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Nee, de kerk wordt
geen politieke club, maar ze kan
zich wel geroepen weten om zich
over politieke kwesties uit te
laten op landelijk, provinciaal en
gemeentelijk niveau.

kerkenvisies
De landelijke overheid stimuleert
overheden werk te maken van
kerkenvisies en te overleggen met
kerkelijke beheerders en andere
organisaties over het belang van
kerkelijke centra. Samen moeten
zij een visie formuleren op de
instandhouding van monumen-
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Commentaar

Veel geschreeuw
door DS. TAMMO ODENHUIS,

Kerken werken met een groene-kerken-programma. Ze stimuleren in eigen kring de vergroening
van kerken en ontwikkelen een visie op duurzaamheid. Op de foto: blik op Hasselt.

door DR. jAN DIRk

Brief
Graag wil ik wijzen op de brief
die ik enkele maanden geleden
als scriba van de classis Overijssel-Flevoland namens het breed
moderamen stuurde aan de politieke partijen in Overijssel en
Flevoland, met het oog op de Statenverkiezingen van 20 maart. Ik
schreef dat de kerken zich inzetten voor de leefomgeving van
mensen. Het professionele kader
en de duizenden vrijwilligers proberen de samenleving op allerlei
terreinen te dienen. Concreet
gaat het daarbij om het opstellen
van kerkenvisies, uitbouwen van
sociale zorg en zorgvuldig omgaan
met regionale natuur en cultuur.
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Wordt de kerk een politieke club?
‘Wordt de kerk een politieke
club?’ Die vraag stelde Maaike van Houten in Trouw (28
februari). Aanleiding was
het bericht dat de Protestantse Kerk in Nederland
aan de klimaatmars zou gaan
meedoen. Terwijl ze zich niet
lang daarvoor over het kerkasiel en het kinderpardon
had uitgesproken.

F L E VO L A N D

ten, andere gebouwen en cultureel erfgoed en op mogelijkheden
om plekken van zingeving recht te
doen. De kerkenvisies kunnen de
communicatie tussen kerkelijke
bestuurders en burgerlijke overheden vereenvoudigen. Daarnaast
kunnen ze bijdragen aan strategisch
consistent beleid rond monumenten en andere gebouwen, inclusief
inventaris (denk aan orgels).

ren. Ten aanzien van de jeugdzorg ontwikkelen zij plaatselijk
en bovenplaatselijk preventief en
curatief beleid. Wat betreft mantelzorg, armoede, ouderenzorg
en pastoraat in ziekte en rouw
hebben kerken een eeuwenlange
en actuele expertise.

Ook dragen de kerken bij aan de
culturele ontwikkelingen in de
regio. Zingeving en religie, ethiek
en esthetiek zijn onderling verbonden. Het is een uitdaging om in een
veranderende wereld, waarin zingeving actueler is dan ooit, met partners in het publieke domein naar
een verdere invulling te zoeken.

COEvORDEN

De partij van Baudet heeft bij de
Provinciale Statenverkiezingen zijn
tienduizenden verslagen. De partij
kan dertien stoelen gaan bezetten
in de Eerste Kamer. Volgens Baudet
staan er genoeg mensen te trappelen
om al die zetels te vullen. Wie de
kandidaten zijn, blijft in raadselen
gehuld. Ze komen uit het niet tevoorschijn. Iedereen wacht gespannen af
wie op het toneel gaan verschijnen.
Moeten deze nieuwe mensen enige
bestuurlijke ervaring hebben?
Als het aan Baudet ligt, kan het klimaatakkoord in elk geval van tafel.
Ook moeten er een paar ministers
opstappen. Klimaatzorgen? Baudet
vindt het volkomen onzin. Van de EU
moet hij niet veel hebben. Wat asielbeleid betreft, meent hij precies te
weten hoe het moet. Hoewel de taal
een ietsje geciviliseerder is dan die
van Wilders, liggen de standpunten
van die twee in elkaars verlengde.
Dat deze partij in Staten en Eerste
Kamer een luis in de pels zal zijn, is
wel duidelijk. Of het daadwerkelijk
zoden aan de dijk zet, is vers twee.
De geschiedenis herhaalt zich. Het
gehele gebeuren rond de opkomst
van Pim Fortuyn laat praktisch
dezelfde trekken zien. Alles in
Nederland moest anders. Nederland
moest weer van de Nederlanders
worden. De hooggeleerde professor
kon zijn standpunten goed verwoorden en trok vele kiezers. Hetzelfde
is nu gebeurd. Ook nu laat een zeer
geleerde en welbespraakte heer
bijna brallend horen hoe het moet in
de vaderlandse polder.
In de coalities moet er straks water
bij de wijn. Dat smaakt kiezers
nooit en ook in de partij zelf zal het
tot conﬂicten leiden. Er is heel veel
geschreeuw, maar of het wol gaat
opleveren… voor mij is het nauwelijks een vraag.

Sociale zorg
Wat betreft sociale zorg beperken de provincies zich tot het
terrein van jeugdzorg. De provincies kunnen in bepaalde situaties
bijdragen aan het ontwikkelen
en stimuleren van plannen door
de gemeente. De kerken hebben
contact met lokale bestuurders
en professionals om het sociale
vangnet goed te laten functione-

Natuur en cultuur
Kerken werken met een groenekerken-programma. Ze stimuleren in eigen kring de vergroening
van kerken en ontwikkelen een
visie op duurzaamheid in bredere
zin. Ook andere kwesties staan
op de kerkelijke agenda’s: landbouwproblematiek, transities in
het energiebeleid en hernieuwde
aandacht voor flora en fauna,
nu steeds meer mensen in hun
directe leefomgeving zien hoe het
klimaat verandert.

Spetterend concert
projectkoor

Enter luidt zingend
de lente in

Zuidwoldiger Zang- Spiritualiteit van
avond: ‘Nieuw Begin’ Albert Schweitzer

Vier avonden hebben ze geoefend,
de honderd leden van projectkoor Praise United. Gospel Music
Hoogeveen en Martin Brand (zanger, tekstschrijver, performer en
spreker) organiseren dit project.
Opzet is dat met een lokale organisatie een groot interkerkelijk
gelegenheidskoor wordt opgezet
dat in een maand tijd naar een
avondvullend concert toewerkt.

Zingend het voorjaar inluiden en
wel voor iedereen van 0 tot 100.
In Enter hebben ze er zin in! Het
repertoire bestaat uit: psalmen,
gezangen, Opwekkingsliederen en
andere liederen waar je blijdschap
en kracht uit kunt halen. Orgelbegeleiding komt van Daan ten
Hove. Na afloop staat de koffie
klaar in ‘Ons Centrum’.

‘Nieuw begin’ luidt het thema van
de Zuidwoldiger Zangavond, waar
ook Gospelkoor El Jakim aan
meewerkt. Organist van dienst is
Harry Hamer en de leiding van de
avond is in handen van Rolanda
den Boon. El Jakim bestaat al 21
jaar en presenteerde onlangs, in
een bomvolle Hervormde Kerk in
Zuidwolde, haar eerste cd.

Zaterdag 30 maart, 19.30 uur, Hoogeveen, de Vredehorst, kaarten www.at-tickets.nl en aan de deur

Zondag 31 maart, 19.00 uur, Enter, Gereformeerde
Kerk, Rijssenseweg 13

In gesprek
Het is te hopen dat de politieke
partijen de betekenis van de
kerken zullen inzien. Het breed
moderamen van de classis Overijssel-Flevoland heeft de partijen
in Overijssel en Flevoland aangeboden daarover in gesprek te
gaan. Want ook de kerken zetten zich in voor de leefomgeving
van mensen. Ze doen dat op hun
eigen wijze, zonder een politieke
club te worden.

Zondag 31 maart, 19.00 uur, Zuidwolde, Hervormde
kerk, Hoofdstraat 98, toegang gratis (collecte)

Twee thema-avonden over Albert
Schweitzer (1875-1965). Wat
maakte hem bijzonder? Wat
bedoelde hij met zijn levensmotto ‘eerbied voor het leven’?
Hoe bracht hij dit in praktijk?
Over zijn levensloop, theologie
en spiritualiteit, onder leiding van
de dominees Bert Altena en Jan
Fischer. Aanmelden: janfischer@
kpnmail.nl en tel. 0591-532420.
Woensdag 3 en 10 april, 20.00 uur, Emmen,
De Opgang, Mantingerbrink 199
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Leerhuisavond
Wierden
Welke plaats hebben hemel en
hel in de prediking en het pastoraat? Over dit thema organiseert
de hervormde gemeente Wierden een leerhuisavond. Ds. J. Belder, emeritus predikant, zal een
inleiding houden naar aanleiding
van zijn boek: ‘De laatste ernstover de plaats van hemel en hel
in prediking en pastoraat’. Presentatie is in handen van ds. H.J.
Donken. Ook zal hij op zondag
31 maart in de prediking aandacht
besteden aan dit onderwerp.
Donderdag 4 april, 20.00 uur, Wierden, Dorpskerk
(Hebron), Burg. v.d. Bergplein 3, gratis toegang

Over pelgrimage
in Assen
Oude geloofszekerheden verdampen. Veel mensen kunnen eigenlijk
maar weinig meer met de traditionele geloofsleer. Deze observatie deed Frits de Lange en schreef
er een boek over: ‘Heilige onrust’,
een pelgrimage naar het hart van
de religie. Voor hen, die het besef
hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk
onder woorden kunnen brengen.
Een thema-avond met De Lange
over dit onderwerp.

Een dal van diepe duisternis
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij - Psalm 23:4

door DS. ARjEN
vAN DER SPEk ,
Z WARTSLUIS

Als Jezus met zijn
leerlingen op de Olijfberg staat en
uitkijkt over Jeruzalem, weet Hij
wat er gaat gebeuren.
Angst
Nog is Hij op de berg omgeven
door licht en lucht. Maar de afdaling gaat beginnen. Het is een steile helling naar beneden, het dal
waar de tuin van Gethsemané is.
Het dal waar Jezus een deel van
de nacht gaat doorbrengen. Het
is het dal van donkerte en verraad. Een afsteekweg, een snellere manier is er niet: Hij moet
de diepte door. De Evangeliën
beschrijven het buitengewoon
levendig. We voelen de angst van
Jezus mee.
en na GethseManÉ is het niet
kLaar, dan Moet het diePste daL
noG koMen ook aL Gebeurt het oP
een heuveL.

Donderdag 4 april, 20.00 uur, Assen, Odd Fellowhuis,
H. de Ruiterstraat 2, Marian Dikken: 0592-343119

Uitvoering Johannes
Passion Beilen
Geheel in de paastraditie wordt
in Beilen de Johannes Passion
uitgevoerd. Het Bach-ensemble
Vries, koor Amor Cantandi en de
solisten Heleen Meijer, Femke de
Boer, Gerben Houba en Lars Terray staan onder leiding van Luuk
Tuinder. Deze passie is korter, feller, dynamischer en dramatischer
dan de drie jaar jongere Matthäus
Passion en daarmee zeker zo aangrijpend.
Zondag 7 april, 15.30 uur, Beilen, R.K. Kerk Sint
Willibrord, Hekstraat 40 € 25, t/m 12 jaar € 5,00
reserveren: kc@stefanuskerkbeilen.nl

Literair concert
met Arthur Japin
Het Open Fanfare Orkest geeft in
samenwerking met auteur Arthur
Japin een literair concert in de
Grote of Lebuinuskerk in Deventer. Op het programma staan o.a.
het romantische ‘Romeo & Julia’
van Sergej Prokofiev, het dynamische ‘The Candide Suite’ van Leonard Bernstein en het prachtige
werk ‘I shall love but thee’ van
Jan van der Roost. Japin zal de
muziekwerken belichten en inleiden met citaten uit eigen werk,
gedichten en korte filosofische
uiteenzettingen vanuit de literaire
invalshoek.
Zondag 7 april, 14.30 uur, Deventer, Lebuinuskerk,
€ 15, openfanfareorkest.nl

ISRAËL-AvOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

het GeesteLijke daL

van vernederinG en sPot.

Geen superheld
Jezus wordt hier niet beschreven
als een held die zich zomaar even
door de tegenslagen heen vecht
alsof het Hem niks kost. Het kost
Hem zijn leven. Zijn lijden is een
echt lijden. Geloven in Jezus is
niet geloven in een superheld. Hij
is echt mens geworden en gaat de
diepte door. En na Gethsemané
is het nog niet klaar, dan moet
het diepste dal nog komen ook al
gebeurt het op een heuvel. Het
geestelijke dal van vernedering en
spot.
In de donkerte
Jezus was dus geen superheld die
al onze diepe dalen wel eventjes
voor ons zou oplossen. Onze

dalen zijn echte dalen waar we
doorheen moeten gaan. Afsteekweggetjes zijn er niet. Snelle pillen voor verdriet, zorgen en pijn
bestaan niet. Geloven in Jezus
betekent iets heel anders. Het
betekent dat we mogen geloven
in Hem die in het donkere dal de
weg weet. Hij is zelfs bereid om
met ons door die donkere dalen
van eenzaamheid heen
te gaan. Hij zal ons
willen helpen om
de donkerte te
accepteren en
ons verdriet
te dragen.

je er niet alleen bent. Dat heeft
David juist ontdekt: ‘Ik ben niet
alleen, want uw stok en uw staf,
die zijn er ook, daarom vrees ik
het kwaad niet.’ Als er een soms
wel erg lange weg loopt door
het donkere dal van je leven, dan
mag die uitroep erboven staan:
‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niks.’
Natuurlijk zal er altijd een rij aan
aardse goederen blijven die ons
ontbreekt. We hebben nooit alles

wat ons hartje begeert. Maar
het besef dat je in donkere dalen
niet alleen bent, kan maken dat je
toch zegt: ‘Mij ontbreekt niks’.
In deze periode op weg naar
Pasen richten we de blik op Jezus
die echt mens werd en door
de diepten heen ging voor ons.
Opdat wij mogen rusten in het
besef dat we ook in donkere tijden niet hoeven te vrezen.

Niet alleen
Ook David
wist van de
donkere
dalen in zijn
leven. Snelle
oplossingen
voor verdriet
zijn meestal
schijnoplossingen, die
eventjes helpen. Toch
zijn donkere
dalen andere
dalen als je
weet dat

Jezus moet de
diepte door.
De Evangeliën
beschrijven het
buitengewoon
levendig.
We voelen Zijn
angst mee.

polderpraat

Carnaval op Curaçao
door DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

Carnaval op Curaçao is groot. En met ‘groot’
bedoel ik ook écht groot. Mega!
Het staat in een lange traditie op
dit eiland waarvan zo’n 80% van
de bevolking Rooms-Katholiek
is. Er is een kinderoptocht op
de zondag voorafgaand aan het
echte feest. Op de dinsdagavond
voor Aswoensdag doen ze het
nog eens dunnetjes over met een
lichtjestocht die eindigt in de wijk
Otrabanda. Maandenlange voorbereidingen. Miljoenen Antilliaanse guldens gaan er in om.
Langs de route staan kilometerslange tribunes, zodat je verzekerd
bent van een puike plek. En dan

de optocht zelf: glanzend opgepoetste trucks met oplegger met
een (steel)band en met enorme
luidsprekers. Oordopjes in en
snoer je broekriem aan. Daar
tussendoor een bonte, kleurrijke
stoet van uitbundige dansende,
swingende en zingende mensen. Heupwiegende meisjes en
vrouwen (hier en daar schaars
gekleed), kleine pasjes makend.
Grote groepen carnavalsvierders
uitgedost in elegante en soms ook
extravagante outfits; schitterende
kostuums, soms met lichtjes en
ingelegd met kleine kraaltjes en
steentjes. Je kunt het zo gek niet
verzinnen.
Wat een werk. Wat een huisvlijt! Antilianen zijn expressieve
mensen. Wij Nederlanders minder. Het scheldwoord hier voor

een volbloed Nederlander is
‘macamba’ en dat betekent zoiets
als ‘modderpoot’. Daar zit wat in.
Laten we eerlijk zijn: onze Schepper heeft het merendeel van de
Nederlanders nou niet bepaald
rijkelijk begiftigd met een natuurlijk ritmegevoel. We zijn voor een
belangrijk deel uit de klei getrokken houten Klazen. Het is niet
anders.
Niet iedereen is hier blij met het
carnaval, heb ik gemerkt. Voor
sommige mensen werkt alleen het
woord ‘carnaval’ al als een rode
lap op een stier. Carnaval staat in
hun ogen gelijk aan een orgie van
alcohol, lawaai en losbandigheid.
Sommige evangelische en
pinkstergemeenten vluchten
op Carnavalszondag naar een
playa (strandje), ver weg van de
‘wereld’. Voor een deel begrijp
ik dat. Natuurlijk, excessen
komen voor en dat geldt ook
voor Koningsdag. Er zijn per-

soneelsfeestjes die uit de hand
lopen. Het heeft te maken met
je perceptie op wat de Bijbel de
‘wereld’ noemt. Is het carnaval
- als onderdeel van die wereld een ‘poel des verderfs’, waar je
je als christen verre van dient te
houden, of is het een stukje van
de (nog) niet verloste wereld?
De profeet Jeremia roept de ballingen op om te bidden voor de
vrede en het welzijn van het heidense Babylon (Jer. 29:7). Jezus
is te gast op een bruiloft in Kana
(Joh.2), waar het leven en de
liefde wordt gevierd en waar Hij
nota bene een alcoholwonder
doet. Jezus is daar waar velen van
ons niet eens durven te zijn en
Hij is te gast bij mensen die wij
never nooit op óns feestje zouden
willen uitnodigen. Alzo lief had
God de wereld…
Dominee Heeringa verblijft tijdelijk op Curaçao, waar hij
pastoraal werk verricht.

D

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 31 maart: GK
10.00 ds. W. Hordijk. Organist: Irma Zuur. Knd. en oppas.
Collecten: PKN Missionair en
kerk.
BOvENSMILDE
Kerkdienst 31 maart: 10.00
dhr. A. Weemstra, Vries. Organist: Berdi Bos. Paaskaars
aansteken: Maria Koning. Collecten: 1. Missionair Werk. 2.
Kerk. Bij de uitgang: beheer.
Oppas: aanwezig. Knd.: Hieke
Herben.
Paasgroetactie. Vanuit heel de
Prot. Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer
een Paasgroet aan gevangenen
in binnen- en buitenland en aan
mensen en organisaties van de
groetenlijst van Amnesty International. Ook wij willen weer
onze betrokkenheid voor hen
kenbaar maken, daarom vindt er
7 april de paasgroetactie voor
gevangenen plaats. In de entree
van de kerk zal dan een Diaken
staan met paasgroetkaarten voor
gevangenen waar u, uw naam
kunt invullen. Het is niet de
bedoeling om hier adresgegevens
op te vermelden. De kaarten zijn
voor gevangenen in Nederland
en het buitenland. De dubbele
kaart gaat naar gedetineerden in
Nederland. U kunt uw groet en
uw naam schrijven achterop de
bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart,
schrijft u niets, deze kaart kan
de gedetineerde zelf versturen.
Daarmee kan hij zijn contact
met de buitenwereld in stand
houden. Voor gedetineerden is
het bemoedigend, als ze kaarten
krijgen, zeker als daar ook nog
iets persoonlijks op staat. Ook
al weet u niet precies, wie deze
kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd
zijn, dat het feit, dat er om hen
gedacht wordt, en gedetineerden
erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten
in de kerkdienst in de gevangenis
worden uitgedeeld. Aangezien de
kaarten door de eigen Diaconie
verstuurd worden zal er ook een
collectebus bij staan voor een
kleine bijdrage in de verzendkosten. Op deze wijze mogen wij
als Prot. Gem. van Bovensmilde
laten blijken dat wij ook aan hen
denken in de 40-dagentijd.
Beste mensen, de stg. Diabetes Type 1 en Topsport alias Diabetes Classic wil u allen heel hartelijk bedanken voor de bijdrage
die ons is geschonken n.a.v. de
flessenactie en de donatie van
OPA. Door uw bijdrage kan de
stichting met ook de Diabetes
Classic een aanzienlijk bedrag bijeen vergaren om Diabetes Type
1 - onderzoek naar genezing
mogelijk te maken. In 2018 was
dat ruim € 19.000; een geweldig bedrag! Daarnaast schenkt
de stichting een gedeelte van de

opbrengst aan bijeenkomsten en
kampen van kinderen met diabetes type 1 om te leren omgaan
met deze handicap. De derde
schenking gaat naar jongeren met
diabetes die ambitie hebben om
topsporter te worden. De Diabetes Classic, een toertocht vanuit Smilde, zal dit jaar op 19 mei
plaatsvinden. Iedere fietser is van
harte welkom; ook na kerktijd.
Voor meer informatie zie www.
diabetesclassic.nl
Vrouwenver. H.V.G. – Draagt
Elkanders Lasten. 3 april om
19.45 uur komen we samen in
het gebouw achter de Waterstaatskerk.
Vrouwenver. Ora et Labora.
2 april om 19.30 uur komen we
samen in het gebouw achter de
Waterstaatskerk. Onderwerp
van deze avond is: De Zeven
gemeenten, Openbaring 2 en
3 en uit ‘In Gesprek’ van sept.
2017. Vrije bijdrage: mw. H.
Doek-Seigers.
Oudpapiercie. Zoals gebruikelijk wordt er jaarlijks een gedeelte van de inkomsten van het oud
papier verdeeld over de diverse
‘goede’ doelen. De volgende
organisaties hebben over de
inkomsten van 2018 onlangs een
gift ontvangen: Xposed Xchange,
Stg. 4Goals4u, St. Herinneringskamp Westerbork, Ned. Bijbelgenootschap, Nederlands Brandwondencenrum, Unicef, KNRM,
Nederlands Rode Kruis, Welfare
Rode Kruis Smilde, St. Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer, Stg. Sparrow, Stg. Een
Druppel, OFV Bovensmilde, Stg.
Diabetes Classic, Kuli Kenara
Bovensmilde, Edukans, Dorpsdiner Bovensmilde, EHBO Smilde,
Artsen Zonder Grenzen, St.
Voedselbank Midden-Drenthe,
St. Hoop voor Albanië en Bankje
Meestershof via Wij zijn Bovensmilde.
Op 5 febr. 1977 zijn we als kerk
gestart met het ophalen van oud
papier in Bovensmilde. In 2017
hebben we dus ons 40-jarig jubileum gevierd zonder hier verder
aandacht aan te hebben geschonken. Op dit jubileum werden
we later geattendeerd door een
attent gemeentelid. Hoewel
alweer een stuk verder in de tijd
kwam dit enige tijd geleden weer
op tafel tijdens een overleg van
de oud papiercie. Hierop hebben
we besloten om in het kader van
dit verlate jubileum iets voor ons
dorp aan te schaffen. Besloten is
tot de aanschaf van een AED die
24 uur beschikbaar is. De AED
zal komen te hangen in een buitenkast aan de Witterweg 24,
alhier en is inmiddels besteld via
de actie BuurtAED.nl Ook willen
we op kosten van de oud papiercie. maximaal 9 personen de
gelegenheid geven om een basiscursus hartreanimatie en bediening AED te volgen. Deze cursus
zal in Bovensmilde worden gegeven en kost een investering van
een dagdeel. De enige tegenprestatie die we van de deelnemers
verwachten is dat men zich na
het volgen van de cursus aanmeldt als burgerhulpverlener bij

het oproepsysteem HartslagNu
van de Ned. Hartstichting. Door
inzet van burgers zijn er minder
sterfgevallen! Als burgerhulpverlener werk je mee aan de
overlevingskansen van mensen
die een hartstilstand krijgen.
Bij een reanimatie verleen jij de
eerste hulp, totdat professionele hulpverlening er is! Voor
verdere informatie verwijs ik u
naar de website van HartslagNu.
Mocht u zich aan willen melden
voor de cursus dan kan dit via
het emailadres: brin3752@planet.nl Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen kiezen we ervoor
om de beschikbare plaatsen op
volgorde van binnenkomst te
vergeven.
Oud papier. 2 maart is het oud
papier bij u opgehaald door: Piet
Jaap Loonstra, Gerke Bijlsma,
Jan Huizing, Marco Rook, Roel
Vording, Erwin Wieringa en
David Wanders. Na afloop van
de inzameling heeft Jos Brink
weer voor de inwendige mens
gezorgd. In januari van dit jaar
was de opbrengst 21.180 kilo aan
oud papier. De volgende inzameling staat gepland op 6 april vanaf
9.00 uur.
COEvORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 31 maart: GK
10.00 ds. H. Nagelhout. Organist: Jan Kamphuis. Knd.: groep
1 t/m 8. Oppas: fam. HambergAhlers. Bloemendienst: mw.
H. Botma. Collecten: 1. Kerk.
2. Diaconie. Deurcollecte:
onderhoudsfonds.
Aleida Kramer 10.30 mw. J.
Regeling.
DIEvER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-Maat, Kalteren 6, 7981 LR
Diever, tel. 0521-592114
Kerkdienst 31 maart: 10.00
ds. B. van Werven. Bevestiging
ambtsdragers. Knd.: groep 1
t/m 8. 19.15 ds. A. Bloemendaal,
Zwartsluis.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 31 maart: 9.30 ds.
B. de Groot, Zweeloo. O.v.d.:
mw. H. Kiers en mw. A. Aukes.
Diakenen: mw. G. Westerdijk en mw. I. Boer. Organist:
Anne Unij. Oppas: Caroline
Leenman. Beamteam: Mark
en Joran. Gastdame-/heer: mw.
B. Busscher en dhr. J. Terpstra.
Autodienst: mw. R. Roffel: mw.
Huizing; dhr. J. Bakker: dhr. de
Groot en fam. Potze. Collecten: 1. A.K.A. 2. Spaarcollecte.
3. Kerk.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 31 maart: 9.30 ds.
J. van Breevoort. Collecten: 1.
Pastoraat. 2. 40-dagentijd: missionair pioniersplekken. Bij de uitgang: pastoraat. Oppas en knd.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersNIEUWS vOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 31 maart: 10.00
ds. S. Boukes, Damwoude.
Jeugddienst voorbereid door de
20-30ers groep. M.m.v. de band
More than words uit Noordscheschut. Knd.: ja. Kaars aansteken: Lola Kelder. O.v.d.: René
Aasman. Organist: Hendrikus Vugteveen. Oppas: Femke
Euving en Rosalie Jutstra. Collecten: 1. Missionair werk. 2.
Kerk. 3. Diaconie. Bloemengroet: mw. D. Koops. Kerkvervoer: fam. T. Eding (582350). Na
de dienst is er koffiedrinken.
Jarig. Dhr. J. Kiers 5 april 79
jaar. Adres: Stobbenakkerweg 5,
7864 TE 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 31 maart: 9.30 ds.
H. Nobel. O.v.d.: mw. G. Velzing-Hessels. Organist: M. Hof.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Bij de uitgang: onderhoud gebouwen. Welkom: ZWO.
kLAZIENAvEEN-noord
Kerkdienst 31 maart: 10.00
dhr. F. Koops, Veele. Organist:
Wessel Voorn. O.v.d.: Wieneke.
Welkom: Jantje. Beamer: Jantje.
NIEUW-AMSTERDAM/
vEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 31 maart: 10.00
ds. J. Fischer, Emmen. O.v.d.:
mw. G. Visser. Organist: dhr. B.
van der Klis. Koster: dhr. R. Visser. Collecten: 1. Getroffenen
van de cycloon Idai. 2. Kerk. Bij
de uitgang: gebouwen. Oppas:
Theresia Seip. Knd.: Alexandra
Mensing. Kaars aansteken:
Yoeri Pals. Bediening beamer:
Leon Pekelsma. Ontvangst:
fam. Van Noort. Bloemendienst:
mw. H. Doek. Autodienst: A.
Kuik.
Oldersheem 5 april: 19.00
weeksluiting.
NIEUW-AMSTERDAM/
vEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk,
dhr. A. Meijering, Middenweg 78,
7844 KX Veenoord, tel. 0591551346
Kerkdienst 31 maart: 10.00
ds. E. Wisselink. Organist:
mw. Willy Misker. Collecten:
1. Diaconie: project Gambia; 2.
Zuiderkerkgemeente. Uitgangscollecte onderhoud gebouwen.
Autodienst: mw. M. Meijer en
mw. Jakobs: dhr. J. Timmerman;
mw. G. Horstman: dhr. B. van
der Toorn. Lector: Fimke van
Sloten. O.v.d.: Hilly Lanjouw.
Bloemen: fam. Meulman. Koster: D. Gommer. Koffie: Mini
Meijer en Jantje Ellen. Ontvangst en nieuwsbrief: Hennie
Ellen en Jitske Wanders.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 31 maart: De
Wijngaard 9.30 da. Greving,
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Beilen. H.A. Tevens is er jeugdkerk in De Rank. Collecten: 1.
Missionair Werk PKN. 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 hebben dan wij. Knd.: alle
groepen. Autodienst: J. Reinink en W. Schippers. Oppas:
Tabitha Eisses en Lianne Kloosterman. Bloemengroet: fam. P.
Hogeveen.
ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers,
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH
Klazienaveen
Kerkdienst 31 maart: 9.30 ds.
Rutgers, Groningen. O.v.d.: mw.
R. Kuhl-Duinkerken. Collectant: mw. T. Posthuma-Pruim.
Organist: dhr. J. Kroon. Koster: fam. J. Batterink. Collecten: missionair werk. Bij de uitgang: onderhoud kerkgebouw.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdienst 31 maart
(zomertijd): 9.30 ds. R. Visser,
Uelsen. 19.00 ds. T. Oldenhuis,
Coevorden. Organisten: dhr.
R. Roelofs en dhr. G. Diepeveen.
Knd.: Gijsbert Immink (1, 2)
en Anja Valk (5, 6). Tnd.: 19.00
Bert Dubbink (7, 8). Oppas:
Esther Menkveld, Anja Valk-Bannink en Celine Valk. Collecten:
kerk en onderhoud
Bloemen bezorgen: Anja ValkBannink.
DEDEMSvAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 31 maart: De
Antenne 9.30 ds. K. van Staveren. O.v.d.: Jannie Lok. Organist: ds. W. Visscher. Lector:
Wim Jongbloed. Gastpersonen: fam. Kollen. Koster: Marie
Gerrits. In deze dienst zullen
Cerys Greetje Christina Nijhuis,
d.v. Wiljan en Corrina Nijhuis en
Marijn Geert Hofman; z.v. Frank
en Veerle Hofman en broertje
van Ties, worden gedoopt. We
zien uit naar het feest van de
doop wat we met elkaar mogen
beleven. De Fontein 19.00
ds. J. Zondag. O.v.d.: Karin van
Dijk. Organist: Hans Niezink.
Koster: Else de Ronde.
Collecten: PKW. Bij de uitgang:
diaconie. Kindercollecte: Mensenkinderen, voor mensen in
nood. Actie: Een jaar lang groente en aardappels! Oppas: Nienke Bouwman en Renate van der
Vecht. Kinderkerk: De Antenne:
voor groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 30
maart: ds. P. Lindhout. Organist: Arjen Hagels.
Zieken. Clara Feyoena Heem,
Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg: dhr. G. van Keulen,
Zwierstraat, herstelzorg unit
5, k. 7; mw. Haitjema-Schalen,
Tuinstr. 12, mw. A. van Wieren,
Bachplein 42, revalidatieunit.
Activiteiten. 2 april 19.30 uur
Moderamen (De Antenne).
Lees verder op pagina 4
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Spreekuur gemeenteleden:
Vooraf aan deze vergadering is
er vanaf 19.00 uur t/m 19.30 uur
gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. Mocht u
onderwerpen hebben waarover
u met ons van gedachten wilt
wisselen, willen we u hier van
harte voor uitnodigen.
Paasgroetenactie. Vanuit de
Pro. Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer
een Paasgroet aan gevangenen in
binnen- en buitenland. Vrouwelijke gedetineerden hebben zich
verdiept in het thema van het
40-dagentijdproject van KerkinActie: ‘Een nieuw begin’. Voor
gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen. Het
feit dat er aan hen gedacht wordt
doet hen erg goed. Het is een
feestelijke gebeurtenis als de
kaarten in de kerkdienst in de
gevangenis worden uitgedeeld.
Ook wij doen als gemeente mee
aan de Paasgroetenactie. 31
maart kunt u deze kaarten meenemen om op te sturen.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683XT Den
Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdienst 29 maart: GKV
19.30 Stil Moment. Collecte:
gevangenenzorg NL.
Kerkdienst 31 maart: 9.30 ds.
H. de Haan. Openbare Geloofsbelijdenis. O.v.d.: groep C.
Knd.: peuters: Nathalie Hofsteede en Annemiek Rosman;
groep 1 t/m 8. Oppas: zaal 6:
Inge Bosklopper, Riëtte Stokreef
en Pien Kolkman. Koffiedrinken
na de dienst. Koffie schenken:
Dinie Groothalle en Dinie Ekkel.
GK 19.00 dhr. J. Otten, Wierden. Jeugddienst. Collecten:
1. Jeugdwerk. 2. Alg. Kerkelijke
Arbeid. Deurcollecte: kerk.
Overleden. Op 9 maart heeft
de Here br. Arie Verburg, Het
Liefferdinck k. 127, tot zich
geroepen in de leeftijd van 90
jaar. De crematieplechtigheid
heeft plaatsgevonden op dinsdag
12 maart in kleine familiekring
in het crematorium te Nijverdal.
De Here zij met zr. VerburgNauta en haar gezin. In het volgende kerkblaadje zal er een In
Memoriam worden geplaatst
Zieken. Ab Laarman (Heemste-

res) is weer thuis en zal verdere
medische behandelingen moeten
ondergaan.
Marijke Gerrits, d.v. Henk en Ria
Gerrits (Noordelijke Kanaaldijk)
is weer in het MST Enschede
opgenomen. Ook zij maakt een
moeilijke tijd door. Laten we
aanhoudend voor hen bidden en
daarbij ook denken aan de andere zieken thuis.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA
Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord).
Op 16 maart is onverwacht op
85-jarige leeftijd overleden Willem Stoeten. Hij woonde met
zijn vrouw Tini in De Mulderij
208. We leven mee met zijn
vrouw, hun kinderen en kleinkinderen.
20 maart is op 79-jarige leeftijd
overleden, Frederika KamphuisWinters, sinds 3 maart 2000
weduwe van Gerrit Jan Kamphuis. Zij woonde in De Spinde
21. We leven mee met haar
familie en allen die haar dierbaar
waren.
Baalder. Zieken. Mw. Bravenboer, Burg Bramerstr. 122, is
nog ter revalidatie in het Clara
Feijoenaheem, revalidatie, afd 1
k. 3. Ze gaat goed vooruit, letterlijk en figuurlijk, en kaarten
zijn prachtig!
Baalderveld. Leef toe naar
Pasen, feest van een nieuw begin.
Het is tijd van bezinning en
soberheid. Op weg naar Pasen
is het thema ´Een nieuw begin´.
Wij vieren deze tijd op de zondagavonden in de Stephanuskerk
om 19.00 uur de serie van 6 vespers. Dat is een kort avondgebed
met lezingen en liederen, met
stilte en ruimte voor aandacht.
Op 31 maart, 7 en 14 april bent
u van harte uitgenodigd door de
liturgiecie. in onze gemeente. Zij
hebben de vespers voorbereid
en daar zijn we hen dankbaar
voor.
Op 17 maart werden wij blij verrast met een prachtig bloemstuk
uit de Baaldervelddienst. Fijn dat
aan ons werd gedacht, waarvoor
Hartelijk Dank. Groeten Gerrit
en Dicky Gerrits, Floralaan 27.
Radewijk. Na een geslaagde
operatie en een opname van
een week in het ziekenhuis te
Gronau is ds. Joop Dijkstra,
Vroomshoop, weer thuis. Wij

wensen hem een voorspoedig
herstel.
De wijkgemeente feliciteert dhr.
A. Ekkelenkamp, Westeindigerdijk 20, met zijn 83e verjaardag
op 25 maart en mw. G. van der
Veen-Pas, Radewijkerweg 2, met
haar 85e verjaardag op 29 maart.
LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 31 maart: Kruiskerk 9.30 ds. A. Estié, Oldebroek.
Jarig. Dhr. A. Donker, Rheezerweg 73, 7771 TC Hardenberg,
25-03-1937.
Dhr. H. Zomer, Kiezelweg 5A,
7775 PD Lutten, 27-03-1949.
Zieken. Dhr. J Oelen, Beatrixlaan 8, 7776 AP Slagharen, is na
ziekenhuis opname weer thuisgekomen.
Dhr. A. van Delden, Meidoornstr. 57, 7775 BD, is van het ziekenhuis naar het CFH, Rheezerweg 73, 7771 TC Hardenberg
gegaan.
De bloemen gaan deze week
met een groet van ons allen, vanuit de Kruiskerk naar Roelof en
Joke Jurjens, Turflaan 22, Slagharen; vanuit de Kapel naar mw. J.
Westerbeek-Pieters, Troostenweg 1b, Schuinesloot.
Wij vieren feest! En daarom
nodigen wij iedereen uit op 1e
Paasdag voor een gezamenlijk
Paasontbijt in Pro Rege. Iedereen! Dus neem ook je buren,
vrienden, familie en andere
belangstellenden mee. Aanwezig:
8.45 uur. Aanvang Paasontbijt:
9.00-9.45 uur. Voor de kinderen
t/m 12 jaar: Paaseieren zoeken.
Aanvang gez. dienst: ca. 10.00
uur in de Kruiskerk m.m.v. trompettisten. Opgave voor het paasontbijt vóór 15 april met vermelding van naam, aantal personen
en kinderen t/m 12 jaar, via het
inschrijfformulier op de leestafel
of bij G. van Dijk.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg, tel. 0523-235724, e-mail
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 31 maart: 9.30
ds. L. van Rikxoort. 19.00 ds.
A. v/d Spek, Zwartsluis. M.m.v.
’Samen op Weg’. Ze zullen ons
The Young Messiah laten horen.
O.v.d.: dhr. B. Veltink. Diakenen: B. Mellema en A. Visser.
Collecten: eigen jeugdwerk,

kerk en gebouwen. Gastheer:
J. Hans.
Uitnodiging alle 65-plussers
van de Sionskerk. De Paasmiddag wordt gehouden op 9 april
in de Garve te Beerzerveld. We
beginnen om 14.30 uur. De meditatie wordt gehouden door ds. J.
Adriaanse. Na de pauze is er een
optreden van de ‘Olde Deerns’.
Aan het eind van de middag houden we een broodmaaltijd. 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). Iedereen is van harte welkom. Met
vriendelijke groet namens de
wijkdames(heer).
Jarig. Op 30 maart hoopt mw.
W. Kremer-v/d Kamp, Beerzerweg 31, 7736 PH Beerze, 73 jaar
te worden. Op 1 april hoopt dhr.
J. Nijboer, Marsdijk1, 7736 PL
Beerze, 77 jaar te worden.
Op 8 april hoopt Ria Snoeyink,
Sterrenboslaaan 6, 7484 EG
Wilp, 60 jaar te worden.
Meeleven. We leven mee met
iedereen die moeiten en verdriet
kent op wat voor manier dan
ook.
Tekst. Recentelijk zocht een
gemeente een goede voorganger.
Ze vonden slechts één persoon
geschikt voor deze functie. Uit
onderstaande notities blijken hun
bevindingen over de overwogen
kandidaten.
NOACH; heeft 120 jaar predikervaring, maar geen bekeerlingen.
MOZES; stottert; vroegere
gemeente meldt dat hij gauw uit
zijn slof schiet om onbenullige
zaken.
ABRAHAM; vertrok naar Egypte
toen het moeilijk werd. Schijnt
daar problemen met de autoriteiten gekregen te hebben waar
hij zich met leugens uit probeerde te redden.
DAVID; houdt er een onaanvaardbare moraal op na: was
misschien in aanmerking gekomen voor de functie van muziekleider, als hij niet in zonde was
gevallen.
SALOMO; reputatie voor wijsheid, brengt het alleen niet in de
praktijk.
ELIA; tegenstrijdig figuur; staat
erom bekend niet stressbestendig te zijn.

HOSEA; zijn huis is een janboel;
hij is gescheiden, en hertrouwd
met een prostitué.
JEREMIA; te emotioneel; onruststoker; volgens sommigen een
onmogelijke lastpost.
AMOS; geen training; alleen
geschikt als vijgenplukker.
JOHANNES; noemt zichzelf
Baptist, maar heeft geen tact en
loopt erbij als een hippie. Heeft
moeite met ‘eten wat de pot
schaft’ in een gemeente.
PETRUS; erg opvliegend karakter; is erop betrapt dat hij ontkende Christus te kennen.
PAULUS; zijn brieven zijn tactloos, te ruw; hij ziet er niet uit
en preekt veel te lang.
TIMOTHEÜS; is veelbelovend,
maar helaas veel te jong.
JEZUS; beledigt met zijn preken
menig kerklid, vooral bijbelleraars; te controversieel; beledigde zelfs de commissie met zijn
kritische vragen.
JUDAS; praktisch, gemakkelijk
mee samen te werken, kan goed
met geld omgaan, zorgt voor
de armen. De commissie heeft
besloten dat Judas de geschikte
persoon is voor haar gemeente.

welkom in
Haus Reinhild

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 31 maart: Kloosterkerk 9.30 ds. J. Schep,
Zuidland. Knd.: groep 1 t/m 8.
Paasproject. Oppas: Fabiënne
Hakkers en Suzan Bolks. Collecten: diaconie, kerk en onderhoudsfonds.

Lees verder op pagina 7

Hoe verwelkomen wij toeristen?
Hebt u er wel eens over nagedacht hoeveel mensen in uw
regio vakantie vieren? Ze komen om te wandelen of te fietsen,
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?

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

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

Kijk op

hausreinhild .nl

“L

NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling,
Haagwinde 12, 7711 NV Nieuwleusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 31 maart:
Ontmoetingskerk 10.00 ds.
H. Veldhuizen, Hasselt. Knd.:
groep 1 t/m 8. Tnd.: klas 4 t/m
6. Collecten: diaconie, kerk en
het onderhoudsfonds. 19.15 ds.
L. Hoekstra, SoW-dienst. Collecten: diaconie, kerk en het
onderhoudsfonds.
Zieken. Zr.K.de Graaf, Burg.
van Sandickstr. 2, is opgenomen
in IJsselheem te Zwolle.
De bloemen gaan met groet
naar zr. M. Schuldink-Jonkers,
Westeinde 46.

Advertenties

wandelen
in Sauerland

Natio

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 informatie 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
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Nationaal voorleeskampioen Sarah van Pruissen (13):

“Lezen is lekker rustig”

Wat het oog
(niet) ziet
Door DS. Foekje Dijk ,
dalfsen

Sarah van Pruissen uit Zwolle is gewend aan media-aandacht, dat merk
je meteen. Professioneel en zakelijk doet ze haar zegje, zonder al te veel
uit te weiden. En dat voor een meisje van dertien. Diverse media wisten haar de afgelopen tijd te vinden. De aanleiding: Sarah is nationaal
voorleeskampioen.

de kinderboekenambassade.”
De ambassade is een onderdeel
van het kinderboekenmuseum
en bevat grote kasten met kinSarah van Pruisderboeken en portretten van
sen werd eerder al
Overijssels kampioen, nadat ze de de koning en koningin van het
Nederlandse kinderboek: Paul
schoolfinale van de protestantsBiegel en Annie M.G. Schmidt.
christelijke basisschool De AquaKinderen kunnen er een filmpje
rel had bereikt, en vervolgens de
opnemen waarin ze vertellen
plaatselijke en regionale finales.
over hun favoriete boek. “Nadat
En als klap op de vuurpijl kwam
ik landelijk voorleeskampioen
ze ook tijdens de landelijke finale
ben geworden, kreeg ik veel
als beste uit de bus. Daaraan
verzoeken om ergens te komen
deden maar liefst tweehonderdvoorlezen of bijduizend kinderen
voorbeeld een
mee. ‘Er schuilt
“Ik lees in de kerk ook wel eens
opening bij te
in haar echt een
iets voor uit de Bijbel”
wonen zoals de
voorlezer des
opening van de Kinderboekenvaderlands’, jubelde de jury naar
aanleiding van haar nationale titel. week in Zwolle Ook kwamen
kranten en andere media langs
“De jury vond dat ik zichtbaar
voor interviews. Jammer genoeg
plezier heb in lezen. Voor het
lukt het niet altijd om op deze
kampioenschap mocht ik zelf een
verzoeken in te gaan. Ik kan
boek uitzoeken en ons groepje
natuurlijk niet zomaar midden
van twaalf provinciale voorleesop de dag in Amsterdam zijn, om
kampioenen kreeg ook nog een
maar een voorbeeld te noemen.
boek ter plekke aangeboden om
Mijn vader behandelt alle verzoeuit voor te lezen.” De keuze van
ken en bekijkt wat mogelijk is,
Sarah viel op ‘Superheld op sokwant ik heb ook mijn schoolwerk
ken’, een deel uit de serie De
nog. Daarom ga ik ook niet veravonturen van Max Kruimel, van
der met de speciale voorleesronRachel Renee Russell. “Ik koos
des voor middelbare scholieren.
voor dit boek, omdat het humoIk zeg nu eerst even ‘stop’,” aldus
ristisch is geschreven. Het laat
de inmiddels eerstejaars leerook creatieve oplossingen zien
linge van het Zwolse Greijdanus
voor allerlei problemen. En de
College. Een plek waar overigens
schrijfwijze spreekt mij erg aan.”
ook veel wordt gelezen. “Tijdens
Nederlands lezen we eerst verKinderdirecteur
plicht een kwartier.” Over school
Sarah mag zich een heel jaar lang
gesproken: weet Sarah al welke
Nationale Voorleeskampioen
richting ze later uit wil? “Nog niet
noemen. Met deze titel sleepte
echt, maar ik zit te denken aan
ze niet alleen een wisselbeker en
musical of dans.”
een ‘gewone’ beker in de wacht,
ze is ook benoemd tot kinderPaplepel
directeur van het KinderboekenDe belangstelling voor lezen is
museum in Den Haag. “Dat is
Sarah met de spreekwoordelijke
een leuke functie. Ik mag ideeën
paplepel ingegoten. “Mijn moeinbrengen om het museum aander heeft me van jongs af aan
trekkelijk te houden. Ook krijg
voorgelezen. Dat doet ze nu ook
ik uitnodigingen om bij bepaalde
nog bij mijn twee jongere zusjes
gebeurtenissen aanwezig te zijn
van vijf en acht. Mijn vader leest
zoals vorig jaar de opening van

Soms duiken er
plotseling woorden
of zinnen in mijn gedachten op,
die mij terstond een tijdreis naar
het verleden laten maken. Zoals
deze: ‘De mens ziet wat voor
ogen is, doch God ziet het harte
aan …’ Waar deze tekst uit mijn
kindertijd (ik was als kind altijd
diep onder de indruk van de verhalen uit het bijbelboek Samuel)
nu zo onverwacht vandaan komt?
Wellicht door het verhaaltje dat
na een lange dwaaltocht tenslotte
op mijn bureau terecht is gekomen.
Een prachtig stukje uit de Taoïstische traditie.

door Leo Polhuys,
deventer

Het vertelt over een paardenfokker die jarenlang paarden fokte
voor een graaf. Hij is daarvoor te
oud geworden, en de graaf vraagt
hem of er iemand in de familie is
die zijn taak kan overnemen. De
fokker legt uit:
‘Een goed paard herken je aan
zijn spieren en dergelijke, maar
de beste paarden kun je niet
herkennen aan hun uiterlijke verschijning. Niemand in mijn familie
heeft dit vermogen. Maar ik ken
iemand, een arme man die groenten en hout verhandelt, die in
staat is uit vele paarden het beste
te kiezen.’
‘Laat u niet leiden door de
schijn, uw oordeel kan onbillijk

minder vaak voor. Voorlezen is
goed voor je ontwikkeling. Ik zat
al op leesniveau AVI+ in groep
zes.” De bewering dat ‘de jeugd’
tegenwoordig niet meer leest,
gaat voor Sara dus duidelijk niet
op. “Het voordeel van een boek
lezen is dat het lekker rustig is.
Het stimuleert je fantasie. En je
wordt er niet zo moe van als lang
op een scherm turen. Maar ik kijk
ook best graag naar een leuke
film hoor. En ik heb pas geleden
een e-reader gekregen. Dan zit ik
natuurlijk ook wel op een scherm
te kijken. Maar bij een e-reader
passen de letters zich aan de achtergrond aan, dus dat geeft wel
een rustig beeld. Ik lees het liefst
spannende boeken, maar geen

Sarah leest ook wel
eens een stuk uit de
Bijel voor in haar
eigen kerk, de Sionskerk in Zwolle.

horror of misdaadverhalen. Ik ben
bijvoorbeeld gek op Harry Potter. Ook de serie ‘Hoe overleef
ik’ vind ik leuk. Het mooist vind ik
boeken met een doorgaande lijn,
bijvoorbeeld over één persoon die
door het hele boek heen van alles
meemaakt. Ik houd minder van
afzonderlijke korte verhalen.”
Kerk
Ook de Sionskerk, waar het
gezin Van Pruissen regelmatig de
diensten en andere activiteiten
bijwoont, heeft Sarahs voorleeskwaliteiten ontdekt. “Soms vragen ze mij om een bijbelgedeelte
voor te lezen tijdens de preek.”
Ze heeft het erg naar haar zin in
de kerk. “Ik zit op een bijbelclub
voor de jeugd en voel me er echt
thuis.” Kan ze ook zeggen wat
haar meest favoriete bijbelgedeelte is? Daar moet ze even over
nadenken: “Het Paasverhaal.”
Tips
Heeft Sarah tips voor ouders en
kinderen die graag goed voor willen lezen? “Zorg ervoor dat je
zelf begrijpt wat je leest. Dat is
belangrijk. Al was het alleen maar
om vragen na afloop te kunnen
beantwoorden. Als je een boek
zelf leuk vindt, kun je daar ook
goed uit voorlezen. Soms is lezen
trouwens een kwestie van doorzetten. In het begin lijkt een boek
niet leuk, maar als je dan doorzet,
blijkt het later toch heel erg interessant te worden.”
Meer weten over Sarah? www.sarahvanpruissen.nl

zijn.’

Graaf blij, laat de man halen en
vraagt een speciaal paard te
halen. Na drie maanden geeft hij
bericht dat het paard is gevonden. Op de vraag van de graaf
wat voor soort paard het is antwoordt de arme sloeber:
‘Een gele merrie.’
De graaf laat het paard komen,
en het blijkt een zwarte hengst
te zijn. Woedend ontbiedt hij de
paardenfokker en bijt hem toe:
‘Dank voor de aanbeveling, maar
die man weet niets van paarden!
Hij weet niet eens het verschil
tussen zwart en geel, laat staan
tussen een hengst en een merrie!’
Bij de oude fokker breekt een
brede glimlach door.
‘Zijn talent is duizendmaal groter
dan het mijne. Hij ziet alleen de
innerlijke natuur, de essentie van
het paard en hecht totaal geen
waarde aan de uiterlijke verschijning.’
U begrijpt, wanneer de graaf het
paard tenslotte toch maar laat
halen, blijkt dit het beste paard te
zijn dat hij ooit gezien heeft.
Wat valt er veel te leren uit oude
geschriften en verhalen! Overigens had mijn oude Mem ook zo
haar eigen idee over dit alles, ze
heeft het haar beide kinderen met
paplepels vol meegegeven: ‘Laat
u niet leiden door de schijn, uw
oordeel kan onbillijk zijn.’
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bij de achterdeur
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Maar wie niet stemt, moet
achteraf natuurlijk niet mekkeren.

RTV-tips
Zaterdag 30 maart
kRO-NCRv | NPO2 | 20.00
Das Boot. Na de aanslag van het
Franse verzet proberen Forster
en Duval te achterhalen wie het
explosief kan hebben geplaatst.
Zondag 31 maart
NCRv | NPO2 | 08.25
De verwondering. Vorig jaar
kwam Barbara de Zoete tijdens
de revalidatie na een beenbreuk
in aanraking met Nijkleaster, de
christelijke geloofsgemeenschap
in Jorwerd. Het zette haar leven
volledig op z’n kop.
Zondag 31 maart
EO | NPO2 | 9.55
Het perfecte offer. Vroeger
werden er dieren geofferd voor
de zonden van de mens. Ds. Arie
van der Veer vertelt dat dierenoffers niet meer nodig zijn vanwege
het perfecte offer: Jezus.
Maandag 1 april t/m donderdag 4 april
EO | NPO2 | 19.15
Typisch Marken: aan de oevers
van het Markermeer ligt Marken.
Vroeger een eiland, maar na de
aanleg van de dijk in 1957 is het
dorp nu officieel een schiereiland.
Het eilandgevoel is sterk.
Dinsdag 2 april
EO | NPORADIO 1 | 20.30
Langs de Lijn en Omstreken
is een licht-journalistiek avondmagazine waarin nieuws (live) sport
en persoonlijke gesprekken bij
het nieuws elkaar afwisselen.
Woensdag 3 april
NTR | NPO2 | 21.20
Andere Tijden. Vanaf 1948
worden in Nederland de eerste
kinderen geboren, die zijn verwekt met behulp van een anonieme spermadonor. Andere Tijden
blikt terug op de beginjaren van
de spermadonatie.
Donderdag 4 april
EO | NPO2 | 20.25
van Atlas naar Arabië
Tunesië: Tunesische Joden. Het
Tunesische Djerba wordt ook
wel het Jeruzalem van NoordAfrika genoemd. Al bijna 1500
jaar vormt dit vakantie-eiland de
thuisbasis voor een kleine Joodse
gemeenschap. Hoe houdt deze
gemeenschap stand in een land
dat voor het overgrote deel uit
moslims bestaat?
vrijdag 5 april
EO | NPO3 | 20.25
Travel with a Goat. In Peru
maken Stefan en de Canadese
Julie een tocht door de hooglanden met een alpaca. Het dier is
rijp voor de slacht en daar worstelen zij mee. Moet de alpaca
worden gered van de slacht of
nemen zij een rationele beslissing?

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl

Milieumoeheid
Bent u ook zo moe geworden
van al dat verkiezingsgeleuter? Ik ben er in elk geval
helemaal klaar mee. Op 20
maart jl. heb ik mijn burgermansplicht vervuld, zoals
het betaamt. Heel vroeger
kreeg je een kleine boete als
je niet naar het stemlokaal
kwam, maar sinds jaar en
dag is iedereen vrij gelaten.

over geldklopperij en dan heb ik
de asbestsanering voor ogen.

Voor een bepaalde datum moet
alle asbest van de daken zijn in
ons vlakke land. Kom er met de
door DS. TAMMO OLDENHUIS,
handen niet aan en sloop niks,
COEvORDEN
want dat gaat ten koste van je
gezondheid met de dood als
De weken voor de verkiezingen
waren zwaar vond ik. Er was nog gevolg. Speciale bedrijven moeten komen om de asbest van
maar een enkel punt op de polide daken te halen. Mannen in
tieke agenda en dat was het kliruimtepakken komen het karmaat. We moeten met zijn allen
wei opknappen en voeren het
aan de bak en aan de knip, want
gevaarlijke goedje af. Dat kost
het water staat deze planeet aan
ook een lief grijpstuivertje maar
de lippen. Nog niet zo lang gelevoor je gezondheid moet je wat
den schreef ik in dit blad dat het
over hebben. Want je wilt toch
er op lijkt dat het klimaat het
voor geen goud meer met een
nieuwe evangelie is geworden
vinger aan deze
en de profeten
rommel komen?
van Groen Links
dat PoLitieke GehinkeLPinkeL kan
Er zou subsidie
en de verlichte
ik niet Meer verdraGen. GraaG
voor zijn van
democraten uit
beide benen oP de Grond a.u.b.
overheidswege,
de zestiger jaren
en zeLF de Grond FatsoenLijk
helaas de potjes
roepen alleen
bijhouden, daar LiGt onze PLicht.
zijn allang leeg.
maar dat we ons
Achter het net gevist, jammer
moeten bekeren, want anders
dan. Onderhand moet de eigenadert het oordeel met rasse
naar van de schuren soms een
schreden. Ik heb zo mijn bedengrote lening opnemen om van
kingen bij deze doemdenkerij en
niet te vergeten dwaze geldklop- het asbest af te raken.
Nu is uit nieuw onderzoek gebleperij. Dan wip ik even op een
ken dat de gevaren van asbest
zijspoortje als ik verder nadenk

ongelooflijk sterk overdreven
zijn. Natuurlijk, je moet er niet
in zagen op slijpen, die vezels
zijn kankerverwekkend. Maar als
het gewoon voorzichtig van een
dak wordt gehaald is er niets aan
de hand. Ondertussen zijn mensen, vaak kleine ondernemers
voor duizenden euro's het schip
in gegaan. En wie zal de schade
betalen? De overheid trekt met
de schouders, uit lege potten kun
je niets uitkeren.
En de overheid woont nu eenmaal
niet in Sarfath, waar de profeet
langs kwam in oude dagen.
En dat alles weer onder de noemer van een schoner milieu. Ik
word er helemaal, maar dan ook
helemaal driedubbel overgehaald
moe van. Ik wil het toch weer
eens zeggen. Wie is er nu gek
geworden? Dat politieke gehinkelpinkel kan ik niet meer verdragen. Graag beide benen op
de grond a.u.b. En zelf de grond
fatsoenlijk bijhouden, daar ligt
onze plicht.
Laten alle klimaatleuteraars dat
maar eens goed in de oren knopen!!

lezers schrijven
niet zomaar achter allerlei hypes
aan te rennen. Wij vroegen uw
mening daarover en ontvingen de
volgende reactie.

Moet de kerk wel of
niet stelling nemen
in actuele zaken?
In het Gezamenlijk Zondagsblad
van 17 maart verscheen een artikel van ds. Henk Jan Prosman
uit Nieuwkoop, waarin hij de
Protestantse Kerk waarschuwt

Kerk is geen eiland

Met verbazing heb ik dit artikel
van de hand van ds. Prosman
uit Nieuwkoop gelezen. Ik vind
dat de kerk met beide benen in
de maatschappij moet staan en
keuzes moet maken. Hoe kan zij
anders haar pastorale en vooral

Woensdagavond schetste hij eerst
een apocalyptisch beeld van een
bedreigde ‘boreale’ (lees: witte)
cultuur. Die wordt ondermijnd
door een, houd u vast, ‘masochistische ketterij’, ‘immanente
religie’, ‘politieke theologie’, ‘afgod
van de transitie’, ‘doodscultus’ en
‘geseculariseerd zondvloedgeloof’.
In concreto: klimaatmaatregelen
en immigratie. Deze ‘zonsondergang van de grootste beschaving
ooit’ zal echter tot staan worden
gebracht nu Baudet de politiek in
is gegaan en met het Forum een
ommekeer teweeg zal brengen.
“Wij zijn naar het front geroepen. Als FvD’ers weten wij dat je
metafysische grondslagen van het
christendom niet hoeft te onderschrijven om de wederopstanding
als leidend motief te aanvaarden.
Op die rots gaan wij onze zuil
bouwen.”Als dit geen godloze
heilsleer is, dan weet ik het ook
niet meer. Of Baudet moet zelf
die god zijn, die messias. En ik
vermoed dat hij, sprekend over
een ‘spiritueel vacuüm’, een
gevoelige snaar raakt bij burgers
die de politiek als zielloos ervaren. Het ‘einde van de geschiedenis’, afgekondigd na de val van het
communisme, schiep een technocratisch klimaat, waarin politici
zich konden beroepen op hun
gebrek aan visie – na Fortuyn is
het nu Baudet die daar een eigen
-

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

Het paradijs van Baudet
Stevo Akkerman, columnist van dagblad Trouw, stortte zich op de overwinningsspeech van Thierry Baudet.

Misschien is het geen evangelie, maar een
utopie, de ontspoorde variant van de blijde
boodschap.

diaconale taak goed vervullen?
Ds. Arjan van der Spek schreef
over de Nashville verklaring een
zeer goed artikel in het GZ van
27 januari jl. Onze predikanten
namen ook duidelijk afstand van
deze verklaring. Wel triest dat er
niet naar het welzijn van de predikant van het uitzendcentrum
werd geïnformeerd en naar de
toestand van de mensen die uitgezet zullen worden. Hierin kan
dus verbetering aangebracht worden. De kerk is geen eiland, maar

moet midden in de wereld staan,
vind ik.

evangelie tegenover plaatst.
Of misschien is het geen evangelie, maar een utopie, de ontspoorde variant van de blijde
boodschap. Daarom vind ik de
allesomvattende, kosmos-reddende retoriek van Baudet beangstigend. Ze belooft meer dan welke
politiek ooit waar kan maken en
gaat voorbij aan het aanmodderen dat het leven hoe dan ook is,
zeker als het een samenleven is
van mensen die heel verschillend
denken en geloven. Bovendien
behelst zijn visioen – eigenlijk
niet meer dan de terugkeer naar
een verheerlijkt verleden – een
vals paradijs. Het is blind voor de
nachtzijde van de eigen natie en
cultuur. Het wil het heil reserveren voor de eigen uitverkoren
groep. In zo’n paradijs is de slang
nooit ver weg. Dolf van de Vegte

Dolf was een visionair en een
strijder voor het koninkrijk van
God. Zijn visie om Nederland te
bereiken met de boodschap van
het evangelie door middel van de
media heeft zijn leven gekleurd.
Samen met Ans, zijn vrouw, is
hij dwars door alles heen blijven staan en mocht hij de laatste
jaren een prachtige groei meemaken van Family7.
"Tijdens zijn ziekte heeft Dolf
altijd een rotsvast vertrouwen
op God gehad en nooit de waaromvraag gesteld of geklaagd over
zijn gezondheid. Altijd bleef hij
vasthouden aan zijn geloof en aan
de wetenschap dat God uiteindelijk beslist en het in zijn hand
heeft: “Ik haal mijn steun uit
onder andere Psalm 23: ‘Al ga ik
door een dal van diepe duisternis, ik wees geen kwaad.’ Dat
is mijn hoop. Dus waarom zou
ik me druk maken?” zei Dolf
onlangs in een interview. Dolf
heeft al die jaren vol passie en vol
geloof Family7 opgezet en geleid.
Vooral de reizen naar Israël, het
land waar hij zo van hield, en de
programma's die daar gemaakt
werden, hadden zijn hart. Boven
alles stond zijn grootste droom
om heel Nederland met het evangelie te bereiken. Dat werd zijn
levenswerk en was zichtbaar in
elke keuze.

In memoriam: Dolf vd vegte
Onlangs overleed Dolf van de Vegte,
oprichter en directeur van de christelijke tv-zender Family7 op 66-jarige
leeftijd. Het blad Opwekking wijdde een in memoriam aan hem.

Hij stelde nooit de waaromvraag…

Ria Kramer
lid Protestantse Gemeente
Steenwijk
Ook u kunt nog reageren op het artikel
van ds. Prosman. Schrijf in maximaal 500
woorden wat u vindt, zet uw naam eronder
en mail uw reactie naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

berichten uit de gemeente
Vervolg van pagina 4

ST. jANSkLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 31 maart:
10.00 ds. H. ter Beek, Zwartsluis. Zendingsdienst. Oppas:
Aline Mooiweer en Jenda Weijs.
Knd.: groep 2: Marieke en Sandra. Organist: Hans Dunsbergen. 19.00 H. Pap. Gez. dienst.
Organist: Rick van der Linden.
Collecten: 1. Zending. 2. Kerk.
Uit de gemeente. Op D.V.
30 maart is er een samenzingen naar de zondagavond in de
Johanneskerk. Deze avond staat
o.l.v. Chr. Gem. zangver. ‘Sursum Corda’ uit St. Jansklooster.
Samen zingen naar de zondag,
een mooie een goede gelegenheid om je voor te bereiden op

de dag van de Heer. De rustdag
die God ons geeft om gesterkt
te worden met geestelijk voedsel
voor de komende week. En wat
is er nu mooier om dat al zingend te doen. Naast het koor dat
een aantal liederen ten gehore
zal brengen gaan we ook samen
zingen. Liederen van Joh.de Heer
en Psalmen, waarvan een aantal
met bovenstem. We zien uit naar
een mooie zangavond en heten
iedereen van harte welkom om
samen met het koor God de lof
toe te zingen. Tot ziens op zaterdagavond 30 maart in de geref.
BIjZONDERE
PINkSTERBIjEENkOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Johanneskerk aan de Leeuwte te
St. Jansklooster.
Zendingsdienst. 31 maart staat
de morgendienst in het teken van
de zending. In deze dienst zijn
ook dhr. en mevr. Gert en Marjo
Jonkheer aanwezig om iets te vertellen over hun werk voor OMF
(Overseas Missionary Followship)
en zijn gestationeerd in Thailand.
Gert werkt als medisch adviseur
en Marjo is pastoraal werker. Het
echtpaar Jonkheer zal hun werk
verder toelichten in de dienst.
De collecte is bestemd voor het
werk wat ze mogen doen onder
één van de vele bevolkingsgroepen, de Shan in Noord-Thailand.
Zo kunnen we een klein steentje
bijdragen aan de medische zorg
onder de vluchtelingen in Thailand.
Zieken. Het meeleven en stilstaan bij hen die te maken hebben

zondag 31 maart 2019

met ziekte en zorgen is en blijft
een punt van veel aandacht. Aandacht voor elkaar is belangrijk. En
ook dit keer leven we mee met
hen die hun dagen gevuld zien
met zorgen voor een zieke geliefde of die zelf persoonlijk aan den
lijve ondervinden dat ziekte en
zorgen het leven moeilijk maken.
We wensen hen veel sterkte toe
en bidden voor hen om kracht en
bijstand van onze hemelse Vader.
God, wees ons genadig en zegen
ons, laat het licht van uw gelaat
over ons schijnen, dan zal men
op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende
kracht. Psalm 67: 2 en 3.
Met deze tekst uit Gods woord
mogen we de nieuwe week ingaan
en we wensen u daar Gods liefde
en nabijheid bij toe.
Hartelijke groeten en een goede
en gezegende week toegewenst.

Rohingya-jongen in Bangladesh. In 2017 werd de grote
stroom Rohingya vluchtelingen uit Myanmar wereldnieuws. Het grootste deel leeft
onder barre omstandigheden
in Bangladesh.

reld staan,

ente
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Kick Bras over
Dietrich Bonhoeﬀer
Dietrich Bonhoeffer, die in februari 1945 door de nazi’s werd gefusilleerd, inspireert sindsdien veel
mensen. Kick Bras schreef een
boek over hem: ‘Voor het leven,
de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer’. Het boek is een grondig
overzicht van Bonhoeffers visie
op God en mens in de moderne
samenleving, de navolging van
Christus, de betekenis van gebed
en meditatie, geloofsgemeenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op 10 april geeft
hij een lezing over zijn boek in
Emmen.
Woensdag 10 april, 19.30 uur, Emmen, Grote Kerk,
Schoolstraat 5, € 6

Retraîtedag
‘Stilte beleven’
Aan het begin van de Stille Week
wordt in het voormalige klooster
Nieuw Sion bij Diepenveen een
bijzondere retraîte georganiseerd.
Mensen kunnen een dag de stilte
beleven en ervaren wat dit met
hen doet. Even weg van de drukte
en dagelijkse beslommeringen
van alledag? Een dag waarin aan
stilte invulling wordt gegeven om
dichter bij jezelf te komen in aansluiting op de goede week naar
Pasen. Er kunnen maximaal 15
personen aan deelnemen.
Maandag 15 april, 8.00 – 20.00 uur, Diepenveen, Nieuw
Sion, Vulikerweg 6, € 50 (incl. eten), info: nieuwsion.nl

De spreker tijdens de HVC Regiotour
2019 komt uit Bangladesh: dominee
Mabud Chowdhury, ex-moslim.

Vervolgde christenen centraal
tijdens Regiotour
Vervolgde christenen en hun verhalen lijken soms ver weg. De Stichting
Hulp Vervolgde Christenen brengt hen dichtbij in de HVC Regiotour.
Tijdens vier bijeenkomsten en één ondernemersbijeenkomst kunnen
jong en oud kennismaken met levensverhalen van vervolgde christenen.
Iedereen is welkom.

Veel mensen (her)ontdekken
dat het meeleven met vervolgde
christenen een verrijking is voor
het eigen geloofsleven.
Stichting HVC ontmoet samen
met een buitenlandse gastspreker jaarlijks honderden kinderen en volwassenen tijdens
bezoeken aan scholen, kerken
en jeugdverenigingen in heel
Nederland.
Regiotour
Eén keer per jaar trekt de HVC
Regiotour door Nederland.
Centraal tijdens deze tour staat
het verhaal van een vervolgde
christen uit het buitenland, die
speciaal hiervoor naar Nederland komt. De avonden bieden
een gevarieerd programma,
met een spreker, nieuws vanuit

de Kerk wereldwijd en samenzang; ook is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.

Vervolgde Kerk. Vanavond werd
het ons nog duidelijker dat het
belangrijk is om voor vluchtelingen te bidden en dat ze dat als
bemoedigend ervaren.” De spreker tijdens de komende HVC
Regiotour 2019 komt uit Bangladesh. Dominee Mabud Chowdhury is een ex-moslim, afkomstig
uit een grote moslimfamilie uit
een hogere klasse. Hij zal vertellen hoe God hem riep voor het
werk in Zijn Koninkrijk.

vervolgde christen
Tijdens de HVC Regiotour in
2017 vertelde dominee Daniël
Bangladesh
uit Pakistan over zijn gevaarlijke
evangelisatiewerk onder moslims In Bangladesh focust Stichting
HVC zich op hulp aan de Rohinen in 2018 stond het indrukgya, een bevolkingsgroep van
wekkende verhaal van dominee
enkele miljoenen mensen die
Ghassan uit Irak centraal. Een
feitelijk stateloos
bezoeker zei
zijn. Het groothierover: “Het
we hoorden ook hoe we zeLF
ste deel leeft in
raakte ons dat
Meer van betekenis kunnen zijn
Myanmar, waar
dominee Ghasvoor de vervoLGde kerk.
ze grof geweld,
san vertelde dat
uitbuiting en verkrachtingen te
God het geweld van ISIS in Irak
verduren krijgen. Er is sprake
gebruikt om meer mensen naar
van etnische zuiveringen. Vande kerk te brengen. We hoorwege het geweld zoeken veel
den ook hoe we zelf meer van
Rohingya een goed heenkobetekenis kunnen zijn voor de

men in buurland Bangladesh.
Daar worden ze ondergebracht
in vluchtelingenkampen. De
omstandigheden in de kampen zijn vreselijk. De Rohingya
worden nauwelijks als mensen
erkend.
Geestelijke en praktische
ondersteuning
Stichting HVC is een energieke
hulporganisatie met vrijwilligers in heel Nederland. Ze
staan graag ‘met de voeten in de
modder’; de organisatie heeft
korte lijnen met de hulpprojecten dankzij lokale partners.
Naast het bieden van geestelijke
en praktische ondersteuning in
nood, verspreidt Stichting HVC
het Evangelie en bekommert ze
zich over (wees)kinderen die
aan hun lot zijn overgelaten.
*De bijeenkomsten van de HVC Regiotour vinden plaats
in Nunspeet, Barneveld, Kesteren, Dordrecht en Oud-

Fair Trade en
koﬃe in Beilen
De werkgroep Groene Kerk
organiseert een avond over Fairtrade en koffie. Te gast is Klaas
Kuipers. Hij is ruim 30 jaar actief
in de fair trade. Bij Neuteboom
koffiebranders Almelo was hij
verantwoordelijk voor de producten voor de Wereldwinkels. Klaas
vertelt over de Gouden Eeuw, de
industriële revolutie en de jaren
1900 tot 1950. Over Max Havelaar en over de kleine boeren die
tegenover de grote koffieplantages staan.
Dinsdag 16 april, 20.00 uur, Beilen, Wilhelmina
Zalencentrum, Wilhelminaplein 4,
info: ontmoeting@pgbeilen of www.pgbeilen.nl

Jesus Christ Super
Star in Hasselt
Jesus Christ Super Star. Deze
legendarische rockmusical van
Tim Rice – Andrew Lloyd Webber vertelt over de laatste
weken van het leven van Christus. Onder leiding van dirigente
Nynke Poelsma geeft een plaatselijk projectkoor een optreden bij
de film met enkele live gezongen
songs uit deze rockopera.

dorp, in de periode van 29 maart t/m 5 april terecht. De
avonden beginnen om 19.30 uur. Toegang gratis. Inf o:
www.stichtinghvc.nl/regiotour.

Dinsdag 16 april, 20.00 uur, Hasselt, Bibliotheek,
Doctor H.A.W. van der Vechtlaan 34
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Wij lezen vandaag
vrijdag 29 maart
2 Timoteüs 4:9-22
Zaterdag 30 maart
Leviticus 4:1-12
Zondag 31 maart
Leviticus 4:13-21
Maandag 1 april
Leviticus 4:22-26
Dinsdag 2 april
Leviticus 4:27-35
Woensdag 3 april
Leviticus 5:1-13
Donderdag 4 april
Leviticus 5:14-26
vrijdag 5 april
Leviticus 6:1-6
Zaterdag 6 april
Leviticus 6:7-11

Even doordenken
‘Protestant’ klinkt nogal rebels,
maar daar is weinig meer van te
merken.
Rikkert Zuiderveld

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, Dorpsstraat 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 Groenewegen, 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 verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik
maken.
Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad
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nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Overname Bij gehele of gedeeltelijke overname
van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de
bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, 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 aanleveren 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
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(zie hierboven)
Abonnementen Voor opgave van een abonnement, 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
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gewenst moment worden opgezegd, waarbij een
opzegtermijn van één maand geldt. Opzeggingen
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de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van oktober t/m maart, in de tussenliggende periode minder frequent. Zie voor de verschijningsdata:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

In deze rubriek wordt informatie over
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is
afhankelijk van de gegevens van de preekvoorzieners en kan daarom niet verantwoordelijk 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
Zondag 31 maart 2019
Aalden 10.00
Alteveer GK 10.00 ds. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 da. E.
Struikmans JK 10.00 da. F. van
Dijk De Slingeborgh 10.30
ds. H. Harmsen
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 Hessel
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 dhr.
A. Weemstra
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. B. van
Werven 19.00 ds. A. Bloemendal
Drijber GK 10.00 ds. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. G. Olde
Een 9.30 ds. H.J. Meijer
Elim GK 10.00 dhr. W. Kelder
HK 10.00 dhr. E. Knoeff
Emmen GrK 11.00 ds. Rappoldt Ichthus 10.00 ds. Kajim
Kapel 10.00 ds. Gardenier
Opgang 10.00 ds. Fischer SH
10.00 ZWO-dienst
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 da. B. de Groot
Gasselternijveen 10.00 ds. G.
v/d Werff
Gees 10.00 ds. S. Boukes
Gieten DK 9.30 da. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. L.
Kramer 19.00 dhr. Y. Breemes
Hoogersmilde De Schakel
9.30 ds. H. Jumelet
Hoogeveen GH 9.30 ds. J.
Paans GrK 9.30 ds. J. Adriaanse
17.00 dr. J. Borst HK 9.30 ds. J.
Bolhuis OK 14.30 ds. A. Heiner
VH 9.30 ds. W. Loosman 17.00
vespers Weidesteyn 10.30
dhr. W. Wennink
Klazienaveen KK 9.30 ds. A.
Nobel
Kloosterveen De
Ontmoeting 10.00 ds. L. v/d
Peppel. H.A.

Meppel MK 10.00 ds. C.
Huisman Erfdeel 10.00 ds. H.
Focks
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J.
Fischer
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J.
Gerling 15.00 ds. J. Mulderij
Nieuw-Weerdinge RW 10.00
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 ds. P. Dekker
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 da.
E. Rooseboom JK 9.30 ds. W.
Meijles. H.A.
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Moerman
Schoonoord De Wijngaard
9.30 da. J. Greving
Sleen DK 10.00 ds. H. Pap
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. J.
Mulderij
Valthermond HS 10.00 ds. H.
Thon
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. J.
van Kempen SK 10.00 mw. P. de
Kruijff
Zuidlaren LK 10.00 da. G. de
Boer 19.30 Margreet Verspuij.
Praisedienst HK 10.00 ds. R.
ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B.
Gras HG 9.30 dhr. G. van
Vulpen
Zwartemeer GK 9.30 ds.
Rutgers

Flevoland
Zondag 31 maart 2019
Ens GK 9.30 missionaire dienst
19.00 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 da. Rohaan
Marknesse 9.30 dhr. J. Bredenhoff
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. R. van Hornsveld 17.00 ds. G. van Zanden PK
10.00 ds. G. van Zanden 17.00
ds. A. v/d Plas De Poort 10.00
ds. E. de Groot 17.00 ds. H. Bakhuis Kompas 14.30 ds. G. van
Zanden
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

Overijssel
Zondag 31 maart 2019
Almelo Bleek 10.00 mw. H.
Westerik De Ontmoeting
10.00 ds. M. Plette GrK 10.00
ds. P. Endedijk. H.A. PK 10.00
ds. R. Venema Noach 10.00 ds.
D. van Bart Eugeria 10.30 ds.
W. Goossen ZGT 10.30 dhr. H.
Remmers

Beerzerveld 10.00 drs. J.
Eertink
Belt-Schutsloot 11.00 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. G.
Rohaan 19.00 ds. G. Zijl
Berkum HH 9.30 ds. P. v/d
Meulen
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. C. Aalbersberg
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Dijkhuis 10.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d
Berg
Daarle 9.30 ds. R. Visser 19.00
ds. T. Oldenhuis
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 ds. H.
Günther 15.00 ds. T. Keuning
Oudleusen 9.30 ds. A. Tol
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. K. van Staveren De Fontein
19.00 ds. J. Zondag
De Krim PK 9.30 ds. J. Zondag
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. H. de
Haan 19.00 dhr. J. Otten. Jeugdd.
DK 10.00 ds. H. Klaassen
Diepenheim 10.00 ds. A.
Braakman
Enschede OK 10.00 ds. H. Siebert Lonneker 10.00 dr. M. de
Vries Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot BK 10.00 dhr. Jonker ZP
10.30 ds. A. Fuhrman HZ 10.00
gemeenteledendienst
Enter 9.30 ds. C. Post 19.00
zangdienst
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma 19.00 ds. Dekker GrK
9.30 ds. J. Olie 19.00 ds. E. de
Mots HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Gramsbergen BHK 9.30 ds.
H. Boersma 19.00 zangdienst
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek De
Matrix 9.30 ds. P. Noordmans
Radewijk 10.00 ds. A. de Lange
HK 10.00 ds. H. Dorgelo SK
10.00 ds. W. v/d Wel 19.00 ds.
P. Langbroek Witte Kerk 10.00
ds. T. Oldenhuis Oostloorn
11.30 ds. P. Noordmans
Hasselt Ichthus 9.30 ds. R.
Vissinga
Heino 9.30 Hans Van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en
10.30 ds. J. Wassenaar 19.00 ds.
J. Perk KW 9.30 ds. R. Perk
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom Kandelaar 9.30 ds. G.
van Herk 19.00 zangdienst
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
19.00 n.b.
Kuinre 10.00 mw. B. Groen
Kamperveen 9.30 ds. van
Doorne

Geke’s Tiental voert actie voor de vissers
in Tweede Kamer en Europees Parlement
Zangeres Geke van der Sloot
reisde onlangs met de leerlingen
van zangschool Geke’s Tiental
naar Den Haag. Met het eerste
exemplaar van de single ‘Het
lied voor de vissers’ onder de
arm toog het gezelschap naar de
Tweede Kamer. Roelof Bisschop,
Kamerlid voor de SGP, nam de
single in ontvangst.
Met deze actie komt Geke op
voor de vissers, waar Urk er vele
van kent, die gedupeerd worden
door het verbod op de pulsvisse-

rij. In de SGP heeft de Geke van
der Sloot een medestander, want
deze partij heeft een brandbrief
over het verbod naar de Tweede
Kamer gestuurd. Tot nu toe zonder veel succes, maar de zangeres
laat het er niet bij zitten. Ze gaat
verder met actievoeren, tot aan
het Europees Parlement toe. In
april stemt het volledige Europees
Parlement over de pulsvisserij.
Wie de actie van Geke’s Tiental wil steunen; ‘Het lied
voor de vissers’ is via Spotify en iTunes te downloaden.
Voor meer informatie: www.gekestiental.nl

Lemelerveld BK 9.30 dhr. H.
Kroeskop
Lutten LK 9.30 ds. Estié
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van
Rikxoort 19.00 ds. A. v/d Spek
Nieuwleusen GrK 10.00 ds.
G. Heuver OK 10.00 ds. H. van
Veldhuizen 19.15 ds. L. Hoekstra
Nijverdal RB 9.30 da. L. Jansen
HC 9.30 da. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 11.00 ds. E.
Jans. Jeugddienst GK 9.30 dr. J.
Renkema
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart
19.00 ds. K. Jelsma HK 10.00
ds. K. Hazeleger
Rijssen GK 9.30 ds. R. Nijhuis
19.00 ds. S. Ris
Rouveen 11.00 ds. B. Steenwijk
Sibculo KK 9.30 ds. J. Schep
Schuinesloot 11.00 drs. G. Zijl
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
H. ter Beek 19.00 ds. H. Pap
Staphorst 9.30 ds. B. Steenwijk
Steenwijk GrK 9.30 ds. B.
Haanstra OV 9.30 ds. J. Wegerif
EV 10.45 ds. J. Wegerif
Steenwijkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D.
Wolters MK 10.00 ds. H. v/d
Mark
Vriezenveen OK 9.30 ds. A.
Gouma
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. J. Droogendijk 19.00 ds. F.
Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif
Wierden DK 9.00 en 10.45
ds. J. Snaterse 18.45 ds. H.
Donken GK 9.30 ds. M. Montagne 19.00 ds. P. Dekker Hoge
Hexel 9.30 ds. H. Donken
19.00 ds. A. Prins
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok
14.30 ds. J. Visser
Windesheim 10.00 en 19.00
ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek HK 19.00 ds. H. ter Beek
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
GrK 16.30 Michaëlsviering JK
9.30 ds. G. v/d Berg 17.00 ds.
F. van Santen LK 10.00 ds. M.
Jonker. H.A. OK 10.00 ds. I.
Epema Open Kring 9.30 ds. C.
Baljeu SiK 10.00 en 16.00 ds.
H. Evers StK 9.30 ds. G. van
Rheenen

poëzie

zondag 31 maart 2019

Grotendeels ingeslikt gedicht
Nooit meer . . . . . . . . . .
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

Agenda
Meer Willem Barnard
Wilhelmus (Willem) Barnard (1920
– 2010) was een Nederlands theoloog, schrijver en (vooral) dichter. Hij publiceerde ook onder het pseudoniem Guillaume van der Graft. Omdat hij weigerde
de loyaliteitsverklaring te tekenen, werd

Willem Barnard

hij in het illegale tijdschrift Parade der Profeten. Na
de oorlog werd hij eerst hulppredikant, daarna Neder-

Barnard was altijd meer dichter en theoloog dan
gemeentepredikant. Hij geldt als een van de belangrijkste dichters zowel wat stroﬁsche psalmvertalingen betreft als nieuwe gezangen en vertalingen van
anderstalige gezangen in het Liedboek voor de Kerken.
Hieraan werkte hij jarenlang samen met de dichters
holt en Jan Wit. Hij overleed op 90-jarige leeftijd.

De preek (3)

Thema-avonden: De spiritualiteit van Albert Schweitzer, aanmelden: janfischer@kpnmail.nl
en tel. 0591-532420, 20.00 uur,
Emmen, De Opgang, Mantingerbrink 199

aspecten daarvan in een preek
passen. Neem nu de tendens,
kerk en geloof achterlijk te vinden. Het is een uitdaging om op
een intelligente manier daarop in
te gaan. Niemand zal betwisten
dat dit in een preek aan bod mag
komen. Als het goed is, draagt
het beluisteren van een preek bij
aan de opbouw van ons geloof
en onze toewijding aan Christus,
hoe verschillend die ook beleefd
worden. Daarom mogen alle kritische vragen die buitenstaanders
én kerkgangers hebben, openlijk
worden besproken.

Bijbelteksten
Vóór de preek worden eerst Bijbelteksten gelezen. In principe
zouden die leidend moeten zijn
voor de inhoud van de preek.
Maar in de Bijbel staan heel verschillende teksten. Sommige
klinken bemoedigend en troostrijk en worden al gauw voor een
leesrooster geselecteerd. Andere
teksten zijn strenger en confronLevensstijl
terend, zowel van oudtestamenHet wordt al wat anders als het
tische profeten als van de nieuwgaat om onze levensstijl. Soms
testamentische brieven en Jezus
verlaten mensen een gemeente of
zelf. Zulke teksten worden vaak
overgeslagen; maar als ze gelezen het geloof omdat een predikant
preekte tegen homoseksualiteit.
worden, dan is het onvermijdeActueel is het thema zeker, maar
lijk dat de predikant ingaat op de
je kunt er op zoveel verschillende
vraag wat wij ons daarvan moemanieren over spreken en preten aantrekken. Hij is geen proken. Wie dat aankaart en daarbij
feet, maar de preek kan wel iets
weerstand en pijn oproept, laadt
profetisch krijgen, in de zin van:
een zware verantkritisch op ons
woordelijkheid op
gemakzuchtige
in israËL kreGen juist de vaLse
zich. Maar wat als
geloof, op onze
ProFeten een warM onthaaL
predikant en kerlakse en verkwiskenraad vinden, dat ze die weertende levensstijl, en op ons land.
Het zou vreemd zijn als de predi- stand en pijn maar voor lief moeten nemen, omdat de kerk zich
kant snel over strenge woorden
anders aanpast aan ‘de wereld’?
in de Bijbel heen zou stappen
Ook wie de nadruk legt op Gods
en al gauw zou wijzen op Gods
acceptatie van alle mensen, hetegenade en vergeving van onze
tekortkomingen; al moet het ook roseksueel en homoseksueel,
kan kritiek krijgen, als de indruk
daarover gaan. Bovendien staan
er in het Oude Testament genoeg wordt gewekt dat onze seksuele
levensstijl een privézaak is waarverhalen waarvan het moeilijk
kan zijn, die rechtstreeks op onze mee de kerk zich niet heeft te
bemoeien.
levens te betrekken. Dat zal een
creatieve, goed geschoolde prediHedendaagse thema’s
kant wel lukken, maar het levert
Nog een thema: hoe staat de
een ander soort preek op dan bij
kerk tegenover vluchtelingen en
de vorige teksten die ik noemde.
andere vreemdelingen? Steunde
een gemeente het kerkasiel en de
kritische vragen
In een goede preek komt de actu- maandenlange kerkdienst in Den
Haag die bescherming gaf aan een
aliteit aan bod, maar er bestaat
Armeens gezin? In de kerk zitten
onenigheid over de vraag welke

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

Woensdag 3 april en 10 april
Seminar: Abram, de vriend van
God, ds. Henk Poot, Enschede,
Bethelkerk, J.H. Boschstraat 30,
19.30 uur, christenenvoorisrael.nl

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

Na twee artikelen over de preek
gaat het dit keer over de inhoud
van preken.

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

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

De kerkdienst (13):

door : DR . RIEMER ROUkEMA , Z WOLLE

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

Later ging hij over tot de oudkatholieke Kerk.

Ad den Besten, Muus Jacobse, J.W.Schulte NordUit de bundel Oude & nieuwe gedichten (1975); dit gedicht werd in 1965 geschreven

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

hij in 1943 in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld in Berlijn. In de oorlog publiceerde

lands-hervormd predikant in Hardenberg (1946).

De ware kerk is als een bruid,
Zij ouwehoert niet in en uit,
Zij zingt met tranen in haar strot
van haar eeuwige rijmwoord God.
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Donderdag 4 april
Lezing: Van Pesach tot Pasen,
Heleen Bénard, 19.30 uur, Daarlerveen, PKN De Schoof, Brugstraat 10, christenenvoorisrael.nl
Leerhuis met ds. J. Belder over
‘De laatste ernst’, 20.00 uur
(inloop 19.45 uur), Wierden,
Hervormde kerk, Hebron
Pelgrimage in Assen, 20.00 uur,
Assen, Odd Fellowhuis, H. de
Ruiterstraat 2, Marian Dikken:
0592-343119

In een goede preek komt de actualiteit aan bod, maar er bestaat onenigheid over de vraag welke
aspecten daarvan in een preek passen

van de preek worden beperkt
mensen van het hele spectrum
tot het persoonlijke geloof? Mag
van politieke partijen. De opvatting dat wij als land niet ‘iedereen een preek de kerkgangers niet
onrustig maken? Mag het evangemaar’ kunnen opnemen, klinkt
lie nooit schuren met wat wij al
redelijk. Maar waar ligt de grens?
dachten?
Politici hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar die wordt
Deze vragen kan ik in dit artikelbeïnvloed door wat er leeft in
tje niet oplossen, maar ik stel ze
het land en dus ook in de kerk.
aan de orde om aan te duiden
Je kunt als predikant niet om die
waarover het in
actualiteit heen,
de preek ondanks
maar lastig kan
MaG een Preek niet schuren en de
alles toch zal
het wel worden,
kerkGanGers onrustiG Maken?
moeten gaan. Als
of je kunt mensen
gemeenteleden na een kerkdienst
kwijtraken als je probeert vanuit
de Bijbel eerlijk op zulke concrete tegen mij zeggen dat ze het mooi
hebben gevonden, denk ik altijd:
hedendaagse thema’s in te gaan.
als ik de gemeente maar niet naar
de mond heb gepraat! Al ben ik
En wat te denken van thema’s
predikant en geen profeet, toch
als grootschalige bankfraude, of
gaat het dan door mij heen dat in
het sluiten van een coalitie met
Israël juist de valse profeten een
landen die een oorlog aangaan?
warm onthaal kregen! (Zie bijv.
Of maatregelen om klimaatverJeremia 6:13-15; 8:4-12; 28:1-17;
andering tegen te gaan? Mag een
Ezechiël 13:1-23; Micha 3:5-8.)
predikant daarover iets zeggen?
Of moet het profetische aspect

Prof. dr. H.J. Selderhuis: ‘400 jaar
Dordt in drie bedrijven’, 20.00
uur, Hellendoorn, De Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstr. / Zuid
Esweg
Zaterdag 6 april
Landelijke pastorale dag, 10.0016.00 uur, Woerden, Kalsbeek
College, Burgemeester Van Kempensingel 23, € 30 info:pkn.nl/
evenementen/landelijk-pastoraledag
Zondag 7 april
Johannes Passion, 15.30 uur,
Beilen, R.K. Kerk Sint Willibrord, Hekstraat 40, € 25 t/m 12
jaar € 5, reserveren:
kc@stefanuskerkbeilen.nl
Dinsdag 9 april
Seminar: Israël en de Bijbel,
ds. Henk Poot, 20.00 uur,
Oldemarkt, de Ontmoeting,
Marktplein 9, christenenvoorisrael.nl

Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Muziekagenda
Zaterdag 30 maart
Orgelconcours voor jongeren,
www.orgelkringassen.nl, 13.30
uur, Assen, De Bron, Einthovenstraat 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, Westenholerweg 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).
Concert projectkoor Praise United, 19.30 uur, Hoogeveen, de
Vredehorst, kaarten www.at-tickets.nl en aan de deur
Zondag 31 maart
The Young Messiah door Gospelgroep ‘Samen op Weg’, 19.00 uur,
Mariënberg, Sionskerk Oudeweg 22
Zuidwoldiger Zangavond: 19.00
uur, Zuidwolde, Hervormde
kerk, Hoofdstraat 98, toegang
gratis (collecte)
Voorjaarszangavond, 19.00 uur,
Enter, Gereformeerde Kerk,
Rijssenseweg 13
vrijdag 5 april
Lou Fellingham & band + the
Choir Company, 20.00 uur,
Zwolle, Verrijzeniskerk, Bachlaan
150, € 19,50 info en tickets:
eventsforchrist.nl
Paastour met The Psalm Project
20.00, Hengelo, Baptisten
Gemeente ‘God is liefde’, Marskant 35, € 10, info en tickets:
eventsforchrist.nl
Zaterdag 6 april
Romantiek met snarenspel en
orgel met Lennert Knops op het
orgel en Maria Knops op de harp,
20.00 uur, Lemelerveld,
WHZ-hal, Grensweg 17, € 14,
www.huetink-royalmusic.nl
Paastour met Gerald Troost,
20.00 uur, Almelo, Geref. Kerk
Vrijgemaakt, Bellavistastraat 26,
€ 5, info en tickets: eventsforchrist.nl
Zondag 7 april
Literair concert met Arthur Japin,
14.30 uur, Deventer, Lebuinuskerk, € 15, openfanfareorkest.nl
Een echte traditie in Zwolle, de
Meezing Mattheüs! Zalencentrum
De Hoofdhof te Zwolle-Berkum,
15.00 uur, € 15 (tot 16 jaar
€ 7,50)
vrijdag 12 april
Paastour met Gerald Troost,
20.00 uur, Daarlerveen, Geref.
Kerk Vrijgemaakt, Kerkstraat 1,
€ 5, info en tickets:
eventsforchrist.nl
Informatie voor de muziekagenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

De oorlog Nederlands-Indië

Zwarte bladzijde
uit de vaderlandse
geschiedenis
In 2014 verscheen het boek Op klompen troch de dessa van Hylke Speerstra. Recent kwam Voor de geest en het moreel van de troepen. De kerken
en de oorlog in Indonesië, uit. Twee boeken over een gruwelijke periode
in - toen nog – Nederlands-Indië, nu Indonesië.

door DR. jAN DIRk
WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Men kan wel stellen
dat Op klompen troch de dessa
een bestseller is geworden, wat
trouwens voor alle boeken van
Speerstra geldt. Hij is de bekendste nog levende Friese schrijver
die in het Fries publiceert. Naast
Geert Mak is hij de chroniqueur
van Friesland. Van de Nederlandse vertaling Op klompen door de
dessa zijn inmiddels elf herdrukken op de markt gebracht.
Indiëgangers
In dit boek doen Indiëgangers, op
hoge leeftijd, hun verhaal over
een bloedrode, inktzwarte periode in de geschiedenis van ons
land. Kort na de Tweede Wereldoorlog werden ze voor koningin
en vaderland naar Indië gestuurd
om daar deel te nemen aan een
koloniale oorlog. Het werden
jaren van strijd op leven en dood.
Een van hen: ‘We werden de
wereld van guerrilla en executies
in gesleept.’
Lang hebben de Indiëgangers
gezwegen, maar in het boek
van Speerstra komen ze met de
harde waarheid van wat overzee
gebeurde. Ik noem ‘de razzia van
Rawagede’; op 9 december 1947
werden bijna alle mannen van dit

dorp door Nederlandse soldaten
vermoord. Indonesië en enkele
officiële instanties houden het op
431 slachtoffers.
Op klompen door de dessa is
ook een aangrijpend relaas over
liefde en lusten, gevechten en
worstelingen van toen, maar
ook over vragen en klachten,
angsten en trauma’s van nu. Niet
alleen van Indiëgangers, ook van
mensen die destijds dienst weigerden. Sommigen hebben maandenlang ondergedoken gezeten.
Speerstra heeft goed geluisterd
en de verhalen met een vaardige
pen opgeschreven. Maar hoe
‘spannend’ ook, het boek is nooit
exhibitionistisch of op sensatie
belust.
kerken
Het boek Voor de geest en het
moreel van de troepen raakte
de Nederlandse en Indische
kerken in het oorlogsgebied,
die bovendien aalmoezeniers en
legerpredikanten met de troepen meezonden. Wat hield het
werk van de kerken in de oorlogsjaren in? Hoe keken de geestelijken ter plaatse en de kerken
in Nederland aan tegen de strijd?
Wat betekende de oorlog voor
de Indische christenen? Welnu,
daar gaat dit boek over; dertien
auteurs werkten eraan mee.
De kolonisatie en de veelal bui-

tengewoon gewelddadige ‘pacificatie’ van de Indische archipel
is vaak gerechtvaardigd met een
beroep op de superioriteit van
de christelijke beschaving. Een
van de leidslieden van het orthodox-protestantse volksdeel,
Hendrik Colijn, verkondigde die
overtuiging niet alleen hartstochtelijk in de vooroorlogse jaren.
In een eerdere levensfase had hij
zelf in het Indisch Leger (KNIL)
zonder veel scrupules verantwoordelijkheid gedragen voor
acties die wij vandaag als oorlogsmisdaden kwalificeren.
De steun aan de eigen zuil maakte het de politieke partijen na de
oorlog erg moeilijk om het eigen
handelen kritisch tegen het licht
te houden. Ik ontleen dit alles
aan de algemene, historiografisch
opgezette inleiding van prof. dr.
Gert Oostindie, directeur van
het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde en
hoogleraar Koloniale en postkoloniale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Geweten
Ik noem in dit verband Freek de
Jonge, die mij eens vertelde dat
zijn vader, predikant in Workum,
brieven naar gemeenteleden in
Indië stuurde, waarin hij de vraag
stelde of ze hun optreden wel in
overeenstemming konden brengen met hun geweten. Freek:

‘Dat werd hem enorm kwalijk
genomen vanuit de kerk.’ Zijn
vader was een Doorbraak-dominee. In de kring van de protestanten in de PvdA stond men inzake
het beëindigen van de koloniale
verhouding met Indonesië lijnrecht tegenover de confessionele
partijen. De meerderheid van het
Workumer kerkvolk behoorde
tot die partijen.
De overige bijdragen in de bundel, waaronder een van prof.
dr. Herman Noordegraaf over
de protestanten in de PvdA,
stellen allerlei aspecten van het
thema ‘de kerken en de oorlog in
Indonesië, 1940-1945’ op indringende wijze aan de orde. Het zijn
artikelen van hoog wetenschappelijk niveau, maar ook voor de
geïnteresseerde ‘leek’ goed te
lezen. En: ze raken aan belangrijke morele vragen. Het is niet
verkeerd om zo deze betrekkelijk recente periode uit onze
geschiedenis onder begeleiding
van deskundige auteurs onder
ogen te zien.
Marleen van den Berg en George Harinck (red.), Voor
de geest en het moreel van de troepen. De kerken en de
oorlog in Indonesië, 1945-1950; Uitgeverij Verloren, Hilversum; 237 p.; ISBN 978 90 8704 722 1; € 25.

Hylke Speerstra, Op klompen door de dessa.
Indiëgangers vertellen; Uitgeverij Olympus,
ISBN 9789046706251, 320 p. € 12,50
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Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en
verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

Dienst zondag 31 maart.
Blokzijl Grote Kerk, 10.00 uur.
Voorganger: ds. C. Aalbersberg
(Emmeloord). Organist: mw.
Corry van den Berg. Collecte:
1e in de dienst Diaconie, 2e in de
dienst Eigen kerk, 3e in de dienst
Missionair werk.
Komende zondag zijn we opnieuw
bijeen in de Grote Kerk met
dominee Conny Aalbersberg uit
Emmeloord als voorganger. Organist is dan Corry van den Berg.
Ook nu is er koffiedrinken! Kom
maar gerust en doe gewoon maar
mee! Want je bent hartelijk welkom!
Pastoraat
Onze aandacht en gebeden gaan
uit naar:
Mw. Roelien de Lange – de Lange
verblijft in het Isala ziekenhuis
in Zwolle, op de verpleegafdeling van IJsselheem (Vlinder 2, 6e
verd). Wij wensen haar en haar
gezin veel sterkte.
Dhr. Dick Ploer (Kooiweg 7
Scheerwolde) verblijft momenteel
in het Isala ziekenhuis te Zwolle.
Zijn toestand is zorgelijk. Hij verblijft op Vlinder 4, 2e verd. Kamer
7. Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie wensen wij veel
sterkte.
Mw. Lena (H.) Lok (Veldhuisweg
5 Blokzijl) is thuis en wordt liefdevol verzorgd door haar broer
Willem.
Mw. Janny Doeven - Boltje (Boffersweidje 22 Blokzijl) verblijft
thuis en weet zich omringt door
zorg en liefde van haar man en
kinderen.
kwalijk
Mw. Geri Post -Terpstra (ettenrk.’ Zijn
raak-domi- landseweg 6b Marknesse) is weer
e protestan- thuis na een geslaagde operatie
men inzake aan haar onderbeen. Ze zal voorkoloniale lopig nog het bed moeten houden, maar we hopen met haar op
esië lijnnfessionele een spoedig herstel.
eid van het Ook gaan onze gedachten uit
ehoorde naar hen, die niet genoemd zijn
hier, maar waar we weet van hebben, die ook met de nodige zorg
n de bun- te maken hebben.
Voor hen die de komende week
an prof.
aaf over jarig zijn of een jubileum te vieren
hebben: van harte gefeliciteerd.
PvdA,
n van het We hopen dat u/jullie een fijne
de oorlog indag hebben!
op indrinde. Het zijnHoud mij in leven, wees Gij mijn
tenschap- redding
k voor de steeds weer zoeken mijn ogen naar
goed te U.
n belang- Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
Het is niet zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.
betrekuit onze Lied 25b
egeleiding
rs onder Agenda
Zondag 31 maart 10.00uur dienst
Grote kerk.
Ook zondag 31 maart 15.30uur
ck (red.), Voor
De kerken en de cantatedienst Grote kerk
erij Verloren, Hilver- Woensdag 03 april 20.00uur
moderamen
; € 25.
Zondag 07 april 10.00uur dienst
in de wielewaal
dessa.
En ook om 10.00uur jeugdkerk in
pus,
de waaier.

Bezoekdienst
Jarig op 28 maart mw IJ.ZeefatRiebers, 82 jaar, Mauritsstraat 4.
Op 29 maart mw H.Miggels-Wildeboer, 86 jaar, Beatrixstraat 15.
Op 1april dhr M.Koopmans, 84
jaar, Domineeswal 2. Op 5 april
mw F.Bijsterveld-Timmer, 78 jaar,
Mauritsstraat 9. Allen te Blokzijl.
U, allen van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag gewenst. Voor
de bezoekdienst is er een gift
ontvangen van €10. Hiervoor heel
hartelijk dank. Marie Dijkman, de
bezoekdienst.
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzijl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bijzondere
activiteiten, die er zijn in en om
de kerk!
kinderkerk Blokzijl Scheerwolde
KinderKerk is er voor groep 1-3
tijdens de dienst in de Waaier
vanaf 10 uur. KinderKerk voor
groep 4-8 is er tijdens de dienst
in de consistorie van de Grote
Kerk, de kinderen gaan na de
eerste schriftlezing naar de KinderKerk en komen na de collecte
weer terug in de dienst. De KinderKerk heeft een eigen collecte.
Tijdens de diensten in Scheerwolde, speciale diensten of projecten
worden de kinderen van groep
1-3 ook in de kerk verwacht. Dit
is tijdens Advent en de Veertigdagentijd periode en met speciale
diensten zoals Kerst, Palmpasen,
Pasen, Pinksteren, School-Kerk
dienst, Dopen en de Startzondag
Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 31 maart gaat onze
eigen predikant A.C.J. van Waard
- Pieterse voor. Mevrouw M. Withaar zal ons begeleiden op het
orgel en de heer J. Bouwmeester
is de dienstdoende ouderling. De
uitgangscollecte is bestemd voor
het missionaire werk. In deze
dienst zullen we afscheid nemen
van de heer W. Hensbergen als
diaken en zal mevrouw G. van
Bruggen en de heer J. Smit worden herbevestigd in hun ambt van
diaken en ouderling. Na de dienst
is er koffie/thee en limonade in
het Protestants Centrum. Tijdens
de dienst zal er oppas aanwezig
zijn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 360322.
kerkdienst 31 maart
Deze vierde zondag van de veerREGIONALE DOvENDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

tigdagentijd zien we al een beetje
licht van Pasen doorschemeren
in het paars van de lijdenstijd.
In het liturgisch bloemstuk zijn
roze bloemen te zien. We lezen
het verhaal van de “Verloren
zoon” (Lucas 15: 11-32). Wat een
vreugde, dat een mens welkom is
bij de genadige God. Tijdens deze
dienst nemen wij afscheid van
Wim Hensbergen als diaken. Wij
danken hem voor het vele werk,
dat hij tijdens zijn jaren als diaken
heeft gedaan. Tevens herbevestigen wij Jan Smit in het ambt van
ouderling en Gerrie van Bruggen
in het ambt van diaken. Fijn, dat
zij nog doorgaan! Na afloop drinken we koffie in het Protestants
Centrum en kunt u kaarten voor
gedetineerden kopen om op te
sturen voor Pasen.
Paasgroetenactie
Zondag 31 maart bent u in de
gelegenheid om tijdens het koffiedrinken na de dienst paaskaarten te kopen voor gevangenen in
Nederlandse inrichtingen en voor
het buitenland ter ondersteuning
van mensenrechtenactivisten en
organisaties. De gedetineerden
in Nederland krijgen een dubbele
kaart, waarvan er één kaart naar
hun familie gestuurd kan worden.
Nederlandse kaarten kosten in
totaal met twee zegels €2,50.
Kaarten naar het buitenland
€1,85 Zo’n Paasgroet doet goed.
De ontvangers realiseren zich dat
er aan hen gedacht wordt. En dat
er mensen zijn, die zich inleven
in hun situatie. ¨Post ontvangen
is een lichtpuntje¨, aldus een exgedetineerde die jaren in het
buitenland in de gevangenis zat.
Pasen is een nieuw begin en het is
goed om die boodschap elk jaar
opnieuw door te geven.
Zondagsschool
Het project van de zondagsschool
gaat over het aanleggen van een
tuin. Julia is druk met de viooltjes,
maar Stef gaat liever voetballen
met zijn vrienden. Zo komt het
werk toch niet klaar? Het is niet
eerlijk. Maar Stef komt de volgende dag wel terug om in de tuin
te werken. Het beginnersdiploma
gaat over “vergeven”.
Actiedag kika
Op 6 april houden we in en
rond het Protestants Centrum
een actiedag ten bate van Kika.
Deze organisatie zet zich in voor
onderzoek naar Kinderkanker,
zodat er meer kinderen kunnen genezen. Kom ook naar het
Centrum, waar vanaf 10.00 uur
de koffie en limonade klaar staat.
Er is koek en cake, poffertjes,
plantjesmarkt, je kunt meedoen
aan vele spelletjes, waarbij ook
prijzen te winnen zijn. Van 12.0013.00 uur is er een lunch van
soep met broodjes. Eet mee of
loop mee met de sponsorloop
van 14.00-14.30 uur. We hopen
op een grote opkomst van mensen en kinderen, die met elkaar
voor een mooie opbrengst zorgen. Namens diaconie, catechese,
jeugdclub en sv Giethoorn SE, ds.
Astrid van Waard
In memoriam Gerrit Petter
Op 10 maart is overleden de heer
Gerrit Petter. Hij woonde aan de
Beulakerweg 5. In zijn vertrouwde omgeving is hij heengegaan
op de leeftijd van 75 jaar. Gerrit
Petter was geboren en getogen
op Dwarsgracht 23. Hij was het
tweede kind in het gezin Petter.
Vader Petter was keuterboer. Hij
had enkele stuks vee en verder
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was hij werkzaam in de visserij
en rietteelt. Gerrit ging samen
met zus Jannie wel het rietland in
om de koeien te melken; natuurlijk alles per boot. Na de lagere
school ging hij naar de landbouwschool en zijn diensttijd was hij
in Havelte gelegerd. Hij kwam
te werken bij riethandel Bakker.
In 1975 trouwde hij met Marjolein Meijlink en kon het paar na
een verbouwing aan de Molenweg gaan wonen. Daar werden
de dochters Carmen en Judith
geboren. Na 5 jaar verhuisden ze
naar de Elzen, waar dochter Corrie het gezin compleet maakte. In
1988 volgde de verhuizing naar
de Beulakerweg 5, waar ruimte
was om voor zichzelf te beginnen. Marjolein nam op een gegeven moment de boekhouding
over en zo liepen bedrijf en gezin
zeker zes dagen in de week in
elkaar over. Gerrit hield van zijn
werk. Riet snijden temidden van
de natuur. Gerrit Petter was een
zorgzame, hardwerkende man.
Hij kon gemakkelijk met mensen
omgaan. Hij was geen roddelaar en oordeelde niet. Wel had
hij een mening, maar sprak die
objectief uit. Hij was integer en
zei niet veel. Ook niet als er met
hemzelf iets aan de hand was.
Verre reizen waren aan hem niet
besteed. Hij was het liefst in zijn
eigen omgeving. Hij genoot van
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Tijdens de rouwdienst hebben
wij zijn leven gesteld in het licht
van het evangelie van Matteüs.
Jezus vertelt de gelijkenis van
het goede zaad en het onkruid.
Deze gelijkenis past wel bij man,
vader en opa. Gerrit Petter was
graag op het land, waar hij het
groeiproces van het riet volgde.
En niet overal was het riet van
goede kwaliteit, maar ook andere
planten en dieren bij de wieden
hoorden erbij. Jezus vertelt over
de Heer van de akker, die goed
zaad gezaaid had en dat opschoot
en vrucht begon te dragen. Tussen die goede aren groeide echter ook onkruid, hardnekkig. De
knechten willen het al vroegtijdig
weghalen. Maar de Heer verbiedt
het hun. “Dan zouden jullie met
het onkruid ook het goede graan
wegtrekken.” Wij mensen leven
met allerlei verschillende mensen
om ons heen. In je werk, thuis en
in je vrije tijd heb je te maken met
mensen met wie je het goed kunt
vinden, maar ook met mensen
met wie er geen klik is of mensen die niet te vertrouwen zijn.
Mensen die snel oordelen over
anderen; anderen afschrijven of
negeren. “ Dat is toch onkruid?
Weg ermee! “ Gerrit kon daar
niet tegen. Laten wij het oordelen maar aan God overlaten; daar
hoeven wij ons niet druk over te
maken. Moge Gerrit Petter nu
rust vinden aan de grazige weiden
, dicht bij God, omgeven door
liefde, zachtmoedigheid en geduld.
Wij wensen Marjolein, de kinderen en kleinkinderen Gods kracht
nu zij hem moeten missen.
Bedankje
Langs deze weg wil ik een ieder
heel hartelijk bedanken voor de
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condoleance kaarten die ons
gezin heeft ontvangen n.a.v. het
overlijden van mijn man, vader en
opa: Gerrit Petter. Zo veel blijk
van medeleven heeft ons goed
gedaan. Hartelijke groet, Marjolein Petter.
Campagne: een nieuw begin.
Met als thema: Pionieren rond
zingevingvraagstukken.
In heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals
kliederkerken en pioniersplekken.
De initiatiefnemers daarvan zoeken actief naar manieren om het
Evangelie te delen met mensen
in hun directe omgeving. Zo is in
een vergrijzende wijk in Rotterdam een christelijke multiculturele gemeenschap gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten
voor wijkbewoners, zoals een
kinderclub, taalles, maaltijden en
kledingverkoop, op zondag komt
men bij elkaar voor bijbelstudie
of een viering. Op andere plekken in Nederland ontstaan kliederkerken waar kinderen samen
met hun ouders of grootouders
op creatieve manieren aan de slag
gaan met bijbelverhalen. De Protestantse Kerk steunt deze nieuwe pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van
het christelijk geloof en de kerk
kunnen ontdekken. Deze collecte
wordt van harte bij u aanbevolen.
Feest vieren is goed
In de veertigdagentijdkalender
2019: Op weg naar Pasen, een
uitgave van de Protestantse Kerk,
staat vandaag zondag 31 maart:
“Laten we eten en feestvieren,
want deze zoon van mij was dood
en is weer tot leven gekomen, hij
was verloren en is teruggevonden”. En ze begonnen feest te vieren. - Lucas 15:23b-24. Met een
verwijzing naar het leesgedeelte:
Lucas 15: 11-32.
Feestvieren is goed! Op Visie EO
staat een mooi artikel geschreven
door Carianne Ros. Het heet: 3
Redenen om feest te vieren en
u vindt het door te gaan naar:
https://visie.eo.nl/2018/03/3redenen-om-feest-te-vieren.
Veel leesplezier gewenst.
Met een hartelijke groet,
Petra van Wieringen.

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

Bloemen gingen afgelopen zondag vanuit de dienst in Kuinre
naar Mevr.G.Smale-Mast. In Blankenham gingen er bloemen met
felicitaties naar de jarige Dhr.G.
Lees verder op pagina 12
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Appelo en Mevr.C.Appelo-de Ruiter, Mevr.L.Mulder-Broekman en
Mevr.E.Zandbergen-van Essen.
Zondag 31 maart, de vierde
zondag in de 40-dagentijd, is er
een gezamenlijke dienst in Kuinre
om 10.00 uur. Voorganger is
Mevr. B.Groen uit Giethoorn.
In de 40-dagentijd horen we
Bijbelverhalen over Jezus´ weg
naar Jeruzalem, waar Hij moet
lijden en sterven en waar Hij zal
opstaan uit de dood. We volgen
in de 40-dagentijd het project van
´Kind op Zondag´ met het thema:
Een nieuw begin. We zingen in de
diensten een lied, dat hoort bij
het 40-dagenproject van ´Kind
op Zondag´: ´Wij bidden om een
nieuw begin´. Elke zondag zal er
een passende liturgische schikking
zijn, die verzorgd wordt door
Mevr.R.Donker (Blankenham) en
Mevr.J.Siepel (Kuinre).
Volgende week zondag 7
april, de vijfde zondag in de
40-dagentijd, zijn er diensten in
beide dorpen. De vroege dienst
van 9.30 uur is in Blankenham,
de late dienst van 11.00 uur is in
Kuinre.
Bijbelkring
De laatste bijeenkomst van dit
seizoen is op maandag 8 april om
13.30 uur in de pastorie in Kuinre. We luisteren samen naar het
Onze Vader, zoals dat in verschillende tradities wordt gezongen,
de oosters-orthodoxe traditie,
de r.k. traditie en meer moderne
versies. Van harte welkom!
40-dagenwandeling
U bent van harte uitgenodigd
om op dinsdagmiddag samen te
wandelen in het Kuinderbos. We
beginnen met 10 minuten in stilte

wandelen en overdenken een
vraag of beeld. Daarna delen we
wandelend onze ervaringen.
Tijd en plaats
Elke dinsdag in de 40-dagentijd,
13.30-14.30 uur, Kuinderbos. De
eerstvolgende keer is op dinsdag
2 april. We verzamelen op de
eerste parkeerplaats aan de Hopweg, gezien vanaf Kuinre.
Stille Week
In de Stille Week zijn er gezamenlijke diensten in de protestantse
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

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

jUBILEUMCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Zondag 31 maart. Aanvang:
09.30 uur. Voorganger: ds. M.
Rohaan (Vollenhove). Organist:
Margreet van Dorsten. Ophaaldienst: dhr. J. Kraak. Eindcollecte:
Missionair Werk.
Op deze laatste zondag van
maart, de vierde zondag van de
Veertigdagentijd, zal de doop
bediend worden aan Bram Falkena, eerste kind en zoon van
Hilde en Roelof Falkena. In deze
dienst gaat ds. Marijn Rohaan
uit Vollenhove voor, die eerder
het huwelijk van de doopouders
ingezegend heeft en bevriend
met hen is. Zelf neem ik deze
zondag de preekbeurt van ds.
Rohaan over in Kraggenburg.
Bezoekersoverleg
Op woensdag 3 april, om 19.30
uur in Hoogthij, is er een bijeenkomst van de ouderlingen en alle
bezoekers van onze gemeente.
Ouderenmorgen en Samen
aan tafel
Op donderdag 4 april is er weer
ouderenmorgen. De morgen
begint om 10.30 uur in Hoogthij.
Na afloop van de ouderenmorgen is er weer Samen aan tafel.
Vanaf ongeveer 12.15 uur kunt u
weer gezellig samen eten en een
praatje maken in Hoogthij. Nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom.
Heeft u geen vervoer, en wilt u
worden opgehaald voor de ouderenmorgen of voor Samen aan
tafel, dan kunt u bellen met Petra
van Beek, tel. 588 685.
kontakt
Kopij voor het Paasnummer
van Kontakt kunt u tot en met
woensdag 3 april sturen naar:
kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
zondag 24 maart zijn met een
hartelijke groet en een bemoediging gebracht bij mevr. M. Pieffers-Prins aan de Hummelingen.
Collecte
De collecte die afgelopen zondag

in de kerk werd gehouden voor
de natuurramp in Mozambique,
Malawi en omringende gebieden heeft € 159,50 opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Was u niet in de kerk, maar wilt
u toch bijdragen, dan kan dat via
de website van Kerk in Actie of
naar de rekening van de diaconie
Steenwijkerwold: NL 29 RABO
0149094353. Onder vermelding
van: gift ramp Mozambique.
Inzameling voedselbank
Onlangs hield de diaconie een
inzameling voor de voedselbank. Veel gemeenteleden gaven
gehoor aan onze oproep, en konden wij veel tassen met spullen
waaronder ook kleding en ander
textiel, en tevens een mooi geldbedrag overhandigen aan de vrijwilligers van de voedselbank. Alle
gulle gevers willen wij hartelijk
danken.
Overleden
Op woensdag 20 maart is Mijntje Hetebrij-Veen overleden, op de leeftijd van 86 jaar.
De laatste 4 jaar verbleef zij in
Zonnekamp, opgenomen vanwege dementie. Eind oktober
2018 overleed haar man Bertus
Hetebrij. Samen met haar man
woonde zij eerder aan de Witte
Paarden. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
maandag 25 maart in Meppel.
Wij wensen haar kinderen en
(achter-)kleinkinderen sterkte
en Gods nabijheid toe.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of
door te geven betreffende pastoraat, neem dan gerust contact op
met één van de ouderlingen of
met de predikant. Het leven van
mensen is vaak een weg van op
en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel
zorg nodig. Er zijn ook mensen
voor wie de toekomst onzeker
is of die wachten op spannende
behandelingen of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast

worden, maar hun werk met veel
liefde doen. Alle zieken en hun
verzorgers sterkte toegewenst!
Onze scriba van de kerkenraad,
dhr. K. Offringa, is opgenomen in
het ziekenhuis te Zwolle en mevr.
E. Hartkamp-Otten in het ziekenhuis te Meppel. Mevr. M. PieffersPrins is na een verblijf in het verpleeghuis Lindestede weer thuis.
Dit geldt niet voor de heer P. de
Vries, hij blijft in Zonnekamp.
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente
is in de eerste plaats het omzien
naar elkaar in het dagelijkse leven.
Op basis van ons geloof zijn we
met elkaar verbonden en geven
we zorg aan wie dat nodig heeft.
De pastorale zorg wordt door
de gemeente in het bijzonder
toevertrouwd aan de predikant
en ouderlingen, wat wel moeilijker wordt nu we nog maar twee
ouderlingen hebben. Daarnaast
zijn er de bezoekers die contacten met gemeenteleden onderhouden. Indien u behoefte hebt
aan pastoraal contact of een
gesprek, kunt u altijd direct contact opnemen met de predikant
of ouderling.
Tenslotte,
Leven
Leven is prijsgeven, kwetsbaar durven zijn,
is een beetje sterven.
Leven is angst, teleurstelling en verdriet
is een beetje sterven.
Leven is meeleven, mee-lijden met
mensen in nood
is een beetje sterven.
Leven geloven, als duisternis je
omringt,
is een beetje sterven.
Leven is hopen, blijven volharden.
is een beetje sterven
Leven is liefhebben, in de kracht van
de Liefde,
is een beetje sterven.
Lees verder op pagina 13

Advertenties

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Wierden
Seizoen 2013 - 2014

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

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

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2014 - 2015
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LAAT ZIEN WAT
UW KERK DOET!
DEEL DE
VEELKLEURIGE
INFOGIDS UIT.

Ook adverteren in
het Gezamenlijk
Zondagsblad?
Neem contact op met onze
advertentie adviseur
Geke Brinkers
geke@topic-cc.nl of
0546 - 577475

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke activiteiten in het komende
seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen aan gemeente-leden,
nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden.
Meer informatie: 0546 - 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
www.welkomindekerk.nl

“De kennis van christenen
neemt af en daarmee de collectieve
weerbaarheid.”
Of het meest eigenzinnige, christelijke blad
van Nederland bij ú past? Gewoon proberen.

½ jaar
voor slechts

€8,95!

wakker en waaks
maandbladreveil.nl
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Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl
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Ja, steeds een beetje sterven aan
jezelf,
dat is leven.
naar Thea Domburg,
Met vriendelijke groeten,
ds. Eric van Veen

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

31 maart 2019 om 10:00 uur
in de Grote Kerk, in deze
gezinsdienst, hoopt ds. D. Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. Tijssen. Collectes: actie voor Dorrotty,
instandhouding van de eredienst,
onderhoudsfonds.
De autodienst wordt verzorgd
door Fam. J. Bruintjes, telefoon
0640804175. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van
onze gemeente gepast door: Marlot Kuiken en Femmie Hogendorf.
Er is een kindernevendienst voor
de kinderen van groep 1,2 en 3,
dit wordt verzorgd door Henrieke Mosterdijk en Jellien Tukker.
31 maart 2019 om 19:00 uur
in de Johanneskerk, in deze
gezamenlijke dienst hoopt Kand.
J P Lensen uit Oldebroek voor te
gaan. De autodienst wordt verzorgd door Fam. J. Bruintjes, telefoon 0640804175.
Agenda
30 maart 2019 om 09:00 uur, Stilte wandeling 40 dagen tijd, vanaf
de Burght.
1 april 2019 om 19:00 uur, Verkoop collectebonnen van 19.0020.00 uur, Tilvoorde.
2 april 2019 om 20:00 uur, Consistorie Ambt, Kapel.
3 april 2019 om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
4 april 2019 om 20:00 uur,
Gemeenteavond inloop vanaf
19.45, Kapel.
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, Vesper, Grote Kerk.
17 april 2019 om 19:15 uur, Vesper, Grote Kerk.
18 april 2019 om 15:00 uur, Contactmiddag oudere gemeentele-

den; Paasviering, Tilvoorde.
Gemeenteavond 4 april in de
kapel
Hierbij nodigen wij u en jou van
harte uit voor de gemeente avond
op donderdag 4 april in de Kapel,
inloop is vanaf 19.45. We zullen
u en jou o.a. informeren over de
taakverdeling nu Heidi Kramer
is begonnen als kerkelijk werker. Stand van zaken verbouwing
Grote Kerk en ds. D. Wolters
gaat uitleg geven over Focus, missionair gemeente zijn. Heeft u nu
al vragen aan de Kerkenraad dan
mag u deze mailen naar scriba@
hervormdvollenhove.nl .
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen gebracht
Mw. ten Napel, Oppen Swolle 3
en bij Mw van Benthem- Rook
Weg van Tweenijenhuizen 12.
verkoop collectebonnen
Op maandagavond, 1 april, is er
weer gelegenheid voor het kopen
van collectebonnen van 19.0020.00 uur in Tilvoorde
Giften
De Diaconie ontving via Jennie
Boxum €20 voor het bloemenfonds en via C. Rook-Visscher
€12 voor de Stichting Dorotty.
Hartelijk dank voor deze giften.
Zomertijd
Komend weekend wordt de tijd
verzet en en gaat de klok een uur
vooruit, en dus de nacht een uur
korter. Wilt u er rekening mee
houden dat de tweede dienst
op zondag in de Kapel (of in de
Johanneskerk) vanaf komend
weekend om 19.00 uur begint?
Armoededienst
Op 30 en 31 maart organiseert
de diaconie een armoedeactie.
Dit jaar is de opbrengst voor
stichting Dorotty. Een stichting
die opgezet is door onze gemeenteleden, Jurrie en Mieke Zandbergen en hun familie en omziet
naar onze arme naasten in de
Oekraïne. Vele mensen hebben
ze al kunnen helpen door middel
van voedsel, onderdak of medische hulp. Op zaterdag 30 maart
zal er van 15.00-19.00 uur een
verkoop zijn in een tent naast de
Grote Kerk in Vollenhove. Stichting Dorotty zal naast producten
uit de Oekraïne, ook paasbloemstukjes verkopen. Door gemeenteleden zal er weer koek en taart
gebakken worden, welke gekocht
kunnen worden bij de koffie en
thee die er klaar staat, maar ook
meegenomen kunnen worden
voor thuis. Tevens wordt er een
broodje hamburger en gebakken vis verkocht. Kleding mag
ook ingeleverd worden op deze
zaterdagmiddag, deze zal weer
naar het Leger de Heils gebracht
worden.
Voor de kinderen en jeugd zijn er
leuke activiteiten, bijvoorbeeld
footdart, springkussen, puzzeltocht en grabbelton.
Op zondag 3 maart is u een folder uitgereikt over de armoedeactie. Hierin staat wat stichting
Dorotty allemaal doet en hoe u
de stichting in deze armoedeactie
kunt steunen d.m.v. het kopen van
kavels.
BIjZONDERE
CAMPINGDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

U kunt de intekenlijsten van de
kavels iedere zondag ( tot en
met 31 maart) inleveren, in de
daarvoor bestemde dozen. Op
zaterdag 30 maart kunt u ook nog
inschrijven op kavels.
Er liggen nog folders achterin de
kerk of u vindt de informatie op
de site.
Op zondag 31 maart is er om
10.00 uur een armoededienst,
met medewerking van Elise Mannah. Zij is o.a. bekend van de
EO dagen. Het thema van de
dienst is “Zie je mij”. Elise zal
mooie liederen zingen die passen
bij dit thema en we zullen ook
veel samen met Elise zingen. We
hopen op en bidden voor een
mooie actie, waarin we u graag
verwelkomen.
Paasontbijt 2019
Graag willen we als gemeente de
Paasmorgen met elkaar beginnen.
Net als voorgaande jaren, bent u
van harte welkom bij het Paasontbijt in Tilvoorde.
Om 8.00 uur is er inloop in Tilvoorde en om 8.15 uur zullen we
beginnen met een gebed. Het
ontbijt eindigt om 9.15 uur zodat
er nog voldoende tijd is om naar
de kerk te gaan voor de ochtenddienst. U wordt in de gelegenheid
gesteld om die ochtend een vrijwillige bijdrage te doen voor de
onkosten.
Aanmelden kan via de website of
telefonisch bij familie Bakker (tel.
291579). Graag zien we uw aanmelding voor 17 april. Van harte
welkom!
Roosevelt-vakantieweken
2019
Hierbij vragen wij uw aandacht
voor de Roosevelt-vakantieweek
2019 voor alleenstaanden, en
de Roosevelt-vakantieweek 2019
voor echtparen die thuis verzorgd worden of door lichamelijke beperkingen hulp of verpleging
nodig hebben. Deze twee vakantieweken worden georganiseerd
door het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel. De
vakantieweek is dit jaar weer in
het Nieuw Hydepark te Doorn.
De week voor alleenstaanden
wordt gehouden van 31 augustus tot en met 7 september 2019
(week 36) De week voor echtparen staat gepland van 21 september tot en met 28 september
(WEEK 39).
Het Nieuw Hydepark staat op
het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk
genieten van de groene omgeving
en de rust. De wandelpaden zijn
goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De
kamers zijn toegankelijk voor een
rolstoel en beschikken over een
wastafel. De meeste kamers zijn
voorzien van hoog-laagbedden
en op iedere vleugel zijn meerdere, ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen.
Het vakantiecentrum beschikt
over alle benodigde aangepaste
faciliteiten voor mensen met een
lichamelijke beperking.
De Roosevelt-Vakantieweek
wordt mogelijk gemaakt door de
ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuw Hydepark
staat gastvrijheid en persoonlijke
aandacht voorop. Er is ook altijd
een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Verdere informatie en een goede impressie
van het Nieuwe Hydepark kunt u
vinden via www.nieuwhydepark.
nl . Zo’n vakantieweek betekent:

Samen op vakantie zijn! Omdat
wij als diaconie uw aanmelding
verzorgen en graag alle formulieren op tijd willen verzenden,
vragen wij u om voor 23 April te
reageren.
Alvast hiervoor onze hartelijke
dank. Voor meer informatie of
voor aanmeldingen kunt u contact
opnemen met diaken Jannemarie
Spans [0527-243934]
Samen zingen naar de zondag
Op D.V. zaterdag 30 maart is er
een samen zingen naar de zondag
avond in de Johanneskerk. Deze
avond staat o.l.v. de Chr.gem.
zangvereniging ´Sursum Corda´
en begint om 19.30 uur. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd om
samen te zingen tot eer van onze
God.

Vollenhove

S TA D

Ds. D. Wolters, Steiger 27,
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail:
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
kerkelijk werker Mw. Heidi Kramer,
tel. 0527-613766 of 06-30016897
E-mail:
hkramer@hervormdvollenhove.nl

Overlijden
Op 21 maart is in de leeftijd van
86 jaar overleden Willem Klaas
de Oude. De dankdienst voor
zijn leven is gehouden op dinsdag 26 maart om 11.00 uur in de
Grote Kerk. In het komende GZ
zal een in memoriam worden
geplaatst.
Geboren
Op 12 maart is Trijnko Boaz
geboren. Boaz is de zoon van
Erwin en Amanda Visscher en het
broertje van Tygo en Britt. Het
gezin woont aan het Joan Vuistpad 6 in Vollenhove. Via deze weg
willen we jullie van harte feliciteren en Gods zegen toewensen!
Ten slotte
Uit de bundel Hemelhoog deel ik
lied 175: 1
De Vader die de Zoon een beker
reikt,
tot aan de rand gevuld met bitterheid,
die Hem benauwt, tot wanhoop
drijft.
Het water dat Hem aan de lippen
staat,
een zee van zonden die Hem angstig maakt.
Hij gaat ons voor, Hij draagt ons
door het lijden heen.
Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons
strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in
diepe nood en angst verdrinkt?
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Vollenhove

AMBT

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

Meeleven met
Dhr. T. Visscher , Karwij 265, Vollenhove verblijft in Zonnekamp te
Steenwijk ter revalidatie.
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Belijdenis
Op zondag 14 april, Palmpasen,
hopen de volgende gemeenteleden belijdenis van het geloof te
doen.
Karina Kristine Boldewijn,
Leeuwte 52, Sint Jansklooster
Gea van Benthem, Heetveld 60
Sint Jansklooster
Geuje van Benthem, Heetveld 60,
Sint Jansklooster
Welkom Heidi kramer- de
jong
In de ochtenddienst van 24 maart
2019 is mw. Heidi Kramer – de
Jong bevestigd als ouderling-kerkelijke werker.
We verwelkomen haar en verwachten dat Heidi met vreugde
haar werk mag doen in onze
gemeente.
Ten slotte,
Na mijn laatste bezoek op 26
februari aan het UMCG in Groningen heb ik nieuwe medicijnen
gekregen. Voorzichtig durf ik te
zeggen dat ik me nu veel beter
voel. Dinsdag aanstaande ‘mag’
ik opnieuw naar Groningen voor
verder onderzoek. Ik verlang
er naar om meer werk in de
gemeente te mogen doen.
Hartelijk wil ik danken voor
medewerking van kerkenraad
en collega Dick Wolters. Het
medeleven, de bemoedigingen, de
goede woorden hebben ons erg
goed gedaan.
Ontvangt allen een vriendelijke
groet vanuit de pastorie aan de
Leeuwte,
Thea en Hendri Pap

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

Diensten 31 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld
– doop- en belijdenisdienst.
Wanneperveen 09.30 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is er een extra
collecte voor kerk en onderhoud.
Doop- en belijdenisdienst
Op zondag 31 maart a.s. zal
Lieselotte Aliefke Jantien, dochter 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 voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig.
Bijvoorbeeld voor: de huur van
het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten,
kantoorartikelen enzovoorts.
In de diaconie collectes van de
maand maart wordt uw bijdrage
Lees verder op pagina 14
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gevraagd, om dit waardevolle
werk voort te kunnen zetten.
Diensten 7 april
Belt-Schutsloot 09.30 uur –
Voorganger: dhr. J. Menkveld,
Dordrecht.
Wanneperveen 09.30 uur –
Voorganger: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum.
In beide diensten is de diaconiecollecte voor missionair werk.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen
31/03 – Fam. A. Huisman en fam.
T. Stoter.
07/04 – Fam. J. Bosman en fam.
H. Hertong.
Bloemen
De bloemen van 24 maart in BS
OPENLUCHTSAMENkOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

zijn met een groet van ons allen
gegaan naar de heer L. de Goede.
De druiventrossen van het liturgisch bloemstuk zijn gebracht bij
mw. W. de Jonge-Klaver en mw.
G. van de Belt-Klaver. In Wanneperveen gingen de bloemen ter
bemoediging naar mw. A. Liezende Jong en mw. R. RodermondDoornbos.
verkiezingen
De kerkenraad is erg blij en
dankbaar dat mw. T. StummelWinters haar verkiezing tot
ouderling kerkrentmeester en
mw. G.H. van der Heide-Winters
haar verkiezing tot diaken heeft
aangenomen. Volgens de kerkorde kunt u bezwaren indienen
tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de verkozene. Eventuele
bezwaren moeten binnen een
week na publicatie in het kerkblad, schriftelijk, gemotiveerd en
ondertekend worden ingediend
bij de kerkenraad.
Collectemunten
Maandag 1 april kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe
tussen 18.45 en 19.45 uur.

jarigen
In april hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en
ouder hun verjaardag te vieren.
23-04 Dhr. G. Stam, 82 jaar.
23-04 Mw. G. Hoorn-Pierik,
86 jaar.
28-04 Dhr. C.P. den Herder,
83 jaar.
30-04 Mw. A. de Jonge-Vierhoven, 80 jaar.
Allemaal een fijne dag toegewenst en alvast van harte gefeliciteerd.
Met een vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Roelie Lok-Lok.
kofﬁedrinken W’veen
De vrijwilligers van de koffiedienst in Wanneperveen organiseren vanaf eind maart weer
koffiedrinken na de dienst. Elke
laatste zondag van de maand
plannen wij een gezellig moment
met elkaar in De Klokkenstoel
naast de kerk. U bent van harte
welkom voor een bakje koffie
met wat lekkers. De planning
loopt tot en met eind juni. De
koffiediensten vinden plaats op:
31 maart, 28 april, 26 mei en 30

juni. Met vriendelijke groet, Patricia van den Berg.
vanuit de Pastorie
De preken over de wet in afgelopen maanden hebben veel reacties opgeroepen. Veel gesprekken ook. Niet in de laatste plaats
omdat dezelfde onderwerpen
werden besproken op de Groeigroepen en vaak ook tijdens de
catechisatie en Rock Steady en
daardoor ook in veel andere
gesprekken door de week. Dat
gemeentebrede gesprek lijkt mij
zeer waardevol. Niet iedereen
was het eens met de preken.
Sommigen vonden het ook te
veel. Ook die geluiden neem ik
serieus al kan ik niet aan ieders
wensen voldoen. Voor nu stop
ik met het bepreken van de
geboden. Vanaf april heb ik veel
minder diensten in elk dorp met
daarbij alle bijzondere diensten
heb ik onvoldoende ruimte om
hier aan toe te komen. In oktober hoop ik de draad weer op te
pakken. We hebben nog 5 geboden te gaan. We zullen nog nader
bekijken of de groeigroepen weer
mee gaan doen omdat niet ieder-

een dat ziet zitten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

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

Zondag 31 maart 9.30 uur. In
deze dienst hoopt. ds. Gerrit van
den Dool voor te gaan. Ouderling
van dienst is Feikje Kloosterman
en het orgel wordt bespeeld door
Ake Menno van der Vinne. De
Lees verder op pagina 15

Calvinisten houden
terecht van kunst
Calvinisten zijn sober, rechtlijnig en spaarzaam. Kunst en cultuur zijn
aan hen niet besteed, want kunst heeft te maken met rijkdom en luxe.
Tenminste, dat is het idee. Toch leert de geschiedenis anders.

door DS. kO HEkMAN ,
ASSEN

Hierover vertelt
Marianne Eekhout,
conservator stadsgeschiedenis bij
het Dordtrechts Museum, in de
publicatie Werk, bid & bewonder.
Een nieuwe kijk op kunst en
calvinisme.*

negatief uit over de kunst. Het
genieten van de schoonheid die
God had geschapen, stond voor
hem voorop. Voor calvinisten
stonden het Woord en het lezen
van de Bijbel centraal. In de kunst
zien we dat terug. Vanaf de zestiende eeuw komt het thema
‘gebed voor de maaltijd’ op. Op
een ets van Claes Jansz Visscher
zien we een gezin aan de maaltijd.
De Bijbel ligt in de hand of op
tafel.

Contra-remonstranten
Na de synode, 400 jaar geleden,
kreeg de Republiek der Nederlanden een nieuwe politieke elite, Bijbelkunst
de contra-remonstranten of gere- In 1637 werd de eerste uitgave
van de Statenvertaling, waartoe
formeerden. Zij hadden het conflict over de uitverkiezing gewon- de Dordtse synode opdracht
had gegeven, aangeboden aan de
nen van de remonstranten. Het
Staten-Generaal. Er zijn veel Stacalvinisme drukte een stempel
tenbijbels die vanwege hun rijk
op de zeventiende-eeuwse maatgedecoreerde omslagen worden
schappij. Calvinisten bekleedden
gezien als kunstobjecten. Ook
hoge maatschappelijke posities,
kleinere formaten
bestuurden het
Bijbels voor de
land en verdiencaLvinisten bekLeedden 400
kerkgang werden veel geld met
jaar GeLeden hoGe Posities. hun
den soms rijkelijk
overzeese handel.
rijkdoM en MaatschaPPeLijke
versierd. Naast
Hun rijkdom en
status etaLeerden ze Met Grote
de Bijbel waren
maatschappelijke
huizen, chiQue interieurs en
de werken van
status etaleerden
Fraaie kunst.
de volksdichze met grote huiter Jacob Cats de belangrijkste
zen, chique interieurs en fraaie
kunst. Kunst en calvinisme gingen boeken in Nederlandse huishoudens. De tekst met een moraal
dus wel samen. In het genoemde
stond centraal, met daarbij een
boek wordt de relatie calvinisten
en kunst besproken, het ontstaan ondersteunend beeld. Kerkzang
werd belangrijk, verschillende
van ons huidige beeld van calvipsalmberijmingen verschenen.
nisten, en de vraag of we onze
Naast de berijming stond ook
kijk op kunst en calvinisme moet
de muziek ter discussie, orgelveranderen.
gebruik tijdens de eredienst. In
veel gevallen ging het om orgels
Calvijn
van vóór de Reformatie, met
Johannes Calvijn liet zich nooit

Bijbelse taferelen waren en zijn nog altijd thema’s in de kunst. Op de foto: anoniem olieverfschilderij van Jezus en zijn dispcipelen.

prachtig gedecoreerde luiken
met afbeeldingen van heiligen.
kunst in de kerk
In de kerk hoorden de gelovigen
de preek, soms het orgel, maar er
was ook kunst. De kerk was na de
Reformatie allesbehalve kaal. Aan
de muren hingen tekst- en wapenborden en schilderijen met bijbelse afbeeldingen. En wat te denken
van de prachtige preekstoelen en
avondmaal-en doopstellen. Kunst
stond in hoog aanzien. Zowel
privé als in de publieke ruimte
waren er kunstwerken in overvloed. De gereformeerde kerk
was evenmin als Erasmus voorstander van schilderijen met naakt
en erotiek, al hadden calvinisten
op zich geen moeite met naakt.
Portretten
Predikantenportretten zijn goede

voorbeelden van hoe kunst en
calvinisme samengingen, ze vervulden een dubbele functie.
Predikanten bestelden privé
portretten en ook kerken of universiteiten schaften ze aan. De
gereformeerde elite hield, net als
de katholieke voorouders, van
kunst. Het was een traditionele
manier om iemands maatschappelijke status te etaleren. Ook
de portretkunst benadrukte het
belang van een familie. In religieus
opzicht vormde het versieren van
een huis evenmin een probleem.
Meubels en gebruiksvoorwerpen
werden rijk gedecoreerd met
seculiere en religieuze onderwerpen.
Abraham kuyper
In de zeventiende eeuw werden
volop Bijbelse taferelen geproduceerd, maar vanaf de achttiende

en negentiende eeuw was daar
nauwelijks meer sprake van. De
houding ten opzichte van de religieuze kunst was veranderd. In
de negentiende eeuw raakten
de gereformeerden na scheiding
van kerk en staat hun bevoorrechte positie kwijt. Nederland
werd een monarchie, nationalisme kwam op. De nieuwe protestantse cultuur greep terug op
de Gouden Eeuw. Kunstenaars
kozen religieuze onderwerpen.
In protestants-christelijke hoek
sprak bijvoorbeeld Abraham Kuyper zich uit over het belang van
kunst. Uiteindelijk zijn artistieke
talenten gaven van de Geest.
Calvinisten houden terecht van
kunst.
*) Werk, bid & bewonder. Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme. Marianne Eekhout, 2018. ISBN 9789462493438.
uitg. Walburg Pers Zutphen.
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uitgangscollecte is voor het plaatselijk pastoraat. De ontvangst is
door Arjan Leemhuis en de bloemen worden bezorgd door Rosalie van Rouwendaal. De ophaaldienst wordt verzorgd door Cor
Sijbesma (0521-588093) en de
bandrecorder wordt rondgebracht door de diaconie. De zorg
voor uw kinderen is in handen
van Cathy Herijgers. Het lied
voor de dienst is lied 560
Collecten
Diaconie: € 30,40 Kerkrentmeesters: € 40,60 en de uitgangscollecte voor het plaatselijk kerkenwerk € 33,85. Allen hartelijk dank
voor uw gaven.
Bloemen
De bloemen zijn als groet en
bemoediging gegaan naar de heer
Sjoerd van der Knokke, aan de
Paasloregel.
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het
eerste dat vervolgde christenen
vragen. Zij kennen het belang van
gebed uit eigen ervaring. Iedere
week geef ik u een gebedspunt
door: Radicale moslims drukken steeds meer een stempel
op de Ethiopische samenleving.
Radicaalislamitische groeperingen jagen christenen op allerlei
manieren angst aan. Wanneer
christenen weigeren deel te
nemen aan lokale rituelen, krijgen
ze vaak te maken met geweld. Dit
zorgt voor veel angst en spanning
bij christenen.
Agenda
Op 3 april is er kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in het
lokaal achter de kerk.
kopij Regenboog
Voor 8 april ontvangt de redactie
van de Regenboog graag de kopij.
kopij GZ
De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot
uiterlijk zondag 31 maart 12.00
uur bij de scriba. Het kan natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl
Afgelopen zondag zongen we een
nieuw lied (nr. 934) wel met een
mooie tekst. Op internet (Kerkliedwiki) vond ik de volgende ach-

tergrondinformatie: het lied is van
oorsprong een dooplied, gemaakt
in september 2004 voor kinderen
in de Ontmoetingskerk te Bergambacht. Het werd toen gezongen op de melodie van Psalm 134
en miste nog het slot ‘je vriend’.
Gerard van Amstel maakte er
een laagdrempelige melodie bij
waardoor het voortaan in canon
gezongen kan worden. Het
gemeenschappelijk te zingen ‘je
vriend’ werd in deze fase toegevoegd. Het lied werd buiten de
kring van de Ontmoetingskerk
bekend doordat het werd opgenomen in een dagkalender van
het Boekencentrum; daarna in
een liedbundel van SGO en doordat het bij musicaldagen van SGO
(destijds in Hoevelaken) gebruikt
werd als ‘inzinger’.
Ik ben voor jou een nieuwe naam.
Ik ben je God en hiervandaan
ga ’k als je schaduw met je mee
door de woestijn en door de zee.
Ik ben er als het leven lacht.
Ik ben er voor je in de nacht.
Ik ben er in je hoogste lied.
Ik ben er als je ’t niet meer ziet.
Ik ben de weg waarop je gaat.
Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben gegeven als je brood.
Ik ben in leven en in dood
je vriend.
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
voorjaarschoonmaak 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 Winters (588515). Alvast bedankt
voor jullie medewerking!

De kerkrentmeesters
van de predikant.
Pastoralia
In lief en leed weten we ons met
elkaar verbonden, biddenderwijs
en dus ook metterdaad. Mevr.
Corrie Wardenier moest worden
opgenomen in het ziekenhuis.
Hopelijk zal zij spoedig weer naar
huis mogen. Mevr. Gerrie Raggers
verblijft voorlopig in Zonnekamp.
Met onze ouderling Martinus
Berger gaat het gelukkig bergopwaarts, al zal het herstel nog wel
de nodige tijd in beslag nemen
en het nodige geduld vergen. We
wensen hun de kracht en nabijheid van de Heer, ook in mensen
om hen heen.
Bijbelgesprekskring
Op donderdag 4 april om 20 uur
komt deze kring weer bijeen. Wat
aan de orde zal komen wordt nog
nader afgekondigd.
Komende zondag, zo is mijn
voornemen, zullen we lezen uit
de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4: 14 - 5:10. In deze brief
wordt Jezus getekend als de grote
Hogepriester, die zijn leven geeft
als het volmaakte offer. Hoewel
de beeldspraak van de offerdienst
ons vreemd is geworden, heeft zij
ons toch nog veel te zeggen. Op
ontroerende wijze wordt Jezus’
verhevenheid verbonden met zijn
solidariteit met ons: Hij is ons
in alles gelijk geworden, behalve
daarin dat Hij niet gezondigd
heeft. Hij bleef in al zijn beproevingen overeind en zo ‘werd Hij
voor allen die Hem gehoorzamen
een bron van eeuwige redding’.
De brief aan de Hebreeën is
eigenlijk één lange preek waarin
de lezers vanuit het Oude Testament wordt duidelijk gemaakt dat
Gods weg met Israel en met alle
mensen in Jezus tot zijn uiteindelijke bestemming is gekomen. Er

door DS. A . HEkMAN , ASSEN

was daar
’Liggen blijven’. Achter de
e van. De schermen bij de mariniers
van de reli- van De Punt en de terreuracnderd. In ties van 1973-1978. Olof van
raakten
joolen & Silvan Schoonhoven.
scheiding Uitg. Nw A’dam 2018 Prijs € 19
bevoorNederland De auteurs zijn verslaggevers bij
nationaDe Telegraaf. We krijgen inforeuwe pro- matie en inzicht in de gijzelingen
p terug op en kapingen begin jaren zeventig.
stenaars Terrorismebestrijding stond aanrwerpen. vankelijk in de kinderschoenen.
ijke hoek De regering stampt een antiterraham Kuy- reureenheid uit de grond, De Bijelang van zondere Bijstandseenheid (BBE)
artistieke van de mariniers. Die maakt zich
Geest.
verdienstelijk bij verschillende
recht van acties. Vooral de kaping bij De
Punt in 1977. In dit boek vertellen de mariniers voor het eerst
kijk op kunst en cal- wat decennia lang geheim moest
N 9789462493438. blijven. Naar voren springt de
deelname van de Molukker John

Altijd dat kruis. Dr. A. van de
Beek Uitg. KokBoekencentrum
Utrecht 2018 Prijs € 13
Het is een terugkerend thema
in het theologisch werk van
Bram van de Beek: Christus de
Gekruisigde, die in zijn dood en
opstanding ons oude leven op
zich genomen heeft en ons nieuw
leven heeft gegeven. Hij legt
uit waarom hij steeds weer het
kruis benadrukt en beantwoordt
de vraag wat mensen met deze
theologie moeten. Van de Beek
wijst in de lijn van het evangelie
af van de mens zelf naar Christus de Gekruisigde, de Heer van
de Kerk, van ons geloof naar
de trouw van God. Niet ons
geloof maar wie wij in Christus
zijn, staat centraal. Van de Beek
gebruikt duidelijke taal en wil

Tot slot Willem Barnard schreef
een lied over Christus als Hogepriester, dat o.a. te vinden is in de
vinden Tussentijds, lied 152.
Wie zal voor God verschijnen?
Wie gaat er voor ons uit?
Wie raakt aan Gods geheimen
in alle eenzaamheid?
Het is de hogepriester
die alles voor ons doet:
‘t is onze Here Christus,
Hij reinigt ons met bloed.
De Heer is voortgevaren
de grote tempel door
van buiten bij de schare
tot binnen bij Gods oor.
Daar brengt Hij de gebeden,
daar plengt Hij onze schuld.
Hij won voor ons de vrede,
Hij heeft de Wet vervuld.
Hoe staat het voorgeschreven
in ‘t Oude Testament?
Een dier boet met zijn leven,
een dier dat God niet kent.
Maar Hem, het Lam, zij ere,
dat eeuwig is geslacht!
Wij moeten ons bekeren,
ons offer is gebracht.
Een hartelijke groet aan u,
aan jou,
Ds. Gerrit van den Dool

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

boeken
Titahena aan de bevrijdingsacties.
De Molukse gemeenschap ervaart
dit als landverraad. Het brengt de
marinier in een moeilijk parket.
Een lezenswaardig boek.

is daarom geen betere manier van
geloven dan je met Hem te verbinden. De brief is een bemoediging aan christenen die leven
onder de druk van discriminatie
en vervolging en dreigen af te
haken. Het is dan zaak de blik te
blijven richten op Christus als de
‘leidsman en voleinder van ons
geloof’ (12:2. Hij is dat omdat Hij
juist ook waar wij in ons geloof
worden beproefd, geheel naast
ons staat en overeind houdt.

terecht niets weten van een softe
voorstelling van God. Hij geeft
ons een met pastoraat gevuld
boek geschenk.
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400 jaar Dordt met
Herman Selderhuis
Deze avond gaat over 400 jaar
Dordtse synode. Professor Herman Selderhuis, docent kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de
Theologische Universiteit Apeldoorn, verzorgt de inleiding. In
1618 en 1619 werd een landelijke
kerkvergadering gehouden om
een einde te maken aan het conflict tussen remonstranten en
contraremonstranten. De vraag
was toen: hoe zit het met de
uitverkiezing? Hoe actueel is die
vraag nu nog? Genoeg stof voor
een enerverend nagesprek!
Donderdag 4 april, 20.00 uur, Hellendoorn, De Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstr. / Zuid Esweg

Gospelartiest
Fellingham in Zwolle
Lou Fellingham is een graag geziene gast op Hollandse podia. Deze
sympathieke en gerespecteerde
aanbiddingsleidster uit Engeland
treedt op in Zwolle. Ze maakt
gebruik van een volledige band
en wordt bijgestaan door ‘The
Choir Company’ onder leiding
van Maarten Wassink. Tijdens dit
concert laat ze ook muziek van
haar nieuwe album horen.
Vrijdag 5 april, 20.00 uur, Zwolle, Verrijzeniskerk,
Bachlaan 150, € 19,50 eventsforchrist.nl

Concert 30 jaar
Adoramus in
Hoogeveen
Gereformeerd Mannenkoor Adoramus (‘Wij aanbidden’) bestaat
30 jaar. Thuisbasis was ‘De
Opgang’, waar het koor gastvrij
onderdak kreeg. In dit fraaie kerkgebouw vindt het jubileumconcert
plaats. Niet alleen wil het koor
stilstaan bij haar verjaardag, maar
ook bij de lijdenstijd. Samen met
dirigent Cor Ploeg uit Genemuiden is een bijzonder programma
samengesteld en komen allerlei
solisten voorbij. De zangers en
musici brengen ‘De zeven kruiswoorden’ van Roelof Elsinga ten
gehore. Een serie Nederlandse liederen vol blijdschap, aanbidding en
lofprijzing staan op het programma
die het koor graag grotendeels
samen met het publiek zingt.
Zaterdag 13 april, 20.00 uur, Hoogeveen, De Opgang,
Alteveerstraat 105 , € 8 (t/m 15 jaar gratis)

visser ’t Hooft 1900-1985
Een leven voor de oecumene.
jurjen A. Zeilstra. Uitg. Skandalon, Middelburg 2018
Prijs € 34,50
Een kloeke dissertatie over leven
en werk van een theoloog van de
oecumene. Van 1948 tot 1966 was
Visser ’t Hooft secretaris-generaal
van de Wereldraad van Kerken, hij
was Nederlands bekendste theoloog in het buitenland. Hij hield
zich bezig met grote kwesties uit
zijn tijd: de opkomst van Hitler,
de Tweede Wereldoorlog, naoorlogse verzoening, dekolonisatie
en zending, de Koude Oorlog, de
stichting van Israël, apartheid, de
Cypruskwestie, secularisatie en
emancipatie. Deze biografie geeft
een indrukwekkend beeld van de
roerige twintigste eeuw en van
kerk en theologie.

Nieuw Sion zoekt
medewerker
schoonmaak
Als na de verbouwing het gastenhuis van de voormalige abdij
Nieuw Sion bij Diepenveen weer
verhuurd zal worden, wordt het
schoonmaakwerk te veel voor
de groep vrijwilligers die er nu is.
Daarom heeft het bestuur besloten een medewerker schoonmaak
aan te stellen. Er wordt een sollicitatieprocedure gevolgd. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op www.nieuwsion.nl/
meewerken
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