: Ik verzeker jullie, alles 
wat je voor één van deze minste 
broeders van Mij hebt gedaan, 
heb je voor Mij gedaan. “Maar je 
hoeft niet bij een bepaalde religie 
te horen om gevangenen te bezoe-
ken”, zegt Jannie. “Ook mensen 
die niet geloven, zijn van harte 
welkom. En hoewel wij zelf gelovig 
zijn, komen we niet met de Bijbel 
binnen. Pas als de gevangenen er 
zelf over beginnen, vertellen we 
hen iets over onze drijfveren.” 

Aanvraag
De bezoeken worden afgelegd 
in Penentiaire Inrichting (PI) de 
Karelskamp in Almelo. Deze 
bestaat uit drie afdelingen: het huis 
van bewaring voor gedetineerden 
die nog wachten op een rechter-
lijke uitspraak, het gevangenisdeel 
voor veroordeelden (hier zit zestig 
procent van de mensen) en de half 
open afdeling. De mannen in deze 
afdeling vertrekken ’s morgens 
naar een werkplek en komen ’s 
middags terug. Op vrijdagmiddag 
gaan ze naar huis om zich zondag-
middag weer te melden. In Almelo 
gaat het altijd om mannen. Henk: 
“Zij zitten vast voor de meest uit-
eenlopende delicten, van diefstal 
tot moord. De bezoeken worden 
afgelegd op aanvraag van de gevan-
genen. We gaan nooit uit onszelf. 
Zowel in de gevangenis als het huis 
van bewaring mag je één keer per 
week bezoek ontvangen van familie 
of vrienden. Het is schrijnend hoe 
weinig bezoek sommigen krijgen. 
Dat maakt gevangenen eenzaam. 
De buitenwereld denkt vaak dat 
een cel een soort 
luxe appartement 
is. Vergeet het 
maar. Sommige 
dingen moeten de 
gedetineerden zelf betalen, zoals 
het huren van een tv. De meesten 
werken wekelijks een flink aantal 
uren in de gevangenis.”

Negatief zelfbeeld
Gevangen hebben vaak een enorm 
negatief zelfbeeld. Jannie “Ze vin-
den zichzelf niets waard. Maar 
wij zeggen dat ze er juist wel toe 
doen. Ik zeg dan bijvoorbeeld 

visitatoren uitleggen wat hun 
opdracht was, hoe ze het proces 
hebben vormgegeven en wat hun 
bevindingen zijn. De taakgroep 
beheer fusie heeft zich gebogen 
over ons fusieproces. Hun bevin-
dingen zullen ze met ons delen. De 
kerkenraad hoopt u hier te ont-
moeten. 19.30 uur inloop met kof-
fie en de avond start om 20.00 uur.
28 maart: 9.45 uur Bijbelkring 
(consistorie van Dedemkerk); 
10.00 uur Tabitha (‘t Kruispunt); 
20.00 uur St. Home of Hope and 
Dreams (De Fontein).
20 maart: Huiskamertour Zuid-
west 20.00 uur Yentil. Het gaat 
deze avond niet over verkiezin-
gen. 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 
worden? Neem die dan ook mee. 
Voel je welkom. (De Antenne)
Concert Sela in de Van Dedem-
kerk. Sela geeft mensen de gele-
genheid om te proeven aan een 
andere manier om van God te 
zingen dan wij gewend zijn in ons 
liedboek. Het is een prachtige 
laagdrempelige manier voor jong 
en oud om te zien dat geloven je 
verrijkt, ook al is het in een ander 
jasje. Kaartjes zijn te koop op 
de website van Sela en ook een 
beperkt aantal bij de deur. Inmid-
dels is een groot deel van de 500 
beschikbare kaarten verkocht 
maar er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar. Wil je ook aanwezig 
zijn bij dit unieke SELA concert 
bestel dan uw kaarten via sela.nl. 
Wacht niet te lang met bestellen 
want dit concert wil je niet mis-
sen en vol = vol.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 

Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Centrum (Zuid en Noord). 
Zieken. Dhr. A. Grendelman 
(Mulderij 327) verblijft in CFH, 
revalidatie-unit, k. 11.
3 maart mocht ik de bloemen uit 
de Stephanuskerk ontvangen voor 
mijn verjaardag. Heel hartelijk 
dank daarvoor. Mw. W. Muis-
Lennips.
Dhr. A. Ensink, Burg. Schuitestr. 
132, hoopt op 17 maart zijn 84e 
verjaardag te vieren.
Baalder. 24 maart is er een 
muzikale dienst om 10.00 uur in 
sporthal de Kamp. We vieren de 
Top 2000 dienst! In de Top 2000 
staan veel nummers met inhoud 
en die emoties teweegbrengen, 
kippenvel geven en herinnerin-
gen oproepen. Sommige num-
mers gaan over het geloof of 
God, andere nummers gaan over 
belangrijke levenservaringen als 
liefde, dood en troost. Voorgan-
ger: ds. W. van der Wel. 
De 70-plussers uit Baalder wor-
den uitgenodigd voor het kof-
fiedrinken in De Boerderij op 27 
maart vanaf 9.45 uur. U bent van 
harte uitgenodigd!
Mw. Bravenboer, Burg Bramerstr. 
122, is nog ter revalidatie CFH, 
revalidatie, afd. 1, k. 3.
Op 31 maart zal in de morgen-
dienst dhr. Albert Hoogeveen, 
Hofweg 80, worden bevestigd als 
ouderling-kerkrentmeester. Hij is 
de nieuwe secretaris van het Col-
lege van Kerkrentmeesters. 
Baalderveld. Geboren: ‘Je bent 
ontvangen in geloof, als teken 
van hoop, geboren uit liefde.’ Dat 
staat op het geboortekaartje van 
Joël. Hij is geboren op 26 febr. en 
het zoontje van Marcel en Stef-
hanie Nijeboer en broertje van 
Esra. Van harte gefeliciteerd en 
zegen. Adres: Floralaan 77, 7772 
MX.
Vacature kerkelijk bureau. 
Op het kerkelijk bureau zijn wij 
op zoek naar versterking! Heb jij 
affiniteit met administratie en ben 
jij op zoek naar een flexibele baan 
voor 8 uur in de week, kijk dan 
snel naar vacaturetekst op www.
pknhardenbergheemse.nl en rea-
geer voor 15 april.
Zangavond. De ZWO-cie. 
heeft i.s.m. Kerk in Actie een 
zangavond georganiseerd op 6 
april in de Höftekerk. Aanvang: 
19.30 uur. Kerk open vanaf 19.00 
uur. Het jongerenkoor Judah uit 
Rijssen verzorgt deze avond. De 

avond wordt muzikaal begeleid 
door Jorrit Woudt (piano), Harry 
Hamer (orgel) en Johanneke Wil-
brink (dwarsfluit). De opbrengst 
van de kaartverkoop en van de 
collecte is bestemd voor het 
40-dagentijd-project: ‘Een nieuw 
begin - Rwanda, 25 jaar na de 
genocide’. De toegangskaartjes 
(€ 5 p.st. 65+ of tot 12 jaar € 
2,50; gezinskaart € 12,50) zijn 
verkrijgbaar op zaterdagavond bij 
de ingang van de kerk of via de 
website: https://www.koreninde-
kerk.nl/koren/benefietconcert-
voor-kerk-in-actie-2. Op deze 
prachtige zangavond zal ook dhr. 
Jean de Dieu (medewerker van 
KerkinActie in Rwanda) aanwezig 
zijn. Hopelijk mogen we heel veel 
bezoekers/zangliefhebbers ver-
welkomen.

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 24 maart: Kruis-
kerk 11.00 themadienst m.m.v. 
Remco Hakkert. O.v.d.: fam. A. 
Nijboer. Organist: dhr. R. Kooi-
ker. Flame: mw. A. Niezink. 
Oppas: mw. L. Mulder. Wel-
komstcomité: dhr. J. van der 
Kamp en dhr. W. Hagedoorn. 
Beamer: dhr. J. Pot.
Jarig. Dhr. A. van Delden, Mei-
doornstraat 57, 7775 BD Lutten, 
18-03-1935.
Mw. G. van Faassen-Meinen, 
Anerweg Noord 106 7775 AV 
Lutten, 18-03-1931.
Mw. J. Erkel-Visch, Kiezelweg 27, 
7775 PD Lutten, 19-03-1948.
Dhr. Z. Kootstra, Anerweg Zuid 
1, 7775 AN Lutten, 19-03-1941.
Dhr. R. de Leeuw, Meidoornstr. 
25, 7775 BC Lutten, 20-03-1946.
Dhr. G.H. Slot, Wolfweg 3, 7777 
RK Schuinesloot, 21-03-1946.
Mw. H. Ballast-Diever, Gouden-
regenstr. 18, 7775 AZ Lutten, 
22-03-1929.
Dhr. G.J. Rijks, De Lutteresweg 
27, 7775 PN Lutten, 24-03-1924.
Mw. M. Temmink-Gritter, Lage 
Landweg 1, 7777 RN Schuine-
sloot, 24-03-1940.
Zieken. Gea Stegerman-Gritter, 
Wolfweg 2, 7777 RK, Schuine-
sloot heeft haar been gebroken 
tijdens het skiën. Na een operatie 
in Oostenrijk is ze weer thuis om 
verder te herstellen.
De bloemen gaan deze week 
met een groet van ons allen, 
vanuit de Lantaarn naar mw. 
Mensink, De Lutteresweg 29; 
vanuit de Kapel naar Gea Steger-
man-Gritter, Wolfweg 2, Schui-

nesloot.
Uitnodiging. De kerkenraad van 
de Geref. Wijkgemeente nodigt 
al zijn leden uit voor de voor-
jaarsgemeenteavond op D.V. 25 
maart in Pro Rege. Aanvang 19.30 
uur. Vooraf, vanaf 19.15 uur is er 
gelegenheid om een kop koffie te 
drinken. Thema: Leven vanuit de 
toekomst! Door het geloof in de 
Here Jezus mogen wij proeven en 
smaken van de krachten van de 
toekomende eeuw. Dat betekent 
dat wij nu al iets mogen proeven 
van hoe het eens op de nieuwe 
hemel en aarde zal zijn. Maar wat 
moet ik me daar dan bij voor-
stellen? Hoe kan je hier op een 
manier mee bezig zijn die inspi-
reert en niet frustreert? Daarbij 
komen vragen aan bod als: ‘hoe 
ga je om met Gods nabijheid of 
het gemis daarvan’ en ‘genezing 
en als je geen genezing ontvangt’. 
En zo is er nog veel meer te noe-
men. Ds. Jelle de Kok, predikant 
toeruster in PKN via Evange-
lisch Werkverband zal het thema 
bespreken. Iedereen die interesse 
hierin heeft, is van harte wel-
kom maar opgave in verband met 
organisatie graag per mail: fam-
hemstede@gmail.com

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 24 maart 9.30 ds. 
C. Elsinga, Almelo. Beerzerveld 
19.00 ds. J. Adriaanse. O.v.d.: 
dhr. F. Timmer. Diakenen: D. 
Otten en P. Olsman. Collecte: 
diaconie, kerk en gebouwen. 
Gastheer: H. ter Bekke.
Uitnodiging voor alle 65-plus-
sers van de Sionskerk. De Paas-
middag wordt gehouden op 9 
april in de Garve te Beerzerveld. 
We beginnen om 14.30 uur. De 
meditatie wordt gehouden door 
ds. J.H. Adriaanse. Na de pauze 
is er een optreden van ‘de Olde 
Deerns’. Aan het eind van de mid-
dag houden we een broodmaal-
tijd. Het vervoer kan geregeld 
worden. U kunt daarvoor een 
van de volgende personen bellen: 
Ina Schlepers tel. 06-21921019 en 
Gerry Woelderink tel. 251409 
Graag opgave voor 3 april bij 
de wijkdames (wijkheer). Ieder-
een is van harte welkom. Met 
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berichten uit de gemeente 

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

Bij overlijden:      0800 - 024 25 26                                              (dag en nacht bereikbaar)

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Amsterdam 
(stadspredikant), ds. W.J.M. 
Vreugdenhil te Amsterdam 
(CityKerk), die dit beroep heeft 
aangenomen
te Enter (herv.), ds. W. Geuze 
te ’s-Gravendeel (herv.)
te Serooskerke (herv., 
deeltijd), ds. S.A. Doolaard te 
Krabbendijke (herv.)
te Medemblik, ds. H.C.L. Boot 
te Molenaarsgraaf-Brandwijk 
(geref.)
te Utrecht (Jacobikerk), ds. 
C.M.A. van Ekris te Zeist (herv. 
wijkgemeente Bethel)

Aangenomen
naar Katwijk aan Zee (geref.), 
ds. J.G. van der Windt te 
Bolsward (geref.)

Bedankt
voor Huizen (herv., Meentkerk), 
ds. J. Holtslag te Giessen-
Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
(herv.)

GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Beroepen
te Dalfsen-Oost, ds. K. Beiboer 
te Amersfoort-Nieuwland

CHR. GEREF. KERKEN
Aangenomen
naar Ouderkerk aan den 
Amstel, kand. W.J. van Gent te 
Ede

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Rilland-Bath, ds. A. Schot 
te Nunspeet, die bedankte voor 
Krabbendijke
te Stolwijk, ds. A. Schot te 
Nunspeet
te Uddel, ds. C.A. van Dieren te 
Rijssen-Noord
te Wolphaartsdijk, ds. P.D. den 
Haan te Tholen
te Den Haag-Scheveningen, 
ds. B. Labee te Veenendaal
te Leerdam, ds. W. Visscher te 
Amersfoort
te Oosterland, ds. C.A. van 
Dieren te Rijssen-Noord
te Kruiningen, ds. A.T. Huijser 
te Sliedrecht
te ‘s-Gravenpolder, ds. 
B. Labee te Veenendaal, die 
bedankte voor Ridderkerk-
Slikkerveer
te Sint Annaland, ds. G.J.N. 
Moens te Lisse

komen en gaan

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

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

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

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

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

KLEURIG
FRIS  

INSPIREREND
UITNODIGEND
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Stichting NExT 
(Nazorg (Ex)-gede-

tineerden Twente), coördinator 
van het vrijwilligerswerk onder 
gevangenen, is onderdeel van de 
Vereniging Samenwerkingsverband 
Exodus Nederland, waaronder de 
Exodushuizen en het Exodus vrij-
willigersnetwerk vallen. Speerpun-
ten zijn: relatie, wonen, welzijn en 
zingeving. 

Bewogenheid
De Twentse vrijwilligersgroep 
telt tien mensen. Jannie en Henk*, 
beiden al jaren actief, doen hun 
bezoekwerk uit christelijke bewo-
genheid en liefde voor de Here 
Jezus. In Mattheüs 25 zegt Hij 
immers: Ik verzeker jullie, alles 
wat je voor één van deze minste 
broeders van Mij hebt gedaan, 
heb je voor Mij gedaan. “Maar je 
hoeft niet bij een bepaalde religie 
te horen om gevangenen te bezoe-
ken”, zegt Jannie. “Ook mensen 
die niet geloven, zijn van harte 
welkom. En hoewel wij zelf gelovig 
zijn, komen we niet met de Bijbel 
binnen. Pas als de gevangenen er 
zelf over beginnen, vertellen we 
hen iets over onze drijfveren.” 

Aanvraag
De bezoeken worden afgelegd 
in Penentiaire Inrichting (PI) de 
Karelskamp in Almelo. Deze 
bestaat uit drie afdelingen: het huis 
van bewaring voor gedetineerden 
die nog wachten op een rechter-
lijke uitspraak, het gevangenisdeel 
voor veroordeelden (hier zit zestig 
procent van de mensen) en de half 
open afdeling. De mannen in deze 
afdeling vertrekken ’s morgens 
naar een werkplek en komen ’s 
middags terug. Op vrijdagmiddag 
gaan ze naar huis om zich zondag-
middag weer te melden. In Almelo 
gaat het altijd om mannen. Henk: 
“Zij zitten vast voor de meest uit-
eenlopende delicten, van diefstal 
tot moord. De bezoeken worden 
afgelegd op aanvraag van de gevan-
genen. We gaan nooit uit onszelf. 
Zowel in de gevangenis als het huis 
van bewaring mag je één keer per 
week bezoek ontvangen van familie 
of vrienden. H et is schrijnend hoe 
weinig bezoek sommigen krijgen. 
Dat maakt gevangenen eenzaam. 
De buitenwereld denkt vaak dat 
een cel een soort 
luxe appartement 
is. Vergeet het 
maar. Sommige 
dingen moeten de 
gedetineerden zelf betalen, zoals 
het huren van een tv. De meesten 
werken wekelijks een fl ink aantal 
uren in de gevangenis.”

Negatief zelfbeeld
Gevangen hebben vaak een enorm 
negatief zelfbeeld. Jannie “Ze vin-
den zichzelf niets waard. Maar 
wij zeggen dat ze er juist wel toe 
doen. Ik zeg dan bijvoorbeeld 

tegen zo’n gevangene: ‘Jij zit hier 
met mij te praten en je kunt lachen 
om wat er gezegd wordt. Dus je 
brengt bij iemand anders iets in 
beweging. Hoe kun je dan zeggen 
dat je er niet toe doet? Vaak zorgt 
zo’n opmerking al voor een door-
braak. Hoewel wij komen voor de 
gemoedsrust van de mensen, gaan 
we nooit op de stoel van de pro-
fessionele hulpverlener zitten. Wij 
vragen ook niet waarom iemand 
vastzit. Alleen als zij daar zelf over 
beginnen, horen we er iets over.”

Schulden
Vaak worden gevangenen gehol-
pen hun fi nanciën weer op orde 
te krijgen. Henk: “Sommigen heb-
ben gigantische schulden, ik heb 
wel eens iemand gesproken met 
150.000 euro schuld. We helpen 
op voorwaarde dat ze alles eerlijk 
vertellen. Anders kunnen wij niets 
doen.” 

Jannie en Henk roemen de goede 
banden met de Almelose instel-
ling. “We vergaderen eens in de 
zes weken met de casemanager en 
geestelijk verzorgers, een dominee 
of pastoor.” Elke eerste woensdag 
van de maand houdt NExT spreek-
uur in de inrichting.

Nooit bang
Regelmatig houdt NExT presenta-
ties. Jannie: “Vaak vraagt men of ik 
wel eens bang ben geweest. Mijn 
antwoord is: nee. Wat mensen 
ook hebben gedaan, ik zie altijd de 
mens achter de misdadiger. Dat 
neemt niet weg dat we wel bepaal-
de regels in acht nemen. Wij laten 
de gevangenen zien dat we er voor 
hen zijn, maar bewaren afstand; er 

is nooit lichame-
lijk contact. De 
gevangenen weten 
uit privacy-over-
wegingen onze 

achternamen en adres ook niet.  
De hulpvragen zijn heel divers. Zo 
heb ik weleens schoenen en kle-
ding voor iemand gekocht. Ook 
moeten er vaak dingen thuis gere-
geld worden, zoals post ophalen 
of koelkast leegmaken.” Henk: 
“’Vergeet niet dat sommigen jaren 
vastzitten en allerlei dingen niet 
zelf kunnen regelen. Een voor-
beeld. In de loop van 2018 consta-

teerden wij bij de hulpaanvragen 
van meestal alleenstaande mannen, 
die geen enkele steun van buiten 
ontvingen, dat hun huurhuis ont-
ruimd moest wor-
den, vanwege 
achterstand in de 
betalingen. Tijdens 
hun detentie is 
er meestal geen 
inkomen, ze zijn 
ontslagen of hun uitkering is stop-
gezet. Het gevolg is dat dit ontrui-
mings-, stortings- en opslagkosten 
met zich mee brengt. Voor hun 
gemoedsrust is het van grote bete-
kenis dat dit goed geregeld wordt. 
Om de hulp adequaat te kunnen 
uitvoeren, hebben we voldoende 
middelen nodig. Een bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld.** Heb-
ben mensen eenmaal de gevange-
nis verlaten, dan worden ze soms 
ook door ons begeleid bij hun 
terugkeer in de maatschappij.”

Kerkdiensten
Sommige gedetineerden komen 
tot geloof. Janny: “Elke zaterdag-
morgen is er een kerkdienst met 
afwisselend een pastoor of domi-
nee, hoewel de diensten niet expli-
ciet protestants of Rooms Katho-
liek zijn. Opvallend is dat vrijwel 
iedereen het Onze Vader meebidt.  
De gedetineerden komen voor de 

gezelligheid, koffi e en koek, maar 
ook voor de inhoud. Eén van de 
mensen sprak ik na afl oop van zijn 
detentie. Hij bleek een alphacursus 

te volgen.” Helaas 
gaat het soms ook 
anders. Henk ver-
telt over een gede-
tineerde die graag 
meer wilde weten 
over Jezus. “Ik 

zocht contact met een kerk maar 
de dominee zei dat de kerkleden 
toch wel erg zouden schrikken van 
zijn tatoeages…”

Kinderen
Speciale aandacht vraagt Henk 
voor de kinderen. “Sommigen wil-
len uit schaamte hun kinderen niet 
ontvangen. Vaak zien vaders hen 
gedurende de detentie helemaal 
niet. Het contact vervaagt en op 
een gegeven moment weet zo’n 
vader niet meer wat hij tegen zijn 
zoon of dochter moet zeggen. 
Omdat het toch belangrijk is dat 
de band tussen ouder en kind blijft 
bestaan, is het mogelijk dat kin-
deren tot twaalf jaar eenmaal per 
maand opgehaald worden door een 
vrijwilliger, zodat zij hun vader kun-
nen bezoeken om samen een boek 
te lezen of een spelletje te doen. 

Twentse vrijwilligers bezoeken gevangenen

Eens een dief, altijd een mens
“Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart”, schrijft 
Paulus in Hebreeën 13:3. Voor een aantal christenen in onze regio is 
deze tekst aanleiding om daadwerkelijk gevangenen te bezoeken.  

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Het is schrijnend hoe weinig 
bezoek sommigen krijgen. 

Dat maakt gevangenen eenzaam. 

Vrijwilligers van NExT 
bezoeken gevangenen in
De Karelskamp te Almelo.

gevangen hebben vaak een enorm 
negatieF zelFbeeld. ze vinden 
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een oPeenstaPeling van 

moeilijkheden. soms zie je dat 
Problemen van de ene generatie 

oP de andere overgaan

Ochtend 55 plus 
Meppel
Ds. Jaap de Vreugd, spreker van 
Christenen voor Israël, spreekt 
op de ouderenochtend in Mep-
pel over de Bergrede. In de 
christelijke traditie is nogal eens 
beweerd dat Jezus met de Berg-
rede afstand nam van de Joodse 
Thora-traditie of zelfs brak met 
het Jodendom. Niets is minder 
waar! Het is uitermate boeiend 
om te zien hoe Jezus volop deel-
neemt aan de farizese discussies 
over de uitleg en toepassing van 
de Thora. Ds. De Vreugd vertelt 
hier meer over. 

Dinsdag 26 maart, 10.00 uur, Meppel, Het Behouden 
Huijs, Nova Zemblastraat 4, toegang gratis

Mannenkoor in 
Dedemsvaart
Na een gezamenlijk concert in 
november vorig jaar in Genemui-
den komt Gospelgroep Living 
Water deze keer naar Dedems-
vaart om samen met het Chr. 
Mannenkoor ASAF een concert 
te verzorgen. Liefhebbers van 
gospelmuziek en koorzang zijn 
van harte welkom in De Antenne. 
Leon Koppelman speelt panfl uit 
en Ronald IJmker is organist. 

Zaterdag 30 maart, 19.30 uur, Dedemsvaart, 
De Antenne, Wilhelminastraat 3, gratis toegang, 
(collecte)

Filiae in concert
Het goede van het leven zit juist 
in het alledaagse, vinden de zus-
sen van Filiae. Na een bewogen 
periode staat er een nieuwe 
tour voor de deur met als thema 
‘Leef!’. Ze gaan van huilen naar 
lachen, mopperen, geloven, lief-
hebben en nog zoveel meer. 
De zussen putten uit bestaand 
repertoire en voegen er nieuwe, 
zelfgemaakte nummers en covers 
aan toe.

Zaterdag 30 maart, 19.30 uur, Zwolle, Stinskerk, Westen- 
holterweg 19, € 14,50, info/tickets: eventsforchrist.nl

 Kruisweg volgens 
kunstenaars Goor
Veertien kunstenaars binnen 
en buiten de kerk presenteren 
14 staties die de komende tijd 
te bezichtigen zijn in Goor. Van 
abstract tot realistisch verbeel-
den zij lijden, sterven en opstan-
ding van Jezus. Iedere kunstenaar 
interpreteert op eigen wijze het 
Lukasevangelie. Korte medita-
tieve teksten verbinden de ver-
schillende staties. Donderdags 
overdag te bekijken van 10.00-
11.30 uur, donderdag-, vrijdag- en 
zaterdagmiddag van 13.30-16.30 
uur en op zondag van 11.30-
16.30 uur.  

Tot en met zaterdag 20 april, Goor, Hofkerk, Diepen-
heimseweg 2, info: www.hofkerkgoor.nl
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Zaterdag 23 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 20.00
Das Boot
Na een door het Franse verzet 
gepleegde bomaanslag in La Rochel-
le zinnen de Duitsers op wraak.

Zondag 24 maart
EO | NPO2 | 9.55
De Kapel
Andries Knevel wil u in deze uit-
zending enthousiast maken over 
een paar Bijbelverzen die hem 
diep raken. Het eerste vers klinkt 
als volgt: ’Hij die de gestalte van 
God had, hield zijn gelijkheid 
aan God niet vast, maar deed 
er afstand van’. Wat wordt hier 
gezegd en bedoeld?

Maandag 25 maart
EO | NPO2 | 21.00
Verward
In ‘Verward’ kijk je door de 
ogen van Will. Will is één van de 
duizenden ‘verwarde mensen’ 
in Nederland waarmee de poli-
tie zich de afgelopen tijd moest 
bemoeien.

Dinsdag 26 maart
KRO-NCRV | NPO1 | 22.20
De Rijdende Rechter
Alle vissers van de Philips Hen-
gelsportvereniging moeten vanaf 
een nieuwe steiger gaan vissen. 
Echter, Gerhard Prit kan met zijn 
ouderwetse visgerei niet aan de 
nieuwe steiger vissen. De Rij-
dende Rechter reist af naar Veld-
hoven om zelf een hengel uit te 
gooien in het Karperputje.

Woensdag 27 maart
NTR | NPO2 | 21.20
Andere Tijden
Zandvoort in de jaren zestig en 
zeventig groeit en bloeit. De For-
mule 1 races trekken jaarlijks zo’n 
70.000 bezoekers. Maar in 1979 
neemt de gemeenteraad een voor 
de meeste inwoners van Zand-
voort onbegrijpelijk besluit: het 
circuit moet dicht. Onder ande-
ren oud-inwoners Pieter Water-
drinker en Jan Lammers halen 
herinneringen op.

Donderdag 28 maart
EO | NPO2 | 20.25
Van Atlas naar Arabië
Vanaf donderdag 28 maart reist 
EO-presentator Kefah Allush van 
de randen van de Arabische wereld 
tot in het hart van het Midden-
Oosten. In de eerste afl evering 
bezoekt hij het uiterste westen van 
de Arabische wereld. Hij gaat op 
zoek naar de wortels van de oude 
Berberstammen.

Vrijdag 29 maart
AVROTROS | NPO3 | 21.20
Splinter in de Politiek
Hoe belangrijk zijn de (sociale) 
media nou echt in de politiek?  
Rob Jetten vertelt al joggend 
door het park over zijn eerste 
moeizame mediaoptreden en de 
gevolgen daarvan.

Hoe houdt God 
het toch vol met 

ons? We blijven maar op Zijn 
hart trappen. In de bijbel was dat 
zo en het gaat maar door, van 
geslacht op geslacht. Dat Hij ons 
niet aan de dijk zet… Integendeel. 
Soms is daar ineens een glimp van 
Zijn aanwezigheid, dwars door 
generaties heen. 

Zondagmorgen. We zijn van plan 
vreemd te gaan naar een andere 
kerk in een andere plaats. Aanlei-
ding was een familie-app van onze 
neef, de kerkorganist: 
--Ik zag dat M. aanstaande zondag 
voorgaat in … 
En hij grapjast er achteraan: 
--De organist is wat minder… 
De predikant hoort bij onze 
generatie, de organist bij de lich-
ting van onze kinderen. 
Leuk, daar willen we bij zijn.

Het stortregent, wat tien minu-
ten voor de dienst enige reuring 
op de app veroorzaakt: 
--Wie gaat derwaarts? 
--Wie blijft hier? 
--Wie rijdt met wie mee? 
Afi jn, rond tienen rolt het ene na 
het andere familielid binnen en 
kan de dienst beginnen.
En wie ontmoeten we daar? 

Onze legendarische oud-oud-
tantes. Oud en jong in de familie 
herinnert zich hen nog. Ze brach-
ten hun twee verweesde nichtjes 
groot, stammoeders van twee 
families. Vier tantes, ongehuwd 
samenwonend, leveranciers van 
onwaarschijnlijk grote pannen met 
de allerlekkerste gehaktballen en 
alle vier onvermoeibare evange-
listen. Wij, de generaties na hen, 
erfden een schatkist vol geestelijke 
schatten en mooie herinneringen.

Meteen al in het eerste lied doe-
men ze op. ‘Er is kracht, kracht, 
wonderbare kracht in het dier-
baar bloed van het Lam…’ Wie 
zingt dat nog? Zouden jongeren 
dat niet erg bloederig vinden? 
Maar het evangelie klinkt in een 
notendop, zoals ook de tantetjes 
het vol overtuiging uitdroegen. 
In eenvoudige woorden schetst 
dominee M. vervolgens hoe 
geniepig en listig de satan te werk 
gaat, hoe hij Jezus wilde verlei-

den en ook in ons leven op de 
loer ligt. Voor mijn geestesoog 
zie ik de tantes heftig ja knikken: 
Zó is het. De dominee citeert 
woorden van oude EO-helden. 
Hebben onze tantes eigenlijk ooit 
een standbeeld gekregen voor 
alle EO-leden die ze wierven? En 
natuurlijk komt Israël voorbij. De 
tantes stonden pal achter Gods 
oogappel. Nog herken ik die 
voorliefde bij dominee M. en onze 
zoon Erik Jan. 

Maar het allermooiste is de drin-
gende oproep:
--Lees je bijbel, bid elke dag. 
De twee kleinzoons naast ons 
veren op, ja, dat liedje kennen zij. 
-- En - vertelt dominee M. -: 
De Bijbel en het gebed zijn de 
wapens waarmee je de duivel 
kunt verslaan. Hebben jullie je 
wapens bij je? God doet grote 
dingen als we eenparig bidden. 
Onze vier tantes brachten elke 
avond dat eenparig gebed in prak-
tijk, voor alle familieleden. Soms 
waren Jacob en ik erbij. Geen 
neef of nicht werd overgesla-
gen. Tot in het derde en vierde 
geslacht… 

Na het amen van de preek ver-
zucht een dame achter mij: 
--Mooi!

De predikant is ds. J.M. (Mark) Peschar uit Hollandsche-

veld, de organist Jan Willem Timmerman uit Wierden.
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Tot in het duizendste geslacht

gezi(e)n 

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse

voorvallen in haar familie met vijf kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

Voltooid Leven
Frits Bolkestein, binnenkort 86, 
heeft - naar zijn idee - zijn laatste 
boek geschreven: ‘Bij het scheiden 
van de markt’. In het weekend-
magazine van Tubantia wordt 
hij geïnterviewd.

Weet u, u moet niet denken dat de gedachte 
aan het einde mij uit mijn slaap houdt.

U pleit in uw boek voor hulp bij 
voltooid leven. Waarom? “Omdat 
ik het op dat punt niet eens ben 
met mijn partij. In het Romeinse 
keizerrijk was het betrekkelijk 
normaal als iemand een einde 
aan zijn leven wilde maken. Je 
werd dan geholpen door een 
slaaf. Die bracht een kom warm 
water, waarin je polsen werden 
doorgesneden. Ik vind dat als 
mensen bij hun volle verstand 
zijn, zij mogen beschikken over 
hun lichaam. Je zult in een wet 
moeten vervatten wat de voor-
waarden zijn waaronder iemand 
dient te worden geholpen. Maar 
waar leg je de grens? Is het alleen 
voor 6o-plussers die gestudeerd 
hebben en verd*de goed weten 
wat ze willen? Dat is het dilem-
ma.” […] “Heeft u nog veel vra-
gen? Weet u, u moet niet denken 
dat de gedachte aan het einde 
mij uit mijn slaap houdt. Zo lang 
ik er ben, is de dood er niet. En 
als de dood er is, ben ik er niet 
meer. Verder wil ik er niet mee 
bezig zijn.”

Worden we steeds beter?
De Volkskrant voerde een inte-
ressant gesprek met de Belgische 
fi losoof Gerard Bodifee (72), die 
vindt dat de mens steeds meer 
“richting het goede evolueert”. Inter-
viewer Fokke Obbema legt hem 
een uitspraak van de Amerikaanse 
astrofysicus Steven Weinberg voor: 
‘Naarmate we meer weten over het 
heelal, wordt het bestaan zinlozer.’

De wetenschap blijft een van de mooiste dingen 
die de mens heeft voortgebracht, maar we moe-
ten haar begrenzingen zien.

“Dat soort uitspraken krijg je 
wanneer wetenschappers zich 
op terreinen bewegen waar de 
wetenschap niet over gaat. Wein-
berg heeft verstand van fysica, 
niet van morele en existentiële 
vragen. Het is een groot probleem 
van deze tijd dat het geloof in de 
wetenschap veel te absoluut is. 
De wetenschap blijft een van de 
mooiste dingen die de mens heeft 
voortgebracht, maar we moeten 
haar begrenzingen zien. We heb-
ben haar op de plaats van religie 
gezet, maar dat kan haar plek niet 
zijn.”

Gelooft u in God?
“Geloven kan voor mij niet zijn: 
iets aannemen waarvan ik niet 
weet of het waar is. Zeg dan dat 
je het niet weet, maar ga niet 
zeggen: ik geloof het. Dat vind ik 
dom. Maar geloven in de zin dat 
je ergens vertrouwen aan hecht, 
is wel zinvol. Ik vertrouw op het 
goede van dit bestaan en op basis 
daarvan engageer ik me in deze 
wereld. Is dat een geloof in God? 
Ik denk het, want het woordje 
God betekent in essentie voor 
mij: het volkomen goede. Deze 

wereld is goed tot op zekere 
hoogte, het kwaad is waar de 
wereld tekortschiet. Maar de 
wereld evolueert door de morele 
mens in de richting van het goede. 
Het is een scheppingsproces. Het 
ultieme doel, de voltooiing van dat 
proces, noem ik God.” […]

U ziet de mensheid in de rich-
ting van het goede evolueren. 
Waar leidt u dat uit af?
“Lees Aristoteles over de deug-
dethiek van 2.500 jaar geleden. 
‘Wat is een goede man?’, vraagt 
hij zich af. Hij denkt dus alleen aan 
de man. Dan zegt hij: iemand die 
goed is voor zijn slaven. Meteen 
ervaar je de vooruitgang in ons 
ethisch besef, want slavenbezit is 
voor ons een misdaad. Of lees de 
opvattingen van Plato en Socrates. 
Neem kinderen naar het slagveld 
om hun dapperheid te ontwik-
kelen, zeggen zij. Nu ziet niemand 
dat nog als een goede plek voor 
kinderen. Het besef dat oorlog 
niet goed is, is breed gedeeld. 
Ethische groei is er zeker.”

Waar brengt die ons?
“Een eindtoestand is ver van waar 
we ons bevinden. Een paar dui-
zend jaar geleden kon niemand 
zich iets voorstellen bij wereld-
wijde hulpverlening of internatio-
nale diplomatie. De toestand over 
enkele duizenden jaren kunnen we 
onmogelijk bedenken. We kunnen 
enkel de weg voortzetten waarop 
we ons bevinden. Paulus spreekt 
bij de eindtoestand over de vol-
heid der tijden: alles is voltooid, 
het eindeloze, het ongelofelijke.”

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.
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vriendelijke groet namens de 
wijkdames(heer).
Jarig. 19 maart hoopt mw. J. ter 
Bekke-Hofsink, Oordtstr. 12, 
7685 PB Beerzerveld, 70 jaar te 
worden.
30 maart hoopt mw. W. Kremer-
van de Kamp, Beerzerweg 31, 
7736 PH Beerze, 73 jaar te wor-
den.
1 april hoopt dhr. J. Nijboer, 
Marsdijk1, 7736 PL Beerze, 77 
jaar te worden.
8 april hoopt Ria Snoeyink, Ster-
renboslaaan 6, 7484 EG Wilp, 60 
jaar te worden.
Meeleven. We leven mee met 
dhr. H. Middag. Hij gaat verhuizen 
naar het Weertje in Gramsbergen.

Tekst. Wie vol is van zichzelf 
heeft geen plaats voor God.

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 24 maart: Kloos-
terhaar Fredrikskerk 9.30 ds. 
W. v/d Griend. Knd.: groep 1 
t/m 8. Paasproject. Oppas: Jenita 
Veldman en Milou. Collecten: 
plaatselijk jeugdwerk, solidari-
teitsfonds en onderhoudsfonds.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 24 maart: 10.00 

ds. J. Duijster, Papendrecht. 
Doopdienst. Oppas: Christel van 
Benthem en Lianne Vos. Knd.: 
groep 1: Marijke en Nienke. 
Organist: Johan Tijssen. 14.30 
ds. J. Duijster, Papendrecht. 
Organist: Hans Dunsbergen. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Zieken. In de afgelopen tijd 
kregen sommige brs. en zrs. te 
maken met ziekte, zorgen en 
verdriet. En al worden hier hun 
namen niet genoemd willen we 
toch stilstaan bij hun zorgen en 
moeiten die ze ervaren. We leven 
mee met hen die een geliefd fami-
lielid naar hun laatste rustplaats 
hier op aarde moesten brengen. 
Ook denken we aan hen die te 
maken kregen met zorgen om 
hun gezondheid. Er kan veel 

gebeuren, soms in korte tijd. En 
of je nu jong bent of al op leef-
tijd, iedereen kan te maken krij-
gen met moeiten in het leven, ja 
zelfs zo, dat het leven haar glans 
verliest en je er down door kunt 
worden. Ook hen die eenzaam 
zijn voelen zich soms zo alleen 
alsof er geen mens is die naar 
hen omziet. Hoe belangrijk is het 
dan als we vanuit ons christenzijn 
omzien naar elkaar. Een kaartje 
een bezoekje of een berichtje op 
wat voor manier dan ook maakt 
het verschil.
Ook vanaf deze plaats willen we 
laten weten dat er stil gestaan 
wordt bij de moeiten die er zijn 
onder gemeenteleden. Dat er 
gebeden opstijgen om iedereen 
op te dragen voor Gods troon. 

We wensen allen veel sterkte toe 
en bij alles voor nu en voor de 
toekomst Gods onmisbare en lief-
devolle nabijheid.
We mogen uitzien naar het tegen-
overgestelde van wat we hier in 
ons leven van alledag doorléven 
moeten. Als we zo in het leven 
staan met dat zicht op die toe-
komst vol vreugde en blijdschap, 
vol licht en vrede, de toekomst bij 
Christus in het hemels Vaderhuis 
kunnen we instemmen met een 
woord uit Gods rijke evangelie: Ik 
ben ervan overtuigd dat het lijden 
van deze tijd in geen verhouding 
staat tot de luister die ons in de 
toekomst zal worden geopen-
baard. Romeinen 8:18.
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.

berichten uit de gemeente 
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Het begint allemaal een paar jaar 
geleden, als in de protestantse 
gemeente van predikant Marco 
Visser de behoefte ontstaat om 
contact te leggen met de mos-
limgemeenschap. “De ontwik-
kelingen in de wereld gaven ons 
het idee: we moeten elkaar ken-
nen. De wereld is te rumoerig 
om ons op te sluiten in ons eigen 
wereldje.” Plaats van hande-
ling is Heemskerk. Maar Vissers 
woorden zijn net zo actueel voor 
Enschede, Deventer of waar dan 
ook in Drenthe, Overijssel of Fle-
voland. 

Abraham of Ibrahim
De moslimgemeenschap blijkt 
die wens te delen. “Er was veel 
bereidwilligheid en openheid. 
Tijdens de eerste ontmoetin-
gen hebben we elkaar verteld 
wie we zijn en wat ons verhaal 
is. En niet onbe-
langrijk: hoe we 
in de huidige tijd 
staan. De man-
nen met wie ik 
sprak, gaven aan 
zich af en toe best wel opgelaten 
te voelen als er bijvoorbeeld aan-
slagen gepleegd worden.” Sinds-

dien weten beide groepen elkaar 
te vinden. “Het balletje is steeds 
meer gaan rollen. Jongeren uit de 
moskeegemeenschap en jongeren 
uit onze kerk gingen bijvoorbeeld 
sportactiviteiten organiseren. 
Maar we wilden ook inhoudelijk 
het gesprek met elkaar aangaan.”
Dat gebeurt voor het eerst op 
grote schaal met een avond over 
Abraham - of Ibrahim, zoals hij 
door moslims genoemd wordt. 
“De imam waar ik contact mee 

had en ik heb-
ben allebei het 
woord gevoerd 
op die avond. We 
lazen teksten uit 
de Bijbel en de 

Koran, legden deze uit en bespra-
ken waar die tekst ons raakte. 
Vervolgens gingen we met elkaar 

en met de aanwezigen in gesprek. 
Blijkbaar raakte de avond aan een 
behoefte, want er kwamen veel 
mensen op af.” Er volgt dan ook 
een tweede avond: in de moskee 
gaan christenen en moslims in 
gesprek over Jezus (Isa).

Snel uitgepraat 
Het doel van Visser is niet om 
alleen de overeenkomsten tus-
sen beide tradities te benoemen. 
“We hebben een aantal dingen 
dat ons bindt: we zijn allemaal 
mensen, we zijn plaatsgenoten 
van dezelfde en we leven allemaal 
met een verhaal, een boek. Maar 
hoe belangrijk die overeenkom-
sten ook zijn, je bent er toch 
redelijk snel over uitgepraat. Het 
gesprek wordt pas echt interes-
sant als je verschillende gezichts-

punten met elkaar kunt delen. 
Juist als je in gesprek gaat over 
dingen die ver van je afstaan, leer 
je van de ander. Zo creëer je ver-
binding in verscheidenheid.”
Het voornemen is om in ieder 
geval één keer per jaar een bij-
eenkomst te organiseren en bij 
elkaar over de drempel te stap-
pen. Visser: “We moeten er 
vertrouwen in hebben dat we 
het samen redden, ook al zijn we 
nog zo verschillend. We moeten 
elkaar de hand kunnen reiken, 
vanuit het idee: we wonen hier 
samen in deze plaats, en we wil-
len met elkaar zorgen voor een 
goede samenleving. Dat is een 
grotere uitdaging dan elkaar 
alleen maar op de schouders te 
slaan en te zeggen: ‘Wat zijn we 
het toch met elkaar eens’.” (PKN)

Moslims en christenen

De verschillen 
maken het 
interessant

Het gesprek wordt pas 
echt interessant als je 
verschillende gezichts-
punten met elkaar 
kunt delen.

Contact tussen christenen en moslims gaat verder dan alleen samen 
theedrinken: “Als je alleen maar focust op de dingen die je met elkaar 
deelt, ben je vrij snel uitgepraat. Je verbindt je pas écht met elkaar als 
je in gesprek gaat over de verschillen.” 

We moeten er vertrouWen 
in hebben dat We het samen 

redden, ook al zijn We nog zo 
verschillend.

Ook zijn er speciale cursussen 
‘Mijn kind en ik’ waarin mannen 
leren hoe met hun kinderen om te 
gaan, tijdens en na detentie.”

Goede wil
“De mens is in principe van goede 
wil”, is Jannies overtuiging. “Vaak 
gaat het mis door een opeensta-

peling van moeilijkheden. Soms zie 
je dat de problemen van de ene 
generatie op de andere overgaan.” 
Henk: “Mensen kunnen door 
drugs in de gevangenis terechtko-
men. Of ze kunnen niet met geld 
omgaan en plegen een diefstal. 
Iedereen kan iets stoms doen. Het 
maakt wél veel verschil of je een 
stabiele jeugd hebt gehad in een 
warm nest, of uit een liefdeloos 

gezin komt, waar geweld de over-
hand had. Omdat mensen vaak al 
diep in de problemen zitten, wor-
den ze feitelijk door hun detentie 
dubbel gestraft. Wij zullen nooit 
oordelen. Tenslotte was Mozes 
ook een moordenaar, maar ook 
staat er van hem in Numeri 12:3 
geschreven dat hij een zeer zacht-
moedig man was, meer dan enig 
mens op de aardbodem. Er is dus 

heel wat mogelijk, al blijft iemand 
natuurlijk zelf verantwoordelijk 
voor zijn daden. Tijdens onze 
gesprekken merken we wel of 
mensen spijt hebben. Toch gelo-
ven we dat alleen celstraf iemand 
niet helpt. Het zou beter zijn als 
mensen leren met geld omgaan, 
een vriendenkring opbouwen en 
respect krijgen voor zichzelf en 
anderen. Als dit gebeurt, lukt het 

beter om in de maatschappij terug 
te keren, blijkt uit landelijke erva-
ringen.” 

*Om privacyredenen zijn namen Jannie en Henk gefingeerd.

** Bankrekening NL15RABO0368889718 t.n.v. Stichting 

NexT.

Vervolg van pagina 5
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 Vrijdag 22 maart
Leviticus 3:1-5
Zaterdag 23 maart
Leviticus 3:6-11
Zondag 24 maart
Leviticus 3:12-17
Maandag 25 maart
2 Timoteüs 2:14-26
Dinsdag 26 maart
2 Timoteüs 3:1-9
Woensdag 27 maart
2 Timoteüs 3:10-17
Donderdag 28 maart
2 Timoteüs 4:1-8
Vrijdag 29 maart
2 Timoteüs 4:9-22
Zaterdag 30 maart
Leviticus 4:1-12

Afl aten zijn niet meer te koop; 
wel therapeuten die uitleggen dat 
het niet allemaal jouw schuld is. 
Rikkert Zuiderveld

Heleen Bénard licht zelf het 
onderwerp toe: ‘Deze avond gaat 
over Pesach vanaf het begin van 
de kerkgeschiedenis, naar het 
Paasfeest zoals christenen het nu 
vieren. Christenen tonen groeien-
de interesse voor de seideravond, 
de uitvoerige liturgie van de voor-
avond van Pesach. Jezus vierde de 
seideravond met zijn discipelen 
aan de vooravond van Zijn lijden 
en sterven. En het was tijdens de 
seideravond dat Hij het ongezuur-
de brood brak, de matse, en de 
beker doorgaf aan zijn discipelen.’

Verkoop
Deze avond zijn Israëlproducten 
te koop en is er een boekentafel 
over Pesach. Ook zijn er zelf-
gemaakte kaarten verkrijgbaar, 
waarvan de opbrengst bestemd is 
voor een goed doel in Israël. Gas-
ten zijn vanaf 19.00 uur welkom 
en worden ontvangen met een 
kopje koffi e, thee en iets lekkers 
in de stijl van Pesach. 

Donderdag 4 april, 19.30 uur, Daarlerveen, De Schoof, 
Brugstraat 10, toegang gratis (collecte)

 Daarlerveen gaat van Pesach naar Pasen met Heleen Bénard 

 Zondag 24 maart 2019

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. 
Groeneveld
Assen AK 10.00 ds. R. Busscher 
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel 
JK 10.00 ds. G. Gardenier De 
Slingeborgh 10.30 mw. P. 
Hellinga OK 10.00 ds. D. van 
Veen
Beilen PK 10.00 dr. J. Borst
Borger GH 10.00 ds. K. Jager
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. L. v/d 
Veer
Diever GK 10.00 en 19.00 ds. 
B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. de Vries
Dwingeloo 10.00 ds. A. Donker
Een 9.30 kerkenraad
Elim GK 10.00 ds. A. Heiner 
HK 10.00 ds. G. Heinen
Emmen GrK 10.00 ds. A. 
Hekman Ichthus 10.00 maj. Van 
Hese Kapel 10.00 ds. Wijnsma 
Opgang 10.00 ds. Kajim SH 
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. H. Thon
Gasselternijveen 10.00 dhr. R. 
Peters
Gees 10.00 ds. J. Woltinge
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grolloo 10.00 Harry Dijkstra
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. J. Greving
Hollandscheveld 10.00 dhr. H. 
Kramer 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. K. Snijder
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans GrK 9.30 en 17.00 ds. 
J. Snaterse HK 9.30 ds. C. ‘t 
Lam OK 9.30 ds. R. Nieuwkoop 
VH 9.30 ds. B. Metselaar 17.00 
vespers Weidesteyn 10.30 ds. 
L. Pleijsant Olden Kinholt 10.15 
ds. H. Scholing
Klazienaveen KK 9.30 mw. G. 
van Vliet

Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 ds. H. 
Harmsen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. 
v/d Wilden
Nieuw-Balinge 10.00 ds. H. 
Westerhout 15.00 ds. G. Vlijm
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
Nijeveen 10.00 ds. V. Top
Pesse KpK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden JK 9.30 gastpred. CK 
10.00 da. C. de Poel
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. Jumelet
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. J. 
Mulderij 15.00 ds. G. Nijland
Valthe BK 10.00 ds. E. v/d 
Meulen
Vries DK 10.00 Ineke Baron
Westerbork VH 10.00 ds. B. 
Urgert SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
HK 10.00 ds. J. van Slooten
Zuidwolde GK 10.00 ds. B. 
Gras HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. den 
Arend

Zondag 24 maart 2019

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 ds. D. 
Lagerweij
Marknesse 10.00 jeugddienst
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. G. van 
Zanden 17.00 ds. A. Goijert 
PK 10.00 ds. A. Goijert 17.00 
ds. E. Terpsta De Poort 10.00 
ds. E. Terpstra 17.00 ds. G. van 
Zanden Kompas 14.30 br. J. 
Eijkelenboom
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Zondag 24 maart 2019

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. E. Klein Kranenburg 19.00 
gebedsdienst GrK 10.00 ds. A. 
van Houwelingen PK 10.00 ds. 
M. Montagne Noach 10.00 ds. 
D. van Bart Eugeria 10.30 da. J. 
Vedders ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. G. 
Röben 19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 11.00 ds. W. 

Menkveld
Bergentheim WK 10.00 en 
19.00 ds. W. Broekema
Berkum HH 9.30 dhr. J. Otten
Blankenham 11.00 da. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. vd/ 
Berg 19.00 gemeenteleden
Daarle 9.30 ds. D. Hellinga 
15.00 da. H. Paas
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds. 
M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 
ds. H. Schipper Oudleusen 9.30 
ds. G. Zijl
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J. 
Zondag 19.00 ds. K. Hazeleger. 
Zangd. De Antenne 19.00 da. 
M. van Beusichem
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. B. 
Heusinkveld HK 19.00 ds. H. 
Klaassen DK 10.00 ds. G. de 
Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. E. 
Sonneveld Lonneker 10.00 ds. 
E. de Bruin Usselo 10.00 da. M. 
Schepers BK 10.00 prop. Van 
den Dool ZP 18.00 mw. W. de 
Jong HZ 10.00 past. F. Peters
Enter 9.30 ds. H. Paas 19.00 ds. 
R. Kranen
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 en 
19.00 ds. W. Hulsman. H.A. en 
dankz. HC 9.30 en 15.30 ds. J. 
Olie. H.A. en dankz.
Giethoorn PG 10.00 ds. H. ter 
Beek
Gramsbergen BHK 10.00 ds. 
H. Boersma 19.00 da. J. Lambers
Hardenberg Baalder 10.00 ds. 
W. v/d Wel HK 10.00 ds. L. van 
Rikxoort De Matrix 9.30 ds. W. 
den Braber Radewijk 10.00 da. 
E. van Buuren HöK 10.00 ds. P. 
Langbroek CFH 10.30 SK 19.00 
ds. P. Noordmans Oostloorn 
10.30 dhr. A. Kruizinga
Heino 9.30 Lieke van Hout
Holten DK 9.30 ds. S. 
Roozenboom Kandelaar 9.30 
ds. J. Droogendijk 19.00 Joke 
Kolkman
Kampen OH 10.00 drs. B. v/d 
Kamp
Kuinre 9.30 da. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 dr. 
Renekema
Lemelerveld BK 9.30 ds. P. de 
Jong
Lutten KK 11.00 themadienst

Mariënberg SK 9.30 ds. C. 
Elsinga
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. 
L. Hoeksstra OK 10.00 ds. M. 
Develing 19.15 ds. G. Trouwborst
Nijverdal RB 9.30 ds. H. van 
Dalen HC 9.30 ds. W. Kaljouw
Oldemarkt GK 9.30 ds. J. 
Lalkens
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 
HK 10.00 ds. R. de Bruijn
Paasloo HG 9.30 mw. H. 
Kramer
Rijssen GK 9.30 ds. J. Dekker 
19.00 ds. P. ten Kleij
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d 
Griend
Schuinesloot 9.30 mw. E. 
Kolthof
Sint Jansklooster JK 10.00 en 
14.30 ds. J. Duijster Kapel 14.30 
ds. J. Menkveld
Staphorst 9.00 ds. P. v/a Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van t 
Zand OV 9.30 en EV 10.45 ds. 
P. Pit
Steenwijkerwold 9.30 ds. K. v/d 
Kamp
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. 
Wegerif
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. G. Schipper Irene 9.30 ds. J. 
Dijkstra 19.00 ds. J. Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. E. van 
Beesten
Wierden DK 8.45 en 11.00 ds. 
G. Schreuders. H.A. 18.45 ds. 
J. Mulderij. Dankz. GK 9.30 en 
19.00 ds. P. Dekker Hoge Hexel 
9.30 en 15.00 ds. H. Donken. 
H.A. en dankz.
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 14.30 
ds. Scholing
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. E. Prins
Witharen 10.00 ds. H. Baart
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. J. Bouma
Zwartsluis GK 10.00 ds. T. 
Noort 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. N. 
Eygenraad GrK 16.30 
Michaëlsviering JK 9.30 en 
17.00 ds. H. de Leede. H.A. en 
dankz. LK 10.00 ds. S. Hiesch 
OK 10.00 ds. E. Urban 14.00 
perkidienst Open Kring 9.30 
ds. A. Pietersma SiK 10.00 ds. R. 
van Putten StK 10.00 ds. H. van 
Maanen

In deze rubriek wordt informatie over 
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is 
afhankelijk van de gegevens van de preek-
voorzieners en kan daarom niet verant-
woordelijk worden gesteld voor de juistheid 
ervan. Gegevens kunt u sturen naar: 
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 
7642 GT Wierden, of mailen naar 
henriette@topic-cc.nl

Drenthe

Flevoland

Overijssel

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

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

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

Eindredactie J. v.d. Venis

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

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

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

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

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

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

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

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

Abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswijziging of vragen over de 
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische 
incasso € 64,00; per jaar met een factuur € 70,00; 
per half jaar met een automatische incasso 
€ 35,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een 
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk 
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een 
opzegtermijn van één maand geldt. Opzeggingen 
dienen schriftelijk of per email te geschieden. Een 
opgezegd abonnement loopt door tot afl oop van 
de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van okto-
ber t/m maart, in de tussenliggende periode min-
der frequent. Zie voor de verschijningsdata: 
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

DOOR DAAN VAN 

DER WAALS, 

GRAMSBERGEN 

‘Eens vrijgemaakt, nooit meer vrij,’ zegt een goede vriend van mij, zelf 
hervormd tot in zijn vingertoppen en zijn kleine teen. Het doet mij den-
ken aan een professor die op college eens verklaarde dat aan één univer-
siteit in ons land onderzoek en onderwijs niet vrij zijn, namelijk de Vrije 
Universiteit.

Heleen Bénard, werkzaam bij Stichting Christenen voor Israël, is door 
de evangelisatiecommissie van ‘De Kruiskerk’ en ‘De Schoof ’ uitgeno-
digd om te komen spreken tijdens een regionale avond. Het onderwerp: 
‘Van Pesach naar Pasen’. 
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Agenda

Zondag 24 maart
Bezoek synagoge Emmen, 15.00 – 
16.30 uur, Emmen, Julianastraat 
27, info: Gerbrig Arends, 06 538 
728 70. Email gm.arends@kpn-
planet.nl 

Welkomdienst Assen, 19.00 uur 
(samenzang 18.45 uur), Assen, 
Jozefkerk, Collardslaan 2A

Dinsdag 26 maart
55 plus ochtend met ds. Jaap de 
Vreugd, Christenen voor Israël, 
de Bergrede,10.00 uur, Meppel, 
Het Behouden Huijs, Nova Zem-
blastraat 4, toegang gratis

Lezing: Pesach, ongezuurde bro-
den en eerstelingen, Heleen 
Bénard, 19.45 uur, Lelystad, De 
Peiler, Ketelmeerstraat 90, chris-
tenenvoorisrael.nl

Seminar: Israël en de Bijbel, ds. 
Henk Poot, 20.00 uur, Olde-
markt, de Ontmoeting, Markt-
plein 9, christenenvoorisrael.nl

Woensdag 27 maart
Seminar: Abram, de vriend van 
God, ds. Henk Poot, Enschede, 
Bethelkerk, J.H. Boschstraat 30, 
19.30 uur, christenenvoorisrael.nl

Vrijdag 29 maart
Meditatieve wandeling, 11.00 uur, 
Anloo, Magnuskerk, Kerkbrink 1, 
info: Gonny de Boer, hedeboer@
pknanloozuidlaren.nl

Lebuinuslezing Gita Gallé over 
‘Samen leven in tijden van con-
troversen’, 15.30 uur, Deventer, 
Lebuinuskerk

Film ‘Victorie’, 20.00 uur, Beilen, 
Het Valkenhof, info: tel. 0593-
524294

Zaterdag 30 maart
Voorjaarsboekenmarkt Kapel, 
08.00 - 14.00 uur, Emmen, 
jeugdgebouw van de Kapel 

Mini-Matthäus Passion, 19.00 uur, 
Sleen, Dorpskerk

Zondag 31 maart
Bevestigingsdienst ds. Wouter 
Bakker als predikant-voorzitter 
van het classicale college voor 
de visitatie Groningen-Drenthe. 
15.00 uur, Noordeschut, Imma-
nuëlkerk, Tramweg 7

Lezing: Jozef en zijn broers, Wim 
Zwitser, 19.00 uur, Almelo, Bap-
tistengemeente De Bron, Adriaen 
Brouwerstraat 2, zoeklicht.nl

Speciale dienst met Elise Mannah, 
10.00 uur, Vollenhove, Grote 
Kerk, Kerkplein 4

Maandag 1 april
Excursie Bakkerijmuseum, 13.30 
uur, Hellendoorn, Bakkerij- en
ijsmuseum, Dorpsstraat 49, 
€ 6,35, 06-38309487 of 
j.roelofs@concepts.nl 

Dinsdag 2 april
Seminar: Israël en de Bijbel, 
ds. Henk Poot, Oldemarkt, de 
Ontmoeting, Marktplein 9, 20.00 
uur, christenenvoorisrael.nl

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Daan

Beide opmerkin-
gen zijn natuurlijk buitengewoon 
onaardig, onheus en niet met de 
werkelijkheid strokend, maar het 
is toch meer dan een woorden-
spel. 

Ergernis
Er zit een kern van waarheid 
in. Deze namelijk: dat je kunt 
opgroeien in een zodanig gesloten 
systeem van opvattingen, rituelen, 
gebruiken, waarden en normen 
dat het benau-
wend wordt. 
Sommige mensen 
laten zich erin 
opsluiten, anderen 
proberen eraan 
te ontsnappen. 
Maar of dat hele-
maal lukt? De erfenis van vroeger 
kan je je leven lang achtervolgen. 
Het kan je dwars zitten, je kunt je 
ertegen afzetten, maar je kunt er 
ook mee in het reine komen en 
misschien het goede van wat je is 
bijgebracht bewaren en ontwik-
kelen.

Ongeneeslijk religieus
Ik kom daarop naar aanleiding van 
een bijzonder knap geschreven 
boek waarin over zo’n persoon-
lijke worsteling wordt verhaald 
en tegelijk een brede visie wordt 
ontwikkeld die het persoonlijke 
overstijgt. Het heet ‘Ongenees-
lijk religieus’ en het is geschreven 
door fi losoof en theoloog Gerko 
Tempelman (30). Hij groeide op 
in een vrijgemaakt-gereformeerd 
gezin in Hardenberg. Alles in zijn 
jonge leven was gestempeld door 

de vrijgemaakte zuil. Niet alleen 
zijn ouders hoorden bij de vrijge-
maakte kerk, ook de rest van de 
familie, zijn leraren en zijn vrien-
den. Hij deed vakantiewerk op 
een vrijgemaakte camping. Thuis 
werd de vrijgemaakte krant gele-
zen en op de vrijgemaakte partij 
gestemd. De jonge Gerko ging 
trouw naar catechisatie en maak-
te zich de vrijgemaakte theolo-
gie helemaal eigen. Hij geloofde 
er rotsvast in, met alles erop en 
eraan. Niet toevallig besloot hij 
theologie te gaan studeren, maar 
de vraag was: waar? Vier steden 
kwamen voor hem in aanmer-

king: Amsterdam, 
Utrecht, Kampen 
en Apeldoorn. 
Hij zette de plus-
sen en minnen 
op een rijtje en 
vroeg een profes-
sor, lid van zijn 

eigen kerk, om raad. De profes-
sor vond dat hij om te beginnen 
‘een stevige gereformeerde basis’ 
moest opdoen. Dus moest het de 
vrijgemaakte universiteit in Kam-
pen worden – waar de professor 
trouwens zelf werkte. 

Amsterdam
Maar eigenlijk had Gerko zelf al 
een andere keus gemaakt. Hij 
wilde eindelijk eens buiten het 
vrijgemaakte wereldje kijken, 
mensen met een andere ach-
tergrond ontmoeten. Het werd 
Amsterdam. Tot droefenis onge-
twijfeld van de professor. En van 
een mede-kerkgangster, die tegen 
hem zei: ‘Als je naar Amsterdam 
gaat, verlies je je geloof.’ Die 
mevrouw kreeg gelijk. Gerko 
dacht dat zijn rotsvaste overtui-
ging wel bestand was tegen de 

invloed van de grote stad, maar 
niet dus. Alles waar hij tot dusver 
heilig in geloofde ging op de hel-
ling, omdat hij dingen hoorde die 
hem aan het twijfelen brachten. 
Totdat hij uiteindelijk het touwtje 
dat hem met God verbond door-
sneed. Van theïst werd hij atheïst. 
Einde verhaal? Nee, toch niet. 
Gerko raakte wel los van zijn vrij-
gemaakte opvoeding – hij schrijft 
zelfs dat hij ‘christelijke liedjes’ 
niet meer kan verdragen – maar 
God en geloof bleven hem bezig 
houden.
Hellend vlak
Illustratief is het volgende verhaal. 
Een klassieke vraag is: hoe oud 
is de aarde? Zogenaamde Bijbel-
getrouwe christenen hebben aan 
de hand van geslachtsregisters 
in de Bijbel berekend hoeveel 
tijd er is verlopen tussen Adam 
en Jezus. Antwoord: circa 4500 
jaar. Tel daar twintig eeuwen bij 
op en je kunt concluderen dat 
de aarde 6500 jaar oud is. Maar 
hoe zit het dan met de botten die 
zijn gevonden van dinosaurussen? 
Die zijn toch veel en veel ouder? 
‘Nou.’ zei iemand in Gerko’s 
omgeving, ‘dat is nogal duidelijk. 
6500 jaar geleden schiep God de 
aarde, de zee, bomen bloemen. 
Maar hij schiep ook nog iets in de 
grond: dinosaurusskeletten. Vraag 
me niet waarom. God doet wel 
meer dingen die ik niet begrijp.’ 
De jonge Gerko was er vast van 
overtuigd dat het zo was en niet 
anders. Hij zat verstrikt in een 
systeem waarin alles klopte en 
ook moest kloppen. Geen spoor 
van twijfel. Vragen stellen was 
verdacht, want waar blijf je als je 
iets in twijfel trekt? Dan kom je 
op een hellend vlak terecht. Het 
begint met botten in de grond en 
het eindigt met het bestaan van 
God. Op alle vragen was een ant-
woord voorhanden.

Inspiratiebron
Met die bagage belandde hij in 
Amsterdam en daar hoorde hij 

dingen waar hij nog nooit bij had 
stilgestaan. Hij viel van zijn geloof 
weg. Niet alleen van een vrij-
gemaakte opvoeding, maar het 
geloof überhaupt. 
Hoe het verder ging, valt te lezen 
in dit zeer persoonlijke en open-
hartige boek. Maar dat is het niet 
alleen. Het is tegelijk een heldere 
samenvatting van de postmoderne 
fi losofi e, die hem in het spoor 
van Nietzsche op een nihilistische 
wijze weer bij God terugbracht. 
Zeker, God heeft zij doodver-
klaard, maar daarmee is zij nog 
niet van Hem af. Ook als God niet 
‘bestaat’, is er nog wel herinne-
ring aan en verlangen naar Hem. 
Dat kan volgens hem een enorme 
impact hebben. Hij wijst er ook 
op dat postmoderne denkers als 
Zizek en Caputo zeggen dat God 
helemaal terug is in het huidige 
fi losofi sche discours. Bijbelse 
thema’s als gastvrijheid, hoop, toe-
komst en vertrouwen blijken hier-
bij als inspiratiebron te werken.

(On)geloof
Is Gerko Tempelman opnieuw 
gelovig geworden? Of is hij nog 
steeds ongelovig? Hij weet het 
eerlijk gezegd niet. Van allebei 
een beetje misschien. Of nu eens 
wel en dan weer niet. En dan: wat 
is geloof nu eigenlijk precies? In 
die vragen zal menig christen zich  
herkennen. ‘Ik geloof Heer, kom 
mijn ongeloof te hulp.’
Tempelman is een vaardig vertel-
ler en onderhoudend debater, 
bovendien een prima uitlegger. 
Hij geeft regelmatig lezingen over 
fi losofi e en godsdienst en treedt 
soms ook op in kerken.

DOOR DAAN VAN 

DER WAALS, 

GRAMSBERGEN 

E en mede-kerkgangster zei tegen hem: ‘Als je 
naar Amsterdam gaat, verlies je je geloof.’Is God terug?

‘Eens vrijgemaakt, nooit meer vrij,’ zegt een goede vriend van mij, zelf 
hervormd tot in zijn vingertoppen en zijn kleine teen. Het doet mij den-
ken aan een professor die op college eens verklaarde dat aan één univer-
siteit in ons land onderzoek en onderwijs niet vrij zijn, namelijk de Vrije 
Universiteit.

de Postmoderne FilosoFie heeFt 
god doodverklaard, maar 

daarmee is zij nog niet van hem 
aF. ook als god niet ‘bestaat’, is 

er nog Wel herinnering aan en 
verlangen naar hem.

Daan van der Waals is uit de running 

vanwege een operatie. Dit is voorlopig zijn 

laatste bijdrage, want het is niet geheel 

duidelijke hoelang het herstelproces zal 

duren. We wensen Daan van harte beter-

schap toe.
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Zondag 24 maart, 
Jiddische liederen, 14.30 uur, 
Coevorden, Synagoge, Kerk-
straat 36, € 10 

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
Orgelconcours voor jongeren, 
www.orgelkringassen.nl, 13.30 
uur, Assen, De Bron, Einthoven-
straat 28  

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, Westenho-
lerweg 19, € 14,50, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Concert Gospelgroep Living 
Water en Chr. Mannenkoor 
ASAF, 19.30 uur, Dedemsvaart, 
De Antenne, Wilhelminastraat 3, 
gratis toegang, collecte voor de 
kosten

Zondag 31 maart
The Young Messiah door Gospel-
groep ‘Samen op Weg’, 19.00 uur, 
Mariënberg, Sionskerk Oude-
weg 22 

Vrijdag 5 april 
Lou Fellingham & band + the 
Choir Company, 20.00 uur, Zwol-
le, Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 
Zwolle 20.00, € 19,50 info en tic-
kets: eventsforchrist.nl 

Paastour met The Psalm Project
20.00, Hengelo, Baptisten 
Gemeente ‘God i.s liefde’, Mars-
kant 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-Ber-
kum, 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

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Kerkenvisies (2)

Kerken 
ontwikkelen 
tot meer dan 
gebedshuis

DOOR ERIC VAN GRIEKEN

Met een door het ministerie ter 
beschikking gesteld bedrag van 
13.5 miljoen euro gaan de samen-
werkingspartners aan de slag om 
lokaal tot transparante kerkenvi-
sies te komen. 

Werk aan de kerk
Dat is nodig want de exploitatie 
van kerken staat door verschil-
lende oorzaken onder grote druk. 
Kerkverlating, afnemende inkom-
sten, teruglopend kerkbezoek, 
oplopende kosten, minder vrijwil-
ligers et cetera, het noopt allemaal 
tot nadenken op lokaal niveau. 
Hoe nu - en ook straks – verder? 
Dat verschilt per provincie en 
gemeente. Er is werk aan de kerk!

Goede basis
Tegelijkertijd zijn er ook positieve 
ontwikkelingen te noemen. De 
populariteit van erfgoed in het 
algemeen is gestegen. Voor de 
monumentale sector is door de 
overheid een nog groter bedrag 
ter beschikking gesteld dan voor 

de kerkenvisies. Ook het econo-
misch tij zit mee. Het maatschap-
pelijk en politiek belang van het 
erfgoed wordt steeds breder 
onderkend. Belangenorganisaties 
verenigen zich en professionalise-
ren. Met het jaar van het Religi-
eus Erfgoed in 2008, voortgezet 
in de samenwerkingsagenda Toe-
komst Religieus Erfgoed (2013-
2016), is hiervoor een goede 
basis gelegd.

Breder gebruik
Vanuit haar oor-
sprong vervulde 
de kerk in het 
verleden met 
name een func-
tie voor de eredienst. Maar nu 
weten ook ondernemers deze 
gebouwen te vinden om mee 
te denken en te participeren in 
diverse vormen van multifunc-
tionaliteit. Daar waar religie en 
spiritualiteit sinds mensenheuge-
nis de boventoon voerden, wordt 
steeds meer gesproken over zin-
geving die breder gebruik moge-
lijk moet maken.

Jongeren doen mee
Ook de jeugd heeft hierin in 
belangrijke mate een stem. Door 
middel van educatie, voorlich-
tings- en participatieprojec-
ten probeert de overheid ook 
hen bij de discussie te betrek-
ken. K inderen vinden best wel 
iets van erfgoed en ze worden 
dan ook gehoord. Dat is niet 
zo vreemd. Zij zijn immers de 
generaties die het behoud en de 
overdracht van het erfgoed in de 
toekomst vorm moeten geven. 
Duurzaamheid zal hierin van-

zelfsprekend een 
belangrijke rol 
gaan vervullen. 
Gelukkig groeien 
jongeren daar in 
deze tijd mee op.

Vitale visie ontwikkelen
Kerkenvisies gaan verder. De 
visies gaan niet alleen over 
monumentale kerkgebouwen 
maar over kerkelijke gebouwen 
in het algemeen. Vanuit de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE) starten nu in zes gemeen-
ten pilot visies om als samen-
leving, burgerlijke en kerkelijke 
gemeenten te komen tot een 

vitale kerkenvisie, waarbij het 
voortbestaan en de exploitatie 
onder een creatieve maar ook 
kritische loep worden genomen. 
Dat betekent niet alleen multi-
functioneel en kostendekkend 
gebruik, maar in het uiterste 
geval ook sloop. Naast  natuur-
lijk ook kerkgebouwen die hun 
eeuwenoude functie blijven ver-
vullen.

Baken
Voordat het zover is worden 
diverse aspecten bekeken. Een 
kerk kan behalve een gebedshuis 
ook een sociale ontmoetings-
plaats en ‘cultuurtempel’ zijn of 
een ruimtelijk-architectonisch 
baken vormen in de samenleving. 
De minister reserveert geld voor 
het vergaren van kennis over 
kerkgebouwen en ondersteuning 
van partijen die met een kerk of 
kerkenvisie aan de slag willen. 
Het is nu aan zes pilotgemeenten 
om daar invulling aan te geven 
in kerkenvisies. Donatus is er bij 
betrokken.

De auteur is Senior Relatiebeheerder bij Donatus Verze-

keringen 

de minister reserveert geld voor 
het vergaren van kennis over 

kerkgebouWen en ondersteuning 
van Partijen die met een kerk oF 
kerkenvisie aan de slag Willen.

Kinderen worden ook gehoord. Zij zijn de 
generaties die het behoud en de overdracht van 
het erfgoed in de toekomst vorm moeten geven.

DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

Alle liederen van Luther. Een 
levend document. Uitg. Kok-
Boekencentrum Utrecht/SUB 
Den Haag 2018 Prijs € 13

Een liederenbundel samengesteld 
in opdracht van de Evangelisch-
Lutherse Synode, met alle 37 lie-
deren van Luther, in een zingbare 
Nederlandse vertaling. Liederen 
ten behoeve van de eredienst, te 
zingen in eigen taal. Ze droegen 
bij aan de verspreiding van het 
gedachtegoed van de reformatie 
onder het volk. Luther schreef 
liederen bij de momenten van het 
kerkelijk jaar, psalmliederen die op 
een vrije manier gebaseerd zijn op 
een psalm, catechismusliederen en 
bewerking van oude hymnen. 

Karl Barth en zijn theologi-
sche weg door de tijd. Karel 
Blei. Uitg. KokBoekencentrum 
Utrecht 2018 Prijs € 37,50

De Zwitser Karl Barth (1886-
1968) was één van de grootste 
theologen van de twintigste 
eeuw. Dit boek laat zien hoe de 
Duitse en Europese geschiedenis 
van die eeuw - de Eerste Wereld-
oorlog, de opkomst van Hitler, de 
Duitse kerkstrijd - doorklinkt in 
het theologische werk van Barth. 
Hij verzette zich tegen het natio-
naal-socialisme en na de Tweede 
Wereldoorlog bekritiseerde hij 
de vanzelfsprekendheid waarmee 
het Westen zich liet meeslepen in 
de Koude Oorlogretoriek. Blei, 
voormalig secretaris-generaal 
van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, levert een prachtig en zeer 
toegankelijk overzichtswerk om 
Barth te leren kennen en de ken-
nismaking te vernieuwen. Barth 

legde accent op de openbaring 
van God naar de mensen toe, in 
verzet tegen een theologie die 
uitging van een subjectief men-
selijk gevoelsleven. Blei brengt 
met dit boek dit geluid weer naar 
voren in de huidige tijd waarin 
ook het subjectivisme alle aan-
dacht krijgt. De stem van Barth 
mag weer klinken. 

De Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland. Een inleiding. 
Peter-Ben Smit red. Uitg. 
Boekencentrum Utrecht 2018 
Prijs € 15

 Een naslagwerk om kennis te 
nemen van de Oud-Katholieke 
Kerk in ons land. Zij is ontstaan 
in de 18e  eeuw. Zij verwerpt het 
idee van de bisschop van Rome 
als de ‘wereldbisschop’, en de 
onfeilbaarheid van de paus. Zij 
houdt vast aan de oude manier 
van kerkbestuur als een nationale 

katholieke kerk. Het boek geeft 
informatie over geschiedenis, 
geloofsleer, liturgie, spiritualiteit 
en praktijk, recht en organisatie-
structuur en oecumenische theo-
logie en relaties. Zeer informatief 
en toegankelijk.

boekbesprekingen

Met de aftrap en ondertekening van de kerkenvi-
sies op 10 november 2018 jaar heeft de minister 
van OCW, mevrouw Ingrid van Engelshoven, haar 
goedkeuring gegeven aan samenwerkingsafspra-
ken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren 
en verschillende erfgoedorganisaties. Kerken- en 
monumentenverzekeraar Donatus was én is erbij 
betrokken.
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Zondag 24 mrt. 10.00u Ds 
J.Vonk. Grote Kerk Blokzijl. 
Organist: Stephan van Dokkum. 
Collecte: 1e Kerk in Actie- 40 
dagentijd, 2e eigen kerk, 3e 
Geluidsinstallatie. 
Komende zondag zijn we opnieuw 
bijeen in de Grote Kerk met 
dominee Jelle Vonk als voorgan-
ger. Organist is dan ook Stephan 
van Dokkum. En er is koffi edrin-
ken! Kom gerust en doe maar 
mee? Want je bent hartelijk wel-
kom. 
Pastoraat 
Onze aandacht en gebeden gaan 
uit naar:
Mw Roelien de Lange – de Lange. 
Zij verblijft nog steeds in het 
Isala ziekenhuis te Zwolle (dr. van 
Heesweg 2 8025AB) De komende 
weken zal zij enkele bestralingen 
aan haar hoofd moeten onder-
gaan. Daarna wacht een revali-
datietraject. Wij wensen haar en 
haar gezin veel sterkte.
Dhr Dick Ploer (Kooibos 7, 
Scheerwolde). Hij verblijft in het 
ziekenhuis in Zwolle. Na onder-
zoek is gebleken dat er enkele 
vlekken op de hersenstam zijn 
gevonden. Nader onderzoek 
moet meer inzicht geven voor 
een eventuele behandeling. Wij 
wensen hem en zijn gezin veel 
sterkte.  
Mw Geri Post-Terpstra (Etten-
landseweg 6b Marknesse) is 
geopereerd aan haar been in het 
Isala ziekenhuis in Zwolle. Wij 
wensen haar een voorspoedig 
herstel.
Mw Lena (H.) Lok (Veldhuisweg 
5 Blokzijl). Zij is thuis en weet 
zich omringt door de zorg van 
haar broer, nicht en thuiszorg.
Zo denken we en leven we 
mee ook met hen, die hier niet 
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 fi jne 
dag hebben!
Onze felicitaties gaan uit ook 
naar hen, die een huwelijks jubi-
leum mochten vieren. U allen 
een fi jne dag gewenst! 

Dat heb je soms, dat je ‘t echt niet 
meer ziet
door verdriet en door spijt. Je weet 
de uitweg niet
bent de weg helemaal kwijt.
En juist dan onverwacht wat je niet 
had gedacht
vind jij je weg terug. Zijn hand is 
een steun in de rug
Lied 785

Agenda
Zondag 24 maart 10.00uur 
dienst in de Grote Kerk.
Woensdag 27 maart 18.00uur 
deadline voor Onderweg kopij & 
20.00uur fi losoferen aan de kolk.
Donderdag 28 maart 19.30uur 
redactieoverleg.
Zondag 31 maart 10.00uur dienst 

Grote Kerk. 
Bezoekdienst 
Nogmaals vermeld:
Jarig op 16 maart mw J.Bakker-
Wildeboer, 79 jaar, Rietvink 2.
Op 17 maart dhr J.B.de Jonge, 
78 jaar, Prins Willem Alexander-
straat 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, Noor-
derkade 19, Blokzijl, 55 jaar 
getrouwd.
U, allen van harte gefeliciteerd en 
een hele fi jne dag gewenst.
Voor de bezoekdienst is er een 
gift ontvangen van €10. Hiervoor 
heel hartelijk dank. Marie Dijk-
man, 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!
KinderKerk Blokzijl Scheer-
wolde
KinderKerk is er voor groep 1-3 
tijdens de dienst in de Waaier 
vanaf 10 uur. KinderKerk voor 
groep 4-8 is er tijdens de dienst 
in de consistorie van de Grote 
Kerk, de kinderen gaan na de 
eerste schriftlezing naar de Kin-
derKerk en komen na de collecte 
weer terug in de dienst. De Kin-
derKerk heeft een eigen collecte. 
Tijdens de diensten in Scheerwol-
de, speciale diensten of projecten 
worden de kinderen van groep 
1-3 ook in de kerk verwacht. Dit 
is tijdens Advent en de Veertig-
dagentijd periode en met speciale 
diensten zoals Kerst, Palmpasen, 
Pasen, Pinksteren, School-Kerk 
dienst, Dopen en de Startzondag.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag 24 maart gaat ds. 
H. O. ter Beek uit Zwartsluis 
voor. De heer J. Floor zal ons 
begeleiden op het orgel en de 
heer J. Smit is de dienstdoende 
ouderling. De uitgangscollecte 
is bestemd voor het kind in de 
knel. Tijdens de dienst zal er 
oppas aanwezig zijn voor de 
kleintjes. Kerkvervoer: Hans 
Spitzen, tel. 360322.
Gemeenteavond
Op maandag 15 april zal in 

het Protestants Centrum de 
gemeente avond worden gehou-
den. We starten om 20 uur. Er 
zal o.a. over de jaarrekening en 
de opbrengst van de kerkbalans 
2019 worden gesproken. Moge-
lijk dat u als gemeentelid ook nog 
een onderwerp of onderwer-
pen op de agenda wilt hebben. 
U kunt dat dan doorgeven aan 
ds. Astrid van Waard, ouderling 
Petra van Wieringen of de scriba. 
Van de Diaconie
Beste mensen, ook dit jaar 
wordt er weer een Roosevelt-
Vakantieweek georganiseerd 
voor alleenstaanden of echtpa-
ren waarvan één of beiden met 
een lichamelijke beperking. Deze 
week wordt gehouden van 31 
augustus tot en met 7 september 
2019. De vakantieweek is in het 
Nieuw Hydepark te Doorn. Het 
Nieuw Hydepark staat op het 
schitterende landgoed Hydepark. 
U kunt hier heerlijk genieten van 
de groene omgeving en rust. Het 
vakantiecentrum beschikt over 
alle benodigde aangepaste faci-
liteiten voor mensen met een 
lichamelijke beperking. De vakan-
tieweek wordt mede mogelijk 
gemaakt door de ondersteuning 
van veel vrijwilligers. Gastvrij-
heid en persoonlijke aandacht 
staat voorop. Ook is er altijd een 
predikant of geestelijk verzorger 
aanwezig. Lijkt u leuk om mee te 
gaan, dan kunt u contact opne-
men met iemand vanuit de dia-
conie: Grieteke Kiekebos, Gerry 
van Bruggen of Marleen Winter. 

Het volgende gedicht komt uit 
de bundel van Hans Bouma “Een 
mens als jij”.
Leven van je leven
Dagen en dagen.
En iedere dag is er één.

Een stap op een weg 
die steeds langer wordt.

Een bladzij van een boek
dat groeit en groeit.

Stappen terug.
Zomaar wandelen,
leven van je leven.

Zomaar bladeren,
verwonderd lezen.
Verleden dat heden is.

Verleden vol toekomst. 

Een groet van 
Marjolein Petter

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. In de 
40-dagentijd horen we Bijbelver-
halen over Jezus´ weg naar Jeru-
zalem, 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 schik-
king zijn, die verzorgd wordt 
door Mevr.R.Donker (Blanken-
ham) en Mevr.J.Siepel (Kuinre). 
A.s. zondag lezen we Lucas 13:1-
9; Jezus zet de mensen aan het 
denken met een verhaal over een 
vijgenboom.
Bericht van overlijden
Op 13 maart is van ons heen-
gegaan Dhr.Jan Koopman, op 
de leeftijd van 93 jaar, sinds 27 
december 2012 weduwnaar van 
Corry Koopman-Lageweg. De 
laatste twee jaar woonde hij in 
verpleeghuis Anna Schotanus in 
Heerenveen. Boven de rouw-
kaart staat: Verdrietig, maar ook 
wetend dat het zo goed is, heb-
ben wij afscheid genomen van 
onze zwager en oom Jan Koop-
man. De afscheidsdienst werd 
gehouden op dinsdag 19 maart in 
de protestantse kerk te Kuinre. 
Na afl oop werd hij naar zijn laat-
ste rustplaats gebracht op de 
begraafplaats in Kuinre. Bidden 
we om troost en kracht voor zijn 
familie.
Bijbelkring
De laatste bijeenkomst van dit 
seizoen is op maandag 8 april om 
13.30 uur in de pastorie in Kuin-
re. We luisteren samen naar het 
Onze Vader, zoals dat in verschil-
lende tradities wordt gezongen, 
de oosters-orthodoxe traditie, 
de r.k. traditie en meer moderne 
versies. 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 zoe-
ken we de bron? In de komende 
40-dagentijd bent u van harte 
uitgenodigd om op dinsdagmid-
dag 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 26 maart. 
We verzamelen op de eerste 
parkeerplaats aan de Hopweg, 
gezien vanaf Kuinre.
Stille Week
In de Stille Week zijn er geza-
menlijke diensten in de pro-
testantse kerk te Blankenham. 
Verbindend thema van de Stille 
Week is: Op weg naar Pasen met 

iconen. Diverse iconen zullen 
in de kerkruimte in Blankenham 
hangen. Ook zal elke dienst één 
passende icoon centraal staan. 
Op Witte Donderdag een icoon 
van het Laatste Avondmaal, op 
Goede Vrijdag de kruisicoon, en 
op Stille Zaterdag een icoon van 
de opgestane Christus. Mocht u 
thuis ook een icoon hebben staan 
en u wilt die wel uitlenen voor 
een paar dagen aan onze kerk 
(voor de Stille Week), dan horen 
we dat graag van u. Berichten 
kunt u sturen naar de predikant.
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

God heeft je nodig, ook als het je 
op dit ogenblik niet past.
Dag Hammerskjöld

Zondag 24 maart 
Aanvang: 09.30 uur. Voorgan-
ger: ds. K. v.d. Kamp (Kampen). 
Organist: Jannes Lopers. 
Ophaaldienst: dhr. J.D. Zeefat. 
Eindcollecte: Kinderen in de knel 
(40-dagentijd).
Kijk op geloof
De gespreksgroep komt vol-
gens gewijzigde planning bijeen 
op maandag 25 maart a.s. in de 
consistorie, aanvang 19.30 uur. 
Indien mogelijk zullen we na het 
gesprek over het ambt een begin 
maken met het onderwerp “Man 
en vrouw”. De daarbij gestelde 
vragen van ds. Veldhuis zijn de 
volgende:
1. Kun je op grond van de bijbel 
zeggen, dat man en vrouw in 
alle opzichten gelijkwaardig zijn? 
Waarom wel/niet?
2.Wie doen in jouw gemeente 
het meeste werk? Hoe komt dat?
3.Denk je dat het principieel 
gezien belangrijk is, dat God een 
mens werd in de man Jezus en 
niet in een vrouw? Waarom wel/
niet?
4.Hoe verklaar je het feit, dat 
het in de meeste kerken zolang 
duurt voordat vrouwen dezelfde 
rechten krijgen? Vind je dat 
terecht of niet? Waarom?
5 Is het in jouw gemeente moge-
lijk, dat vrouwen predikant, 
ouderling of diaken worden? Zo 
niet op grond van welke argu-
menten?
Belangstellenden zijn van harte 
welkom en kunnen zich opgeven 
bij ds. van Veen tel. 588568 of 
dhr. Wubs tel. 588632
Kontakt
Kopij voor het Paasnummer 
van Kontakt kunt u tot en met 
woensdag 3 april sturen naar: 
kerkelijkbureau@

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

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

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

Kuinre / Blankenham

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

Lees verder op pagina 12

vitale kerkenvisie, waarbij het 
voortbestaan en de exploitatie 
onder een creatieve maar ook 
kritische loep worden genomen. 
Dat betekent niet alleen multi-
functioneel en kostendekkend 
gebruik, maar in het uiterste 
geval ook sloop. Naast  natuur-
lijk ook kerkgebouwen die hun 
eeuwenoude functie blijven ver-
vullen.

Baken
Voordat het zover is worden 
diverse aspecten bekeken. Een 
kerk kan behalve een gebedshuis 
ook een sociale ontmoetings-
plaats en ‘cultuurtempel’ zijn of 
een ruimtelijk-architectonisch 
baken vormen in de samenleving. 
De minister reserveert geld voor 
het vergaren van kennis over 
kerkgebouwen en ondersteuning 
van partijen die met een kerk of 
kerkenvisie aan de slag willen. 
Het is nu aan zes pilotgemeenten 
om daar invulling aan te geven 
in kerkenvisies. Donatus is er bij 
betrokken.

De auteur is Senior Relatiebeheerder bij Donatus Verze-

keringen 

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

OPENLUCHTSAMENKOMST?

Steenwijkerwold

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

scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13, 
8341 PZ  Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE 
PINKSTERBIJEENKOMST?
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pk-steenwijkerwold.nl 
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 17 maart zijn met een 
hartelijke groet en een bemoedi-
ging gebracht bij dhr. R. Mook, de 
Spitzen.
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 onder-
zoeken. En dan zijn er de man-
telzorgers 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. Pief-
fers-Prins en de heer P. de Vries, 
blijft voorlopig in Zonnekamp. 
Dhr. en mevr. de Looze zijn toch 
gewoon thuis gebleven aan de 
Boomsluiters.
Joods verhaal
Een rijke man kwam bij een rabbi. 
Hij vertelde over zijn zorgen om 
zijn geld op een goede manier te 
beheren. Na zijn verhaal nodigde 
de rabbi zijn rijke gast uit om 
eens in de spiegel te kijken. “Wat 
ziet u?” vroeg de rabbi. “Ik, ik zie 
mezelf”, zei de man. Daarna nam 
de rabbi hem mee naar het raam 
en vroeg hem wat hij zag. “Ik zie 
iemand op straat lopen”, ant-
woordde hij. “Kijk”, zei de rabbi, 
“zowel de spiegel als het raam zijn 
van glas gemaakt. Met dit verschil: 
de spiegel is met zilver beplakt 
en zodra dat in het spel is, ont-
neemt het een mens uitzicht op 
de ander”.
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 moeilij-
ker wordt nu we nog maar twee 
ouderlingen hebben. Daarnaast 
zijn er de bezoekers die contac-
ten met gemeenteleden onder-

houden. Indien u behoefte hebt 
aan pastoraal contact of een 
gesprek, kunt u altijd direct con-
tact opnemen met de predikant 
of ouderling.

Met U wil ik opstaan
Jezus Christus,
met U wil ik opstaan
tegen de nood en dood
tegen marteling en lijden
tegen armoede en ellende
tegen haat en terreur
tegen twijfel en berusting
tegen onderdrukking en dwang.

Met U wil ik opstaan
Tegen alles
wat het leven hindert.
Met U wil ik instaan
Voor alles
wat het leven stimuleert.

Wees Gij met mij,
Opdat ik met U opsta.  Amen

Anton Rotzetter, Duitsland
(in het kader van de 40dagentijd-
campagne
‘Het kan! Sta op voor een betere 
wereld’)

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

24 maart 2019 om 10:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. D Wolters voor 
te gaan. De organist is dhr. J. 
Bredewout en het lied voor de 
dienst is Lied 940. Collectes: 
gezamenlijk jeugdwerk, instand-
houding van de eredienst, interi-
eurfonds. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. B. Bijma, 
telefoon 241961. Er wordt in Til-
voorde op de jongste kinderen 
van onze gemeente gepast door: 
Jetty Jongman en Arianda Jong-
man. Er is een kindernevendienst 
voor de kinderen van groep 
1,2 en 3, dit wordt verzorgd 
door Agrietha van Vulpen en
Jan Winter.
Er is een kindernevendienst voor 
de kinderen van groep 4,5 en 6, 
dit wordt verzorgd door 
Margreet Mondria en Ninah 
Heetebrij.
24 maart 2019 om 14:30 uur 
in de Kapel, in deze dienst 
hoopt Kand. J. Menkveld uit Lei-
den voor te gaan. De organist 
is dhr. R. Weijs en het lied voor 
de dienst is Lied 940. Collectes: 
gezamenlijk jeugdwerk, instand-
houding van de eredienst, interi-
eurfonds. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. B. Bijma, 
telefoon 241961.
24 maart 2019 om 19:00 uur 
in de Mariakerk, in deze geza-
menlijke jeugddienst hoopt ds. D. 
Wolters voor te gaan. De auto-
dienst wordt verzorgd door Fam. 
B. Bijma, telefoon 241961.
Agenda
23 maart 2019 om 09:00 uur, 
Stilte wandeling 40 dagen tijd, 
vanaf de Burght.
25 maart 2019 om 19:30 uur, 
Doopzitting, Tilvoorde.
27 maart 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
30 maart 2019 om 09:00 uur, 
Stilte wandeling 40 dagen tijd, 
vanaf de Burght.
1 april 2019 om 19:00 uur, Ver-
koop collectebonnen van 19.00-
20.00 uur, Tilvoorde.
2 april 2019 om 20:00 uur, Con-
sistorie Ambt, Kapel.
3 april 2019 om 19:15 uur, Ves-
per, Grote Kerk.
6 april 2019 om 09:00 uur, Stilte 
wandeling 40 dagen tijd, vanaf de 

Burght.
9 april 2019 om 19:45 uur, Grote 
Kerkenraadsvergadering , Kapel.
10 april 2019 om 19:15 uur, Ves-
per, Grote Kerk.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bij dhr de Olde Veneweg 1, bij 
mw Lassche- Oosterveld, de 
Omloop 12, bij Esmee de Olde 
Reesstraat 24, bij dhr. Visscher, 
Bisschopstraat 68, bij Marlice 
Brandsma, Bisschopstraat 74, bij 
mw. Lassche, de Voorst 11 en bij 
mw. Bos - Regelink, Doeveslag 
17, Zij stopt als contactdame, 
met dank voor de 40 jaar waarin 
zij zich daarvoor ingezet heeft.
Giften
De Diaconie ontving voor het 
bloemenfonds: via Janny Bont-
huis €5 en via A. Mondria- v.d. 
Meulen €5. Het College van 
Kerkrentmeesters ontving via de 
‘Commissie-Nieuwingekomenen’ 
: Mieke Zandbergen en Tina van 
Dijk €20 voor de Kerk. Hartelijk 
dank voor deze giften.
Bevestigingsdienst Heidi 
Kramer
Tijdens de ochtenddienst van 
24 maart zal Heidi Kramer 
bevestigd worden als kerke-
lijk werker in onze gemeente. 
Ze zal dan ook in het ambt van 
ouderling bevestigd worden. 
Op deze manier is er ook een 
ambtelijke verbondenheid met 
onze gemeente. Dat maakt hel-
der dat ze niet namens zichzelf 
komt, maar namens God en zijn 
gemeente. Aan de ene kant is het 
voor haar een bevestiging van 
de kracht die de Geest haar wil 
schenken. Aan de andere kant is 
het voor u een garantie van de 
geheimhouding en de vertrouwe-
lijkheid die u van haar mag ver-
wachten.
Tijdens deze dienst lezen we 
Jozua 1: 1-9. Bij zijn nieuwe taak 
krijgt Jozua daarbij van God de 
garantie: ‘Ik zal niet van je zijde 
wijken en je niet verlaten.’ God 
is een God die meetrekt door de 
tijd en die ons zijn weg wijst. Dat 
geldt voor Heidi, maar ook voor 
de gemeente van Vollenhove. 
En dat geldt zeker ook voor alle 

mensen die Heidi in Gods naam 
mag ontmoeten binnen onze 
gemeente. Zij mag iets van Gods 
nabijheid aan hen laten zien.
What’s up jeugddienst
Zondagavond 24 maart hebben 
we in de Mariakerk een what’s 
up jeugddienst die voorbereid is 
door de brugklassers. Zij wilden 
het graag hebben over arbeids-
migranten. Binnen de politiek zijn 
er verwoede discussies, maar 
ook als jongeren onder elkaar 
wordt er geen blad voor de 
mond genomen. Hoe kijken we 
naar mensen? Gaan we als chris-
tenen anders om met de vreem-
delingen in ons midden? Daar-
over denken we na aan de hand 
van het thema: ‘Holland fi rst? ’
Doopzitting
Met het oog op de doopdienst 
van 7 april zal er op maandag 25 
maart om 19.30 uur doopzitting 
worden gehouden in Tilvoorde. 
Ouders die hun kind ten doop 
willen houden zijn van harte wel-
kom! We gaan dan met elkaar in 
gesprek over de betekenis van de 
doop en er is ruimte om wensen 
aan te geven voor de doopdienst.
Armoedeweekend
Op 30 en 31 maart organiseert 
de diaconie een armoedeactie. 
Dit jaar is de opbrengst voor 
stichting Dorotty. Een stich-
ting 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 Vollen-
hove. 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 koffi e en thee die er klaar 
staat, maar ook meegenomen 
kunnen worden voor thuis. 
Tevens wordt er een broodje 
hamburger en gebakken vis ver-
kocht. Kleding mag ook ingele-
verd worden op deze zaterdag-
middag, deze zal weer naar het 
Leger de Heils gebracht worden.
Voor de kinderen en jeugd zijn 
er leuke activiteiten, bijvoor-
beeld footdart, springkussen, 
puzzeltocht en grabbelton.
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Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

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

berichten Het Zondagsblad 

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

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

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

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?

Advertenties

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE THEMA-AVOND?

REGIONALE DOVENDIENST?
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Op zondag 3 maart is u een fol-
der uitgereikt over de armoede-
actie. Hierin staat wat stichting 
Dorotty allemaal doet en hoe u 
de stichting in deze armoedeac-
tie kunt steunen d.m.v. het kopen 
van kavels. U kunt de intekenlijs-
ten 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 armoe-
dedienst, 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.
Nieuw ingekomen
De commissie nieuw ingekome-
nen heeft een bezoek gebracht 
bij De familie W.W. Dobbelaar, 
G.v. Rhenenlaan 20. Familie Dob-
belaar, welkom binnen onze 
gemeente. Hopelijk zult u zich 
snel bij ons thuisvoelen.
Bedankt Hervormd Vollen-
hove
Na ruim 25 jaar verlieten we 
woensdag 27 februari 2019 de 
Noordoostpolder om terug te 
keren naar de Achterhoek waar 
3 november 1974 onze tocht in 
dienst van de Kerk begon. Jaren 
vol herinneringen om dankbaar 
op terug te zien! Op 18 juli 
1993 bevestigd als predikant van 
wijk Zuid van de Hoeksteenge-
meente van Emmeloord in een 
confessionele brugfunctie tus-
sen Hervormd West en litur-
gisch centrum. Prachtige warme 
hervormde jaren waarin je je 
ondanks alle verschillen samen 
hervormd wist! Ook de begintijd 
van de federatie van de Samen 
op Weggemeente, aan het ont-
staan waarvan ik met hart en ziel 
had meegewerkt, was goed en 
hartelijk. Mede door ziekte en 
afkeuring werd het duidelijk dat 
onze kerkelijk Thuis niet meer in 
de Noordoostpolder lag.
Hoe nu verder? De weg ging 
open naar de hervormde 
gemeente van Vollenhove, waar 
we ons sinds begin 2006 Kind bij 
God en mensen Thuis mochten 
weten. Een hartverwarmende 
tijd waarop we de rest van ons 
leven dankbaar terug zullen kij-
ken. Teveel om op te noemen. 
Slechts enkele stippellijntjes: ds 
Dekker wist me van achter de 
geraniums weer op de preek-
stoel te krijgen. In Vollenhove 
en wijd en zijd in confessioneel 
Nederland. In die zelfde lijn 
kwam de tijd van bijstand van het 
Baken in Hasselt en wijk Brun-
nepe in Kampen. Dat we volop 
één van jullie waren ontdekten 
Greet en ik beiden: we werden 
ingeschakeld in het pastoraat: 
Greet als ouderling in Nieuw 
Clarenberg, ik als consulent in 
vacature- en vakantietijd. Wat 
werden we met warme aandacht 
overweldigd in de tijd toen we 
door de ene na de andere onge-
neeslijke ziekte overvallen wer-
den. We vonden toen in collega 
en vriend ds Pap een meelevend 
pastor.

Kortom: Hervormd Vollenhove 
zal voor ons onvergetelijk zijn. 
En bij leven en gezondheid D.V. 
zullen we elkaar vast nog wel 
eens tijdens een eredienst ont-
moeten.
Een hartelijke groet vanaf cam-
ping Veldzicht in Haarlo waar we 
de oplevering afwachten van ons 
nieuwe appartement Berkelstae-
te in Eibergen. Henk en Greet 
Doornweerd
Heet hangijzer 27 maart 
gaat niet door
De avond in de serie hete hang-
ijzers welke gepland stond op 27 
maart in de Johannsekerk komt 
te vervallen.

Overlijden
Op 10 maart is in de leeftijd van 
75 jaar overleden Antje Mond-
ria-de Vries, Marjolein 338. De 
afscheidsdienst vond plaats op 
vrijdag 15 maart om 13.30 uur 
in de Grote Kerk. In deze dienst 
hebben we haar herinnerd als een 
zorgzame moeder en een trotste 
oma. En zorgzaam was ze. Ze 
genoot ervan om haar kinderen 
en kleinkinderen te verwennen, 
niets was haar te veel. Van de 
trommelkoek tot de custardvla, 
ze zorgde met liefde voor hen. 
Een moeder die er altijd was. Die 
kwam kijken bij de voetbal. Die 
elke dag op en neer ging naar Nij-
megen toen haar dochter daar in 
het ziekenhuis lag. Die meeging 
met het schoolkoor en zorgde dat 
de sjaaltjes goed zaten. Die genoot 
van gezelligheid, van mensen om 
zich heen, van daagjes uit. Een 
trotse oma ook, supertrots zelfs. 
Wat genoot ze er van om haar 
kleinkinderen tussen de middag op 
te vangen. En al kwamen ze alle-
maal tegelijk, het was haar nooit 
te veel.
‘Intens verdrietig, maar met diep 
respect voor de moeizame strijd’, 
zo staat op de rouwkaart. Ze 
heeft de afgelopen jaren namelijk 
heel wat tegenslagen gekend. Maar 
ze bleef niet bij de pakken neer 
zitten. Ze klaagde niet, maar ging 
door. Treffend vind ik de woorden 
die boven de kaart staan: ‘Aanvaard 
wat je niet kunt veranderen, maar 
verander wat je niet kunt aanvaar-
den.’ Het typeert haar. Zo stond ze 
in het leven. En zo ging ze ervoor. 
Zoals één van de kinderen zei: ‘Ze 
was een vrolijke doorzetter.’ Vro-
lijk, want ze kon ondanks alles van 
het leven genieten. Niet per se van 
het grootse en meeslepende, maar 
juist van het hele gewone, van het 
klein, van aandacht en zorg, van 
familie en vrienden. En ze was een 
doorzetter. Wat ze kon aanpakken, 
deed ze ook.
Tijdens de dienst lazen we Johan-
nes 14, over Jezus die bij zijn 

afscheid van zijn discipelen zorg-
zaam hen gerust stelt. Jezus gaat 
weg ter wille van hen, om voor 
hen plaats te bereiden bij de 
Vader. Dankzij Christus staat de 
deur van Gods huis wijd voor 
ons open. In dat vertrouwen 
mochten we afscheid nemen van 
Ans en haar in Jezus’ armen leg-
gen.
Verdeling werkzaamheden
Nu Heidi Kramer als kerkelijk 
werker is aangenomen en aan-
gesteld hebben we het werk 
onderling verdeeld. Haar speer-
punt voor de komende periode 
zal liggen in het ouderenpasto-
raat, zowel het regulier pasto-
raat, als het crisispastoraat en de 
rouwdiensten. Globaal gespro-
ken zal ze alle 75-plussers onder 
haar hoede nemen. Daarnaast 
houden we onderling goed con-
tact en is ze ook inzetbaar voor 
andere pastorale taken. Voor het 
komend seizoen zal ze ook mee-
draaien in het catecheseteam. 
Wilt u een pastoraal bezoek, 
dan kunt u zowel met mij als 
met haar contact opnemen voor 
afspraken en in onderling overleg 
zal één van ons beiden dan bij u 
op bezoek komen! Zoals eerder 
gezegd heb ik er alle vertrouwen 
in dat de samenwerking bijzonder 
vruchtbaar zal zijn!
Nogmaals haar gegevens:
Tel: 0527 – 613 766 of 
06-30016897
Email: hkramer@hervormvol-
lenhove.nl

Ten slotte
Ter overdenking een citaat van 
J.P. Versteeg: ‘Het lijden aanvaar-
den zonder opstand is berusten. 
Het lijden aanvaarden met een 
lofl ied is volharden.’

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Beste catechisanten.
Op maandag 25 maart is de 
afsluiting van het catechisatie sei-
zoen. Groep 1 en 2 worden om 
18.00 uitgenodigd in de kapel. 
We gaan daar gezamenlijk met 
jullie een hapje eten. De oudste 
groep wordt om 20.15 verwacht. 
Tot maandag!
Met vriendelijke groet
Ds Pap
Grietje
Janneke

Diensten 24 maart 2019
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.
In beide diensten is er ook een 
extra collecte voor kerk en 
onderhoud.
Diensten 31 maart 2019
Belt-Schutsloot 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld – 
doopdienst.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is er een extra 
collecte voor kerk en onder-
houd.
40-dagentijd collecte 24 
maart 2019
Stop kinderarbeid in India. In de 
Indiase stad Nasapur is de IT-
sector booming business. Helaas 
profi teert maar een handje-
vol 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. Kinderar-
beid moet stoppen, vindt Kerk 
in Actie. Daarom werken we 
samen met partnerorganisaties 
aan beter onderwijs. We lichten 
jaarlijks 5.000 ouders en kin-
deren 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 kun-
nen maken op school!
Doopdiensten
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 Hen-
drik, zoon van Herco en Renate 
Brand.
Op zondag 31 maart a.s. zal 
Lieselotte Aliefke Jantien, doch-
ter van Jeroen en Winde Jager 
worden gedoopt. Ook zal haar 
vader Jeroen belijdenis doen en 
gedoopt worden.
Doelcollecte diaconie van de 
maand maart (31 maart) voor de 
voedselbank Steenwijkerland.
Al het werk voor de voedsel-
bank wordt gedaan door vrijwil-
ligers. Maar er is ook geld nodig. 
Bijvoorbeeld voor: de huur van 
het gebouw, gas en licht, koel-
kasten 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. 
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
24/03 – Fam. J. Stoter en fam H. 

Slot, St. Jansklooster.
31/03 – Fam. A. Huisman en fam. 
T. Stoter.
Bloemen
De bloemen van 17 maart in BS 
zijn met een groet van ons allen 
ter bemoediging gebracht bij mw. 
T. Huisman. De bloemenstuk-
jes van het liturgisch bloemstuk 
gingen naar mw. G. Halfmouw 
in Meppel en naar mw. G. Kroes 
in Vollenhove. In Wanneperveen 
gingen er bloemen naar de heer 
G. Dam en voorganger D. de 
Boer kreeg een bos mee.
Verantwoording
De collecte voor de voorjaars-
zending (Cuba) van zondag 10 
maart bedroeg in BS €214,10.
De diaconale collecte voor de 
voedselbank Steenwijkerland 
bedroeg op 10 maart in BS 
€111,70 en op 17 maart €107,05.
Verkiezingen
Door de kerkenraad is in de 
vacature ouderling kerkrent-
meester verkozen mw. T. Stum-
mel-Winters en in de vacature 
diaken mw. G. van der Heide-
Winters. Zondag hopen wij te 
horen of zij hun verkiezing aan-
vaarden. 
Vakantiebijbelclub
Ook dit jaar willen we een 
Vakantie-Bijbel-Club organise-
ren voor kinderen van de basis-
school. 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 begelei-
den bij het spel of het knutselen, 
we hebben toneelspelers nodig, 
zangers en muzikale begeleiding. 
Poppenkastspelers en vertellers. 
Wil je mee doen? Van harte wel-
kom! Meld je aan bij Joke Menk-
veld (0522-701108) - jokemenk-
veld@solcon.nl
Vanuit de gemeente
Vorige keer vergat ik te vermel-
den dat dhr. G. Haakmeester in 
het ziekenhuis in Meppel heeft 
gelegen i.v.m. zijn longen. Hij is 
inmiddels weer thuis. Ook Kas-
per de Jonge is weer thuis. We 
wensen beiden een gezegend 
herstel.
Vanuit de Pastorie
‘In de Leefmee en Nieuwsbrief 
van 24 februari stond het verslag 
van de laatste kerkenraadsverga-
dering. In dat verslag staat kort 
het gesprek weergegeven over 
‘een beetje naar rechts’. Dit naar 
aanleiding van het rapport van 
het SCPB ‘Christenen in Neder-
land’. Dit rapport gaat over ker-
kelijke betrokkenheid in Neder-
land. De teneur van het rapport 
is dat de linkerkant van de kerk 
leegstroomt terwijl de rechter-
kant het wat beter doet en zelfs 
een opleving laat zien onder de 
jeugd tussen 15 en 25 jaar. Dat 
is opmerkelijk. Natuurlijk zijn 
rechts en links geen duidelijke 
termen die precies kunnen wor-
den afgebakend. Behalve in de 
kerk wordt er ook in de politiek 
over rechts en links gesproken 
en ook op andere gebieden en 
het betekent zeker niet overal 
hetzelfde en dat maakt het 
gesprek lastig maar niet minder 
noodzakelijk. Voor dat gesprek 
is hier geen plaats, maar een 
paar zaken vallen op. Mensen die 
hun aarzelingen hebben bij ‘een 
beetje naar rechts’ zien dat vaak 
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 Vollenhove  AMBT

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

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

 Vollenhove  STAD

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

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE 
CAMPINGDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZENDINGSMIDDAG 
VAN DE KERK?
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in verband met de preken over 
de 10 geboden van de laatste 
tijd. Nu valt het mij op dat juist 
jonge gemeenteleden, de 16+ 
catechisanten, precies de groep 
die het SCPB noemt, positief 
zijn over de preken over de wet. 
Niet dat ze het overal mee eens 
zijn maar het spreekt hen wel 
aan. Als wij nu met statistische 
zekerheid weten dat ‘een beetje 
naar rechts’ de levensduur van 
onze gemeente verlengt, dat het 
mensen meer betrokken maakt 
en met name de groep jong vol-
wassenen, zouden we daar dan 
nog tegen zijn?

Hartelijke groeten,
Ds Menkveld.

Zondag 24 maart 9.30 uur. 
In deze dienst hoopt mw. ds. 
Tia Braam uit Dwingeloo voor 
te gaan. Ouderling van dienst is 
Henry Bos en het orgel wordt 
bespeeld door Theun Hoen. 
De uitgangscollecte is voor het 
plaatselijk kerkenwerk. De ont-
vangst is door Henry Bos en de 
bloemen worden bezorgd door 
Cor Sijbema. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door Klaas Kla-
renberg (0521-588863) en de 
bandrecorder wordt rondge-
bracht door Janny Hop. 
De zorg voor uw kinderen is 
in handen van Neeltsje en Alisa. 
Het lied voor de dienst is lied 
560: 1 en 2.
Bij de diensten. Aanstaande 
zondag is er een nieuwe gast-
voorganger, mw. Ds. Tia Braam 
uit Dwingeloo. Voordat ds. 
Braam predikant werd, werkte 
zij in de pleegzorg. Zij diende als 
predikant de gemeenten te Bem-
mel en later Kerkrade, Heerlen 
en Zeist. Ook is zij geestelijk 
verzorger in diverse verzorging- 

en verpleegtehuizen geweest. 
Na haar emeritaat is zij in Dwin-
geloo gaan wonen.
 
Collecten. Diaconie: €24,55 
Kerkrentmeesters: €31,75 en de 
uitgangscollecte voor het bin-
nenlands diaconaat €34,60. Allen 
hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. 
De bloemen zijn als groet 
en bemoediging gegaan naar 
mevrouw T. Krol, aan de Steen-
wijkerweg.
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak 
het eerste dat vervolgde chris-
tenen vragen. Zij kennen het 
belang van gebed uit eigen erva-
ring. Iedere week geef ik u een 
gebedspunt door: Geboren 
worden op de Malediven houdt 
automatisch in dat je moslim 
bent. Weinig inwoners kennen 
Jezus Christus en de mensen 
die Hem wel kennen, hebben 
vaak geen Bijbel of contact met 
andere christenen. Vanwege de 
beperkte vrijheid op de Maledi-
ven ontvluchten veel Malediviërs 
de realiteit. Ze doen dit door te 
roken of door drugs te gebrui-
ken. Bid dat zij ontdekken dat 
echte vrijheid alleen bij Jezus 
Christus te vinden is.
Kopij GZ
De kopij voor het volgende 
zondagsblad kunt u inleveren 
tot uiterlijk zondag 24 maart 
12.00 uur bij de scriba. Het kan 
natuurlijk ook via kerk.willems-
oord.nl

In het 40-dagenboekje van de 
Parochie Heilige Christoffel 
Steenwijkerland las ik onder-
staande tekst bij Matt. 5:43-48 
die ik graag aan u doorgeef. 

“Wij zijn geroepen om Gods 
wijngaard op aarde te bewerken 
en te zorgen dat ze veel vruch-
ten voortbrengt.” 

Zure druiven worden zoet 
telkens als wij elkaar vergeven in 
plaats van te lijf te gaan,
elkaar zegenen in plaats van ver-
vloeken,
elkaars wonden verzorgen in plaats 
van dieper maken,
elkaar hoop geven in plaats van tot 
wanhoop drijven. 

Het leven krijgt iets feestelijks
telkens als we elkaar omhelzen in 
plaats van bestoken
elkaar begroeten in plaats van 
negeren,
elkaars danken in plaats van bekri-

tiseren,
elkaar prijzen in plaats van elkaar 
belasten.

God vraagt dat onze wijngaard 
vruchten draagt, 
vruchten van kiezen voor elkaar in 
plaats van tegen elkaar, 
van wederzijds respect en onder-
linge verdraagzaamheid, 
van overgrote liefde waar God zelf 
zo vol van is.

Namens de kerkenraad, Henry 
Bos ouderling-scriba

Vele handen…
De zon schijnt weer wat vaker 
en de temperaturen stijgen. Het 
voorjaar komt er weer aan. Tijd 
voor de grote voorjaarschoon-
maak van de kerk. Op maandag 
8 april en dinsdag 9 april gaan 
we daarom met zijn allen aan 
de slag. Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers; zowel mannen als 
vrouwen! Heeft u een ochtend, 
middag of misschien wel een 
hele dag waarop u ons kunt en 
wilt helpen? Geef het dan even 
door aan onze koster Tinie Win-
ters (588515). Alvast bedankt 
voor jullie medewerking! De 
kerkrentmeesters

Van de predikant
Jonge ouders Het is een mooie 
maar soms ook niet zo gemak-
kelijke taak om kinderen op te 
voeden. Welke waarden geef 
je hun mee? En hoe zou ‘gelo-
ven’ vorm kunnen krijgen in het 
alledaagse gezinsleven? Al kan 
de relatie tot de kerk heel ver-
schillend liggen, in de meeste 
gezinnen zijn de kind(eren). Hoe 
draag je het christelijk geloof 
over op je kinderen en geef je zo 
vorm aan je doopbelofte? Hoe 
kun je daar zinvol vervolg en 
inhoud aan geven? Als gemeente 
willen we (toekomstige) ouders 
graag de mogelijkheid bieden 
over deze vragen - eigenlijk over 
alles waar je als gezin tegen-
aan kunt lopen - met elkaar in 
gesprek te gaan en daarbij van 
elkaar te leren.
Met het oog daarop hebben 
we op dinsdag 26 maart een 
ontmoetingsavond voor jonge 
ouders gepland, in de consistorie 

van onze kerk. Ik hoop dat velen 
zich aangesproken zullen voelen. 
Aanvang 20 uur.

Het oefenlied in deze weken 
is Lied 560 ‘Hij ging de weg 
zo eenzaam tot in Jeruzalem’. 
Het lied is van Zweedse her-
komst. De vertaling is van Sytze 
de Vries. Uit de toelichting op 
Kerkliedwiki.nl citeer ik: “In 
heel sobere woorden wordt de 
eenzame lijdensweg van Jezus 
geschetst. Zijn vrienden laten 
hem in de steek, toch deed hij 
het voor hen (strofe 1). Zijn vij-
anden slaan en bespotten hem, 
hij doorstond het en deed het 
voor hen (strofe 2). Wij heb-
ben vergeving nodig, hij deed het 
voor ons (strofe 3).
De tekst werkt met herhalingen 
en kleine variaties. Elk van de 
drie strofes is zelf driedelig. Het 
eerste deeltje leidt in en her-
haalt het thema; deel twee (regel 
3 en 4) schetst beelden van de 
kruisweg; deel drie (regel 5 en 6) 
geeft de theologische betekenis. 
Verrassend en daardoor nadruk-
kelijk is de variatie in het laatste 
deeltje van strofe 3.” 

Tot slot het ‘gebed om licht’ 
van Jaap Zijlstra, dat we in het 
nieuwe Liedboek vinden onder 
nummer 852. 

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en 

schreit,
een lotgenoot, een vriend, -
o Heer die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

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

Vervolg van pagina 13

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

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

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke

berichten Het Zondagsblad 

Een aantal jaren geleden zijn op het dak van de Opstandingskerk in 
Assen-Noord zonnepanelen geplaatst. Niet als enige kerk, en niet als 
eerste kerk in Nederland, maar wel nadrukkelijk áls kerk.

DOOR DS. B. ALTENA, 

ASSEN

 Lebuinuslezing Gita 
Gallé Deventer
Gastspreker tijdens deze Lebui-
nuslezing is Gita Gallé. Zij is 
bestuursvoorzitter van het 
Deventer Ziekenhuis en zal spre-
ken over het thema ‘Samen leven 
in tijden van controversen’. Over 
een nieuwe defi nitie van gezond-
heid, in een tijd waarin het zorg-
stelsel nog steeds op gereguleer-
de marktwerking is gebaseerd. 
Solidariteit is een belangrijke 
pijler van onze gezondheidszorg 
als we ook voor de toekomstige 
generaties de zorg toegankelijk en 
betaalbaar willen houden. Samen-
werking in de regio en goed 
gebruik van technologie kunnen 
ons hierbij helpen. 

Vrijdag 29 maart, 15.30 uur, Deventer, Lebuinuskerk

 Orgelconcours voor 
jongeren in Assen
De orgelkring Assen organiseert 
een concours voor jongeren van 
8 tot en met 18 jaar op het Steen-
damorgel. Elke jongere die orgel, 
piano of keyboard speelt mag 
meedoen. De deelnemers mogen 
één of twee genoteerde stuk-
ken spelen naar eigen keuze, van 
in totaal maximaal acht minuten. 
Ook kunnen jongeren meedoen in 
de categorie ‘duospel’. Opgeven en 
meer info: www.orgelkringassen.nl 

Zaterdag 30 maart, 13.30 uur, Assen, De Bron, 
Einthovenstraat 28  

 Mini-Matthäus 
Passion in Sleen
Muzikaal stilstaan in de 40-dagen 
tijd. Dan kan binnenkort bij een 
uitvoering van een mini-Matthäus 
Passion in Sleen. Martine Salo-
mons leidt de kleine bezetting van 
koorleden, solisten, muzikanten 
en een vertelster. U bent van 
harte uitgenodigd deze muzikale 
ervaring in de 40-dagentijd mee 
te beleven. De toegang is gratis, 
bij de uitgang wordt gecollecteerd 
voor de onkosten.

Zaterdag 30 maart, 19.00 uur, Sleen, Dorpskerk

 

Th e Young Messiah 
Mariënberg
Gospelgroep ‘Samen op Weg’ 
voert ‘The young Messiah’ uit. 
Dit 55-minuten durend non-
stop muziek- en zangprogramma 
wordt al sinds 1993 door gospel-
groep ‘Samen op Weg’ ten geho-
re gebracht. Tom Parker maakte 
in 1979 een moderne bewerking 
van de Messiah van Händel en 
noemde het ‘The Young Messiah’. 
Zin in een avond luisteren en zin-
gen? Van harte welkom!

Zondag 31 maart, 19.00 uur, Mariënberg, Sionskerk, 
Oudeweg 22 

Predikanten en kerkelijk werkers classis 
Overijssel-Flevoland ontmoeten elkaar

Nieuw Sion zoekt dagvrijwilligers

Aanleiding van classispredikant 
Klaas van der Kamp en scriba Jan 
Dirk Wassenaar (tevens hoofd-
redacteur van deze krant) om 
predikanten en kerkelijk werkers 
uit te nodigen, is de vorming van 
de nieuwe classis. Zij zien dat 
niet alleen als een theoretische 
zaak, maar ook als een gezamen-
lijke uitdaging: “We zullen ieders 

betrokkenheid nodig hebben om 
de werkgemeenschappen en rin-
gen verder te stroomlijnen. We 
zien dat allereerst als een geeste-
lijke zaak; vandaar het thema ‘spi-
ritualiteit van samen’. We hopen 
met de samenkomst de onderlin-
ge gemeenschap te onderbouwen 
en versterken.”

De voormalige abdij Nieuw Sion 
bij Diepenveen wordt nu gerund 
door vrijwilligers uit allerlei ker-
ken. Om meer inhoud te kun-
nen geven aan aanwezigheid, 
gastvrijheid, bidden en werken, 
wil de organisatie graag meer 
vrijwilligers inzetten. 
Daarvoor is de naam ‘2aan2’ 
bedacht. Het idee is dat als je 
dat met zijn tweeën doet, je 
elkaar kunt stimuleren en aan-
vullen. De bedoeling is dat er 
een meer stabiele aanwezigheid 
komt in Nieuw Sion, opdat de 
activiteiten kunnen plaatsvinden 
in een sfeer van rust en gastvrij-
heid.

Er zijn verschillende redenen 
waarom dagelijkse aanwezig-
heid van enkele vrijwilligers 
gewenst is: andere vrijwilligers 
worden minder zwaar belast, 
en er ontstaat meer dagelijkse 
aanwezigheid en daarmee meer 
gemeenschap. De dagvrijwil-
ligers hebben veel eigen ruimte 
binnen de taak ten dienste van 
Klooster Nieuw Sion. Ze kun-
nen deelnemen aan het getijden-
gebed of er zelf mede vorm aan 
geven. 
Neem voor meer informatie 
vrijblijvend contact op met 
Hermien Teunissen: 
facilitair@nieuwsion.nl.

Predikanten en kerkelijk werkers uit de classis Overijssel-Flevoland 
kunnen elkaar ontmoeten tijdens een bezinningsmiddag. Deze vindt 
plaats op maandag 17 juni 2019 van 12.00 - 16.15 uur in De Overkant, 
Kerkplein 22 te Dalfsen. Het thema is: ‘Spiritualiteit van samen’. 
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In die tijd was ik 
er wijkpredikant. 

Tegenwoordig ben ik parttime 
predikant in Vries (een dorp 
net boven Assen) en voor 30% 
stadspredikant in Assen, met een 
bijzondere taak voor missionaire 
en oecumenische activiteiten.

Dubbele doelsteling
Het plaatsen van de zonnepanelen 
was een actie van de werkgroep 
economie en geloof, die een dub-
bele doelstelling hanteert:

Allereerst: bezinning op economi-
sche vraagstukken en hoe zich dat 
verhoudt tot gelovige overtuigin-
gen. We bespraken bijvoorbeeld 
een aantal relevante boeken, 
van economen als Arjo Klamer 
(In hemelsnaam) en Tomas Sed-
lacek (De economie van goed 

en kwaad). Ook organiseerden 
we thema-avonden en een Dank-
daglezing met sprekers als Arjo 
Klamer, Marjan Minnesma, Reinier 
van den Berg en Rudy Rabbinge.

De tweede doelstelling: bijdragen 
aan een duurzamere maatschap-
pij door concrete acties, van het 
vervangen van de verlichting in de 
kerk door energiezuiniger exem-
plaren tot het plaatsen van zonne-
panelen. Dit soort acties hebben 
een hoog symbolisch gehalte. De 
groene revolutie breekt er niet 
mee uit. Maar dat betekent niet 

dat je dit soort acties moet ver-
onachtzamen. Van zomaar een 
paar zonnepanelen op zomaar een 
kerkdak, gaat een signaal uit. Ze 
ondersteunen wat we verkondi-
gen (practice what you preach). 
Ze attenderen op mogelijke alter-
natieven en zetten tot denken 
en handelen aan. 
Zo zijn door een 
sponsoracties 
gemeenteleden 
betrokken geraakt 
bij dit projectje; 
anderen hebben – mede door een 
samenwerking met de burgerlijke 
gemeente – de keuze gemaakt 
panelen op hun eigen woning te 
plaatsen.
Dit soort verbindingen zijn 
belangrijk, ook theologisch. Ze 
verankeren de actie in de geloofs-
gemeenschap. Ook wordt dui-
delijk dat onze activiteiten meer 
zijn dan hobbyïsme van een paar 
groen-bevlogen enkelingen. 

Intrinsieke motivatie
In het algemeen heb ik me in de 
werkgroep altijd sterk gemaakt 
om op het proces in te zetten, 
meer dan op het product of de 
uitkomst. Ook om moralisme 
te voorkomen, een gevaar dat 
gemakkelijk op de loer ligt. Het 
is van belang gemeenteleden en 
anderen mee te krijgen in de 
denkbeweging naar een duurza-
mere maatschappij; dat werkt 
beter door in te zetten op intrin-
sieke motivatie. Steeds blijven 
uitleggen waarom je dat belangrijk 

vindt, en hoe dat te maken heeft 
met de eigen christelijke identiteit.

Accra-verklaring
De inzet voor meer duurzaam-
heid, voor de Groene Kerk of het 
plaatsen van zonnepanelen moe-
ten verbonden zijn met de kern 
van onze christelijke roeping. 
Hoe onze plaatselijke werkgroep 
is ontstaan, is een verhaal dat ik 
dan ook vaak vertel. Onze werk-
groep is voortgekomen uit verle-

genheid. In 2004 
alweer, werd op 
een oecumeni-
sche vergadering 
van de Wereld-
bond van refor-

matorische kerken (de WARC), 
bijeen in Accra – Ghana, een 
verklaring opgesteld, met de 
sprekende ondertitel Verbond 
voor economische en ecologische 
gerechtigheid. De zgn. Accra-
verklaring heeft wereldwijd nogal 
wat weerklank gevonden. Ook 
in Nederland, waar de landelijke 
synode van de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) zich achter 
de verklaring stelde en de plaat-
selijke kerken van harte heeft 
aanbevolen daar iets mee te doen 
(zo werkt de basisdemocratisch 
georganiseerde kerk waar ik lid 
van ben).

Eén lichaam
Het voert te ver om in detail op 
de verklaring in te gaan. Voor mij 
is het springende punt, dat we 
in Christus één lichaam zijn, en 
tegelijk merken dat we leven in 
een wereld die wordt getypeerd 
door grote verschillen, in rijk-
dom, ontwikkeling, veiligheid, 
enzovoort terwijl deze verschillen 

alleen maar groter worden. Wat 
zegt dat over de manier waarop 
wij onze wereldhuishouding (de 
economie) hebben ingericht? Wat 
zouden wij, ieder in onze eigen 
situatie, kunnen doen, om daarin 
veranderingen aan te brengen, 
naar een meer rechtvaardiger, 
eerlijker, duurzamere wereld? 
Hoe wordt dit appèl uiteindelijk 
uitgewerkt in onze eigen kleine 
plaatselijke situatie?

In Assen
Verlegen met de grote vragen, 
maar vastbesloten om daar in 
het klein iets aan te doen, zijn we 
als werkgroep maar begonnen: 
studeren en acties bedenken, 
die beide sporen. Maar steeds is 
de impuls een wake-up call van 
mede-christenen, van mede-men-
sen, de call for justice, de roep 
om rechtvaardigheid.

Het is niet zonder betekenis dat 
diverse activiteiten van onze 
werkgroep gekoppeld zijn aan 
gezamenlijke maaltijden, aan 
liturgische momenten als Biddag 
en Dankdag, of aan de Veertig-
dagentijd, waarin bij uitstek een 
dergelijke levenswijze in gemeen-
schap beoefend wordt.
Bij de Maaltijd van de Heer leren 
we tastbaar en lijfelijk dat het 
leven een gave is, die vermenig-
vuldigd wordt door te delen, en 
dat zo in de praktijk van alledag 
gerechtigheid wordt bevorderd.
Een theologie van de duurzaam-
heid kan bijdragen aan nieuwe 
vormen van leven en samenle-
ven, van een deeleconomie die in 
lokale kerkelijke gemeenschap-
pen geoefend en gepraktiseerd 
wordt.

Een aantal jaren geleden zijn op het dak van de Opstandingskerk in 
Assen-Noord zonnepanelen geplaatst. Niet als enige kerk, en niet als 
eerste kerk in Nederland, maar wel nadrukkelijk áls kerk.

Zonnepanelen op een 
kerkdak ondersteunen wat 

we verkondigen (practice 
what you preach).

Het signaal van zonnepanelen 
op zomaar een kerkdak

DOOR DS. B. ALTENA, 

ASSEN

ook Wordt duidelijk dat onze 
activiteiten meer zijn dan 

hobbYÏsme van een Paar groen-
bevlogen enkelingen. 

 Voorjaarsboeken-
markt Kapel Emmen
Tijdens de voorjaarsboekenmarkt 
is er van alles te koop: boe-
ken, cd’s, lp’s, dvd’s legpuzzels, 
bloemstukken, kniepertjes en 
heerlijke rozijnenbollen van het 
Veenpark. Het keukenpersoneel 
verzorgt de koffi e, thee en iets 
erbij. Opbrengst van de markt 
gaat naar het kerkenwerk van 
De Kapel. Voor meer informatie: 
Dirk van den Berg, tel. 0591-
621068 en Reint Elling tel. 0591-
612500. 

Zaterdag 30 maart, 08.00 - 14.00 uur, Emmen, 
jeugdgebouw van de Kapel 

Landelijke pastorale 
dag Woerden
Welke rol kan de kerk spelen in 
de ondersteuning van eenzame 
mensen, binnen en buiten de 
kerk? Rondom deze vraag beleg-
gen de PKN en het Ouderlin-
genblad een landelijke pastorale 
dag voor ambtsdragers met als 
thema: ‘Ken je mij?’. Deskundigen 
op het gebied van eenzaamheid 
komen aan het woord. Een ruim 
aanbod aan workshops biedt ach-
tergrondinformatie, verdieping en 
praktische handvatten om in de 
plaatselijke situatie toe te passen.

Ochtendprogramma
In het ochtendprogramma ver-
zorgt prof. dr. Anja Machielse, 
bijzonder hoogleraar ‘Empower-
ment van kwetsbare ouderen’ 
de inleiding. Zij is ook lid van de 
wetenschappelijke adviescommis-
sie ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van 
het ministerie van VWS. Daarna 
is er een paneldiscussie met 
Machielse, gedragswetenschap-
per Gerine Lodder (onderzocht 
eenzaamheid onder jongeren) 
en gemeentepredikant ds. Erica 
Hoebe-de Waard. Vervolgens is 
er keuze uit 21 workshops voor 
achtergrondinformatie, verdieping 
en praktische handvatten om in 
de plaatselijke situatie toe te 
passen. 

Info en aanmelden
www.protestantsekerk.nl/evene-
menten/landelijke-pastorale-dag 
Bij de toegangsprijs zijn koffi e, 
thee en lunch inbegrepen.  

Zaterdag 6 april, 10.00-16.00 uur, Woerden, Kalsbeek 
College, Burgemeester Van Kempensingel 23, € 30 

 Elise Mannah 
in Grote kerk 
Vollenhove

De kerk in Vol-
lenhove houdt 
een actie-
weekend in 
het teken van 
armoede. Dit 
weekend wordt 
afgesloten met 
een kerkdienst 

waaraan ook zangeres Elise Man-
nah meewerkt. mee aan deze 
dienst. Zij zal zelf een aantal lie-
deren ten gehore brengen, maar 
ook samen met de gemeente zin-
gen. De opbrengst van het actie-
weekend gaat naar Stichting Dor-
roty, die omziet naar onze arme 
naasten in Oekraïne. Meer over 
deze stichting: www.dorotty.nl

Zondag 31 maart, 10.00 uur, Vollenhove, Grote Kerk, 
Kerkplein 4

Nieuw Sion zoekt dagvrijwilligers
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Advertenties

Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

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

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

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

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

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

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

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2015 - 2016

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

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

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

minder hard te gaan”

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

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

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


