
102e JAARGANG – NR. 5042 ZONDAG 7 APRIL 2019

2 5 6 7 9Ongewone 
dingen 
doen

“Als kerk 
laten we ons 
gezicht zien 
in het dorp”

Leuke lui “Zie je de 
engelen dan 
niet?!”

Wat doen 
we na de 
preek?

Kerken worden leger. 
Beleidsmakers breken hun 
hoofd: hoe keren we het 
tij? Hoe kunnen we men-
sen van buiten weer naar 
binnen krijgen? Kansrijke 
nieuwe initiatieven worden 
ontplooid. Maar ondertus-
sen vraag ik me af: stellen we 
wel de goede vraag? Is het 
doel om mensen in de kerk 
te krijgen? Ik zie een grote-
re uitdaging: hoe sturen we 
mensen weer naar buiten? 

Ga op weg
Na zijn opstanding roept Jezus zijn 
discipelen samen op de berg, waar 
Hij hen onderricht gaf. Hij roept 
hen samen om hen er vervolgens 
weer op uit te sturen. Ze moeten 
de wereld in. Om daar Jezus na 
te volgen. Om daar getuige te zijn 
van Christus. Het is de voortdu-
rende beweging die discipelen van 
Jezus maken: samenkomen om 
weer uitgezonden te worden.
In zijn boek Imagine Church maakt 
Neil Hudson onderscheid tussen 
‘the gathered church’ (de samen-
gekomen kerk) en ‘the scattered 
church’ (de verspreide kerk). 
Christenen, discipelen, gelovigen 
komen een aantal uur per week 
samen voor diensten, kringen, 
vergaderingen, of 
andere kerkacti-
viteiten. Maar het 
grootste deel van 
de week leven ze 
verspreid in de wereld. En het kan 
toch niet zo zijn dat het die paar 
uur samen zinvoller zijn dan die 
vele uren verspreid? Hudson is 
ervan overtuigd dat het doel van 
God met ons leven juist daar ligt, 
waar we verspreid in de wereld 
leven, werken, sporten en sociali-
zen. We zijn geroepen om op weg 
te gaan.

Samenklonteren
We doen dat echter niet. Het is 
een beetje als bij de toren van 
Babel. God had de mensen de 
opdracht gegeven om zich over de 
aarde te verspreiden, om haar te 

bearbeiden, maar 
de mens denkt het 
beter te weten. 
Ze zeiden: ‘Laten 
we een stad bou-

wen met een toren die tot in de 
hemel reikt. Dat zal ons beroemd 
maken, en dan zullen we niet over 
de hele aarde verspreid raken.’ 
(Gen. 11: 4)
Precies hetzelfde zie ik in de kerk. 
Het draait allemaal om onze 
samenkomsten. Daarin moet het 
gebeuren en daarop is ook alle 
energie gericht. Vergaderingen 

draaien voornamelijk om bin-
nenkerkelijke aangelegenheden, 
kerkrentmeesters doen hun best 
om predikantsplaatsen en kerkge-
bouwen te behouden, in kerkbla-
den worden we vooral opgeroepen 
om kerkelijke activiteiten te bezoe-
ken, vrijwilligers worden gezocht 
voor taken binnen de kerk en in 
preken worden we eraan herin-
nerd dat God arbeiders zoekt voor 
zijn koninkrijk – en als voorbeelden 
worden dan genoemd: kosters, kof-
fi ezetters, jeugdwerkers en ambts-
dragers.

Met andere ogen
Maar wat nu als arbeiden binnen 
het koninkrijk niet in de eerste 
plaats te maken heeft met de ker-
kenraad, maar met het bestuur 

van de voetbal? Wat nu als je niet 
geroepen wordt als predikant, 
maar als monteur? Wat nu als je 
geen jeugdwerk doet, maar op je 
kleinkinderen past?
Onze grootste uitdaging is met 
anderen kijken naar ons ‘normale’ 
leven, naar het leven van elke dag. 
Daar zijn we discipelen van Jezus. 
Daar zijn we getuigen van Christus. 
Daar krijgt ons leven zin!

En de samenkomsten van de 
gemeente? Die staan dus in dienst 
van die roeping! Daar worden we 
bemoedigd en krijgen we tools in 
handen om als betrouwbare dis-
cipelen van Jezus op weg te gaan. 
Onze blikrichting moet veranderen: 
in plaats van navel te staren krijgen 
we de wereld in het oog!

Niet navelstaren, maar de wereld in!
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Nog geen abonnee?

Nationaal 
paradijs
DOOR DS. KO HEKMAN, ASSEN

Het Verenigd Koninkrijk stevent af 
op een Brexit, vertrek uit de Euro-
pese Unie. Het denkt daarmee een 
nationaal paradijs binnen te gaan. 

Europa is doelwit van populisten 
en eurosceptici. De populistische 
partijen PVV en Forum voor Demo-
cratie pleiten ook voor uittreding 
van Nederland uit de EU. Een Nexit 
zou heilrijk zijn voor ons land. Een 
nieuw paradijs. Een nationalistische 
politiek gericht op eigen land. In hun 
naïveteit zien Wilders en Baudet het 
gevaar van Rusland en China niet. 

Met een afbrokkeling van de Euro-
pese Unie spelen we Rusland en 
China in de kaart. Door tweedracht 
te zaaien wordt de eenheid binnen 
de EU ondermijnd en wordt de EU 
verzwakt. Poetin juicht verwijdering 
tussen Europese landen toe om 
eigen macht uit te breiden. 
Zijn Chinese collega Xi streeft 
naar economische, technologische 
en politieke overheersing en daar-
mee naar de wereldheerschappij. 
China volgt de tactiek van de lange 
adem, is er op uit Europese landen 
economisch en politiek aan zich te 
binden en van zich afhankelijk te 
maken zoals al gebeurt met Grie-
kenland en Italië. 

Amerika heeft met Trump de rol 
van supermacht al uit handen 
gegeven. China krijgt hiermee de 
kans om zijn stempel op de wereld-
orde te drukken en zijn politieke 
invloed te verstevigen. Het zal ook 
zijn militaire macht hiervoor gebrui-
ken.  Wanneer Amerika en Europa 
niet de handen ineen slaan, leveren 
zij zich uit aan grootmachten Rus-
land en China. 

Het verhaal is bekend: in het para-
dijs kom je een slang tegen.

Commentaar

Theatergroep Hens voert thea-
terstuk Pontius Pilatus op, over de 
man die Jezus veroordeelde. Als 
blijkt dat Jezus’ lichaam verdwenen 
is uit het graf, vreest Pilatus onrust 
onder de Joden. Wanhopig pro-
beert hij de mysterieuze gebeurte-
nissen te begrijpen. Zijn obsessieve 
zoektocht zorgt voor verwijdering 
van echtgenote Claudia en hij ver-
liest grip op de werkelijkheid.

Thank You For The Music is een 
grootscheeps muziekfestival. 
Meer dan 100 muzikanten en 
toneelspelers zijn erbij betrok-
ken. Op drie avonden een con-
cert met zangers, zangeressen, 
een band en een strijkwintet. Op 
de zaterdag is er van 10 tot 17 
uur een inloop met doorlopend 
concerten in meerdere zalen, van 
shanty tot klassiek.

Op donderdag 28 maart 2019 
kwam een einde aan het aardse 
bestaan van Daan van der Waals. 
Daan schreef sinds 2016 columns 
voor het Gezamenlijk Zondags-
blad. Zijn laatste bijdrage dateert 
van zondag 24 maart. 
Hij is 75 jaar geworden.
Daan was getrouwd met Trudi  
en vader van vier kinderen.

Lennert en Maria Knops zorgen 
met hun spel op orgel en harp 
voor een unieke samenklank. 
Maria’s De Salvi Diana harp van 
esdoornhout is niet alleen schit-
terend om te zien, maar heeft 
een zeer warm geluid. Op het 
programma staan o.a. Preludium, 
Gavotte, perfect Symphony en 
Adagio. Reserveren: 0572-371838, 
adhuetink@gmail.com

 Aangrijpend theater 
over Pilatus 

3-daags muziekfeest 
Emmeloord

Columnist Daan van 
der Waals overleden

 Romantiek met 
snarenspel en orgel

Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april, 20.15 uur, 
Emmeloord, Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 
10, € 10, thankyouforthemusic.nl  

Zie ook het in memoriam op pagina 9 van deze krant.
Zaterdag 6 april, 20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal, 
Grensweg 17, www.huetink-royalmusic.nl

Zondag 7 april,16.00 uur, Assen, Adventskerk, Lindelaan 
49, kaarten: www.theatergroephens.nl, €10

W at nu als arbeider zijn binnen het koninkrijk niet in de eerste plaats te maken heeft met de kerkenraad, 
maar met het bestuur van de voetbal?

WAT NU ALS JE NIET 
GEROEPEN WORDT ALS PREDIKANT, 

MAAR ALS MONTEUR? 

DOOR 

DS. DICK WOLTERS, 

VOLLENHOVE
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Een donderdagavond 
in de Noorderkerk. Hartje Jordaan 
in Amsterdam. De ‘pionier’, ds. Paul 
Visser, organiseert drie avonden 
met als thema ‘God op de gracht’. 
De tweede avond had als gasten 
een oud-directeur van debatcen-
trum De Rode Hoed en een schrij-
ver. Beiden kwamen uit een ondui-
delijk kerkelijk nest en zeiden aan 
het begin van de puberteit kerk en 
geloof vaarwel. Soms niet eens zo 
bewust, maar er was geen belang-
stelling en het geloof was op geen 
enkele manier aangeslagen. Daarna 
kwamen zij wonen en werken op 
de grachtengordel. Een wereld - zo 
was hun ervaring - waar geloven 
niet gepast was. Eén van hen vertel-

de, dat hij meende dat geloof alleen 
bestond in de dorpen, bij mensen 
die zwak waren en niet zonder hulp 
konden. Niets voor hem en zijn 
kennissen en vrienden. Niet voor 
de stad.

En toch. Het verhaal van de 
oud-directeur maakte op mij 
veel indruk. Al 50 jaar ‘los van 
God’, werd hij geraakt door een 
opmerking. Hij had een fout 
gemaakt, een erg domme. Toen 
hij belde om zijn excuses aan te 
bieden, werd aan 
de andere kant 
gezegd: ‘Ik kan het 
je vergeven’. Dat 
woord ‘vergeven’ 
sloeg in als een 
bom. Het verwar-
de hem, hij had frisse lucht nodig. 
Bestond er zoiets als vergeving? 
Buiten liep hij de gracht af naar de 
Noordermarkt. Daar stonden de 
deuren van de kerk open en hij 
liep naar binnen. Er was niemand. 

Nadat hij in een bank was gaan 
zitten, besefte hij: God bestaat. 
Het is inmiddels vier jaar en vele 
gesprekken geleden. Hij deed 
belijdenis en is nu lid ven de ker-
kenraad. Hij ervaart geloven als 
bevrijding, als geborgenheid.

De schrijver ging een andere 
weg. Een pad dat drie jaar gele-
den begon. God meldde zich in 
zijn gevoel en gedachten. De idee 
dat hij daar iets mee moest doen 
bracht hem er toe naar de kerk 

te gaan. Als zoe-
ker, als iemand die 
beslist niet zeker 
was van waar God 
en geloof over 
gingen. Maar stap 
voor stap en met 

regelmatig kerkbezoek groeide 
de overtuiging dat geloof in God, 
dat het volgen van Jezus, ook voor 
hem zou kunnen gelden. Aan een 
bevriende schrijver (Willem Jan 
Otten) vertelde hij het verhaal van 

zijn zoektocht en zijn verlangen 
om gelovig te worden. De reactie 
was: ‘Als ik jouw verhaal zo hoor, 
bén je gelovig’. Dat was de beslis-
sende duw. Toen kon hij accepte-
ren dat Jezus zich ook voor hem 
gegeven had en beslissen om de 
weg met God te gaan.

Eén klein woord: vergeven. Het 
is als een getuigenis van de liefde 
en van het verlangen van God.  
Voor ons zou het een aansporing 
kunnen zijn om niet al te schuw 
te zijn over wat we geloven en 
Wie ons beweegt. Wie weet wat 
een klein woord, een klein gebaar 
teweeg kan brengen.

De Noorderkerk zag er uit als 
een soort studio. Er was mooie 
pianomuziek. Er was veel belang-
stelling. Er werden heel goede 
vragen gesteld. Een prachtige 
manier om daar aan de gracht het 
Evangelie bespreekbaar te maken. 
Goed voorbeeld?

De menigte dromt om Jezus 
heen, maar Hij stapt in de vis-
sersboot van Simon. Vervolgens 
geeft Jezus aan Simon en zijn 
metgezellen een uiterst vreemde 
opdracht. Ze moeten naar die-
per water varen om te vissen. ’s 
Nachts hadden ze geen vis gevan-
gen en nu moesten ze het over-
dag nog eens proberen? Iedere 
visser weet uit ervaring dat dit 
geen zin heeft. “Maar goed”, hoor 
je Simon zeggen. “Als u het zegt, 
zal ik het doen, op Uw woord.” 

Ervaring
Ervaring maakt een mens ster-
ker. Daardoor weet hij hoe te 
handelen in een bepaalde situ-
atie. Inderdaad leren we van ons 
falen en onze successen. Dankzij 
die ervaring kunnen we ons werk 
doen en ook iets voor anderen 
betekenen. Jezus ontkent dat 
niet. Wat hij doet, is Simons 
ervaring doorbreken, want soms 
kan ervaring je danig in de weg 
zitten. Jezus verlost Simon van 
zijn gebondenheid aan zijn eigen 
ervaring. Deze geschiedenis is 
een geschiedenis van verlossing. 

Teleurstelling
“Meester”, zegt Simon, “we heb-
ben de hele nacht hard gewerkt 
en niets gevangen.” Hoeveel 
mensen lijden net als Simon niet 
onder tevergeefsheid? “Mees-
ter.” Zo noemt Simon Jezus. Een 
meester is iemand die boven de 
dingen staat. Simon doet wat de 
meester zegt: hij vaart overdag 
uit. Ervaart Simon hier iets van 
een belofte? 
Teleurstelling raakt mensen. 
Teleurstelling om wat niet lukt 
in ons werk, wat misgaat in ons 
huwelijk, bij de opvoeding, in rela-
ties, in de kerk. Teleurstellingen 
tasten ons emotionele en geeste-
lijke leven aan. Ontmoediging ligt 
op de loer.

Ontmoediging
Over satan bestaat een oude 
legende. Hij wil de mensen onder-
mijnen. Daarom roept hij op een 
dag zijn knechten bijeen. Een 
duiveltje zegt: “Ik weet wat. We 
pakken de mensen op het gebied 
van hun lusten.” Hoongelach is 
zijn deel. Ook om suggesties van 
de anderen wordt hard gelachen. 
Dan zegt een listig duiveltje: “We 
moeten de mensen ontmoedigen, 
zodat ze zich niet meer inspan-
nen, want dan denken ze dat dat 
toch niet helpt.”
Je laten ontmoedigen door 
teleurstellingen is een zeer effec-
tief wapen van satan. Simon laat 
zich niet ontmoedigen. Hij doet 

wat Jezus zegt. De vraag is: hoe 
gaan wij om met onze teleur-
stellingen? Zijn we ontmoedigd, 
durven wij geen andere wegen 
meer in te slaan? Dragen we 
tegenargumenten 
aan: ik ben er nog 
niet aan toe, ik 
snap er zo weinig 
van, ik heb het 
te druk…? Soms zijn mensen zo 
gewend aan hun nederlagen dat 
ze niets meer verwachten. Maar 
toch. We zullen dáár onze won-
deren beleven waar onze won-
den zijn. 

Op Uw woord
Simon doorbreekt de stagnatie. 

Hij wordt verrast met de vangst 
van zijn leven. Collega’s uit de 
andere boot moeten er zelfs aan 
te pas komen. 

 “Maar omdat U het zegt, zal ik 
het doen”, had Simon gezegd. 
Op Uw woord: met deze drie 

woorden kunnen 
we de houding 
van een christen 
samenvatten. 
Wij hoeven niet 

geblokkeerd te raken door onze 
ervaringen, teleurstellingen en 
ontmoedigingen. Wij mogen net 
als Simon ongewone dingen doen 
en verlost worden van gebonden-
heid aan onze ervaringen. 

Ingekorte en bewerkte preek van ds. Thomas Smink, 

Wierden

Vergeven

‘Meester, de hele nacht heb-
ben we ons ingespannen en 
niets gevangen. Maar als U 
het zegt, zal ik de netten uit-
werpen.’ Uit: Lucas 5:1-11

JE LATEN ONTMOEDIGEN DOOR 
TELEURSTELLINGEN IS EEN ZEER 

EFFECTIEF WAPEN VAN SATAN. 

even bomen 

Ongewone dingen doen 

Drenthe

Musical Esther
Het verhaal van Esther is eeuwen-
oud. Maar tegelijkertijd is het 
van alle tijden over vluchtelin-
gen, onderdrukking en machts-
misbruik. We zien mensen die 
moed tonen als dat nodig is, die 
opkomen tegen onrecht, die een 
situatie omkeren, ook al lijkt de 
situatie uitzichtloos. Veel gemeen-
teleden van De Baak en de Ich-
thuskerk zijn betrokken bij de 
productie van de musical Ester. 
Deze wordt drie keer opgevoerd 
in Hasselt. 

Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april, 19.30 uur, 
19.30 en 14.30 uur, Hasselt, De Baak, De Oudendijk 2,  
kaarten: Vivant, Hoogstraat, € 6.

Zingen in Staphorst
De laatste zangavond van het sei-
zoen in Staphorst komt er aan. 
Op zaterdag 13 april is het Chris-
telijk mannenkoor Steenwijk te 
gast. Dit ervaren koor, opgericht 
in 1946, telt ongeveer 65 leden 
en staat onder leiding van Marco 
Hoorn uit Urk. Naast het koor 
is er muzikale begeleiding door 
Marco Hoorn, Hans van Dongen, 
Marieke Kroes en Sabina Kroes. 
Het kort gesproken woord wordt 
verzorgd door Willem Voogd.

Zaterdag 13 april, 19.00 uur, Staphorst, De Bron, Chur-
chilllaan 2, € 5 (tot 12 jaar gratis), meer info: 
www.zangavondstaphorst.nl

 � e Cruci� xion door 
Vocalin Drenthe
The Crucifi xion is een Engels-
talige passion. Vocalin Drenthe 
gaat dit stuk uitvoeren onder lei-
ding van dirigent Roelof Bosma 
uit Hoogeveen. The Crucifi xion 
van John Stainer dankt zijn grote 
populariteit aan z’n variatie en 
is niet een passie zoals we die 
kennen van Bach. Het stuk is 
geschreven voor tenor en bas 
solo, gemengd koor en orgel. De 
solisten zijn  tenor Aart Mateboer, 
bas Jan Kruisselbrink en organist 
Karel van den Berg.

Zondag 14 april, 17.00 uur, Emmen, Grote kerk, School-
straat 5, 17.00 uur (deur open 16.30 uur) 

Ds. Hans Eschbach 
overleden
Op dinsdag 26 maart overleed ds. 
Hans Eschbach op 70-jarige leef-
tijd in zijn woonplaats Amersfoort. 
Eschbach werkte aanvankelijk bij 
Youth for Christ als regioleider en 
als hoofdredacteur van het jonge-
renmagazine Aktie. Ook werkte hij 
enkele jaren in Denemarken, waar 
hij een tak van deze organisatie 
oprichtte. Daarna werd hij predi-
kant in de Nederlandse Hervormde 
Kerk en diende gemeenten in o.a. 
Enschede, Spijkenisse en Aalsmeer. 
In zijn hart bleef hij evangelist. Van-
uit die visie stond hij ook aan de 
wieg van het Evangelisch Werk-
verband, waar hij jarenlang leiding 
aan gaf. Eschbach leed al enige tijd 
aan alvleesklierkanker en schreef 
columns over hoe hij zijn ziekte 
beleefde. Enkele daarvan zullen we 
de komende weken nog plaatsen.

’s Nachts hadden ze geen vis gevangen en nu moesten ze het overdag nog eens proberen? Iedere visser weet uit ervaring dat dit geen zin heeft.

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

TOEN HIJ BELDE OM ZIJN EXCUSES 
AAN TE BIEDEN, WERD AAN DE ANDERE 

KANT GEZEGD: ‘IK KAN HET JE 
VERGEVEN’. DAT WOORD ‘VERGEVEN’ 

SLOEG IN ALS EEN BOM.



zondag 7 april 2019 3

AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 7 april: GK Aal-
den 10.00 ds. H. Bouwman, 
Borculo. Organist: Hans de 
Graaf. Knd. en oppas.  Collecten: 
KiA/40-dagentijdcollecte en kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdiensten 7 april: 9.30 
ds. G. van der Werff. Organist: 
Wim Boer. Paaskaars aanste-
ken: Emma Koning. Collecten: 
1. Kerk in Actie-Rwanda. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: beheer. Oppas: 
aanwezig. Knd.: Stijntje de Ruiter. 
9.30 jeugdkerk.
Voedselbank. 7 april is er inza-
meling van boodschappen voor de 
voedselbank.
De laatste zondagen v/d 
40-dagentijd zijn de eigenlijke lij-
denszondagen. Nu zal de weg uit-
getekend worden die Christus is 
gegaan, door lijden en dood heen. 
In het verhaal van de onrecht-
vaardige pachters wordt deze 
weg geduid. Een gelijkenis die 
geen uitleg meer behoeft! Dege-
nen tot wie Jezus deze gelijkenis 
richt weten drommels goed dat 
zij voor die onrechtvaardige pach-
ters staan. Maar willen we ook 
onszelf herkennen in dit verhaal? 
Zo snel menen we immers dat 
alles – de kerk, de wereld – van 
ons is en het aan ons is te bepalen 
wat we ermee doen. Luisteren 
we nog wel naar Gods’ bood-
schappers die ons vragen terug 
te geven van de overvloed die we 
hebben gekregen? Een verhaal 
met een wijds perspectief.
Jeugdkerk. Eind februari hield de 
dominee in de kerk een preek 
over Lucas 6 vers 27 en verder: 
heb je vijanden lief, wees goed 
voor wie jullie haten, zegen wie 
jullie vervloeken, bid voor wie jul-
lie slecht behandelen. Als iemand 
je op de wang slaat, bied hem 
dan ook de andere wang aan, en 
weiger iemand die je je boven-
kleed afneemt, ook je onderkleed 
niet. Geef aan ieder die iets van 
je vraagt, en eis je bezit niet 
terug als iemand het je afneemt. 
Behandel anderen zoals je wilt 
dat ze jullie behandelen. Omdat 
het om dingen gaat waarvan je 
zegt: ‘Ja, dag, dat ga ik niet doen’ 
of ‘waarom zou ik zoiets doen, 
het helpt toch niet’. ‘Waarom zou 
ik aardig doen tegen mensen die 
niet aardig doen? De jeugdkerk-
leiding heeft de preek gelezen en 
na afl oop vragen bedacht die tot 
een pittig en zinvol gesprek kun-
nen leiden. Nadat we zoals altijd 
elkaars wel en wee en de actuali-
teit van alledag besproken hebben 
en gebeden hebben of gedankt 
door het aansteken van kaarsen 
gaan we in gesprek. Zoals altijd 
zien we elkaar in de bovenzaal of 
zolder van de kerk. Tot dan!
Wel en wee. Bij dhr. W. de 
Vries, Zwenkgras 2, is de hart-
operatie in het UMCG goed ver-
lopen en 26 maart kon hij terug 
naar huis.
Mw. H. Herben-Elgersma onder-
ging 21 maart een operatie in 

het UMCG, waarbij een grote 
tumor werd verwijderd. Tot aller 
opluchting bleek het weefsel niet 
kwaadaardig te zijn. 25 maart kon 
zij terug naar huis. Wij wensen 
hen beide sterkte en goede zorg 
toe bij het verdere herstel, dat de 
nodige tijd zal vragen.
Bedankt. 24 maart hebben wij 
de bloemen gekregen van de 
kerk. Dat vonden wij heel erg 
mooi. Heel erg bedankt daarvoor. 
Groet van Hasan en Rehab Al 
Mousa.
Beste mensen, hartelijk dank 
voor de beterschapswensen die 
wij van u ontvingen. Het is fi jn om 
te ervaren dat er zoveel mensen 
aan je denken wanneer het ‘even’ 
tegenzit. Hartelijke groet, Bert en 
Taaytje Daling.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 7 april: GK 
10.00 ds. H. Nagelhout. Orga-
nist: Jan Kamphuis. Knd.: groep 
1 t/m 8. Oppas: fam. Korenhof. 
Bloemen: mw. G. Streutker. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
Deurcollecte: Childs Life.
Aleida Kramer 10.30 ds. H. 
Kauffmann-Schaap.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boe-
keloo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 7 april: 9.30 ds. H. 
Klaassens. Collecten: 1. Pasto-
raat. 2. 40 dagentijd: Rwanda. Bij 
de uitgang: pastoraat. Oppas en 
knd. Na afl oop van de dienst is er 
koffi e/thee/limonade drinken.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 7 april: 10.00 
ds. H. Jumelet, Erica. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Julian Strijker. 
O.v.d.: Simon Henk Luimstra. 
Organist: Jan Klok. Oppas: 
Astrid Euving en Anika Pijpstra. 
Collecten: 1. Kerk. 2. KiA/40-
dagentijd. 3. Onderhoud. Bloe-
mengroet: fam. H. Schuring. 
Kerkvervoer: fam. L. Lunshof 
(0528-321213). Na de dienst is er 
koffi edrinken.
Jarig. Mw. A. Adema-Kramer, 10 
april 84 jaar. Adres: De Etgaarde 
39 7861 BT Oosterhesselen. 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 7 april: 10.00 ds. 
H. Borst. Kerk in de Kas aan de 
Kwakel 6. M.m.v. zanggroep Fun-
dament. Thema: Bloemen van 
geluk moet je zelf plukken. Er is 
een kinderhoek, na afl oop van de 
dienst koffi e, thee, limonade.

KLAZIENAVEEN-noord
Er is geen dienst in de Veenkerk!

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 7 april: 10.00 ds. 
E. van der Meulen. O.v.d.: dhr. P. 
Homan. Organist: mw. J. Bar-
telds. Koster: dhr. H. Vos. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Ineke Groothuis. Knd.: Liesan 
Masselink. Kaars aansteken: 
Wianne Masselink. Bediening 
beamer: Ada van Breevoort. 
Ontvangst: fam. Engberts. 
Bloemendienst: mw. A. Drok. 
Autodienst: T. Lunenborg.
Koffi e. 10 april 10.00 uur: Koffi e-
drinken in de Welput.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 7 april: 10.00 dhr. 
R. Stoel. Organist: mw. Willy 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Zuiderkerkgemeente. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen. 
Autodienst: mw. Wolters: dhr. 
v/d Linden; mw. M. Meijer en mw. 
Jakobs: fam. W. Meulman; mw. 
G. Horstman: dhr. C. Douma. 
Lector: Jits Wanders. O.v.d.: 
Jan Hogeveen. Bloemen: fam. 
Geers. Koster: J. Lanjouw. Kof-
fi e: Jenne en Hilly Lanjouw. Ont-
vangst en Nieuwsbrief: Jenne 
en Hilly Lanjouw.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 7 april: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Douma, Beilen. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Tot Pasen staat ook weer de bus 
in de hal van de kerk waar u uw 
giften in kunt deponeren in deze 
tijd van bezinning. We willen dan 
denken aan mensen die het min-
der hebben dan wij. Knd.: alle 
groepen. Autodienst: H. Oving 
en A. Hajes. Oppas: Gea Habers. 
Bloemengroet: fam. H. Eising.
De vrouwenver. Wees een 
Zegen houdt 10 april een paaswij-
ding. Aanvang: 19.45 uur.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdiensten 7 april: 9.30 
ds. B. Heusinkveld. 19.00 ds. 
C. Elsinga, Almelo. Organisten: 
dhr. L. v/d Schootbrugge 
en dhr. R. Roelofs. Knd.: Jeanine 
Bosch (1, 2) en Wilma Bosch (3, 
4). Tnd.: 19.00 Agnes Dubbink 
(7, 8). Oppas: Franciska Wil-
lems, Edith Kamphuis en Jorinde 
Immink. Collecten: diaconie 
en onderhoud. Bloemen 
bezorgen: Jenny Plaggenmars.
Jarig. 2 april: dhr. R. Fransen, 
Tweede Kampsweg 40: 76 jaar.
4 april: mw. W. Gerrits-Kleinjan, 
Watertorenweg 8: 83 jaar.
6 april: dhr. E. Wassink, 
Oetbrink 2: 79 jaar.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 7 april: De 
Antenne 9.30 ds. T. Prins-van 
den Bosch. O.v.d.: Maaike Hiem-
stra. Organist: ds. W. Visscher. 
Lector: Gerrit Hofman. Gast-
personen: fam. Diteweg-Sotthe-
wes. Koster: Marie Gerrits. Van 
Dedemkerk 10.30 ds. K. van 
Staveren. O.v.d.: Julia Schuurhuis. 
Koster: Henk Zomer.
EigenwijzZ-dienst. Vraag jij 
je ook wel eens af hoe vrienden 
naar jou kijken? Of hoe jij je zou 
moeten gedragen, volgens hen? 
Logisch. Iedereen wil op een 
zeker moment ‘gezien’ worden, 
toch? Thema: ‘Wie ben ik?’. Of 
nog veel belangrijker, wie ben ik 
volgens God? Het harmonieor-
kest van Jubal zal de dienst muzi-
kaal begeleiden, vanaf 10.00 uur 
staat de koffi e, thee en fris klaar. 
Zien we jou ook? O ja, we doen 
ook een leuk spel… Iets met 
‘Wie ben ik?’ 16.30 ds. K. van 
Staveren. Kruimeldienst. Koster: 
Henk Zomer. De Fontein 19.00 
ds. Johan Wegerif. O.v.d.: Ellen 
Kok. Organist: Freddy Bruins. 
Koster: Janny en Koert Naber.
Collecten. PKW. Bij de uitgang: 
zending Kindercollecte: 2e kwar-
taal 2019: Kinderen bevrijden uit 
slavernij in visserij. Onder dwang 
werken duizenden kinderen 
in Ghana in op het Voltameer. 
Deze kindslaven, vooral jongens, 
worden vastgehouden op kleine 
eilandjes. Ze komen voornamelijk 
uit kwetsbare en arme gezinnen 
uit andere delen van het land. Het 
Voltameer is een enorm stuw-
meer, zo groot als Overijssel en 
Gelderland samen. De kinderen 
kunnen niet ontsnappen aan hun 
slavenmeesters. Partnerorganisa-
tie Challenging Heights bevrijdt 
kindslaven en vangt hen tijdelijk 
op. Voordat ze naar huis gaan, 
krijgen ze intensive psycholo-
gische hulp en onderwijs. Ook 
krijgt hun familie hulp om een 
beter bestaan op te bouwen.
Oppas: De Antenne: n.b.; Van 
Dedemkerk: Irene van Staveren 
en Michelle Breukelman.
Kinderkerk: De Antenne: voor 
groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 6 april: 
ds. W. Moolhuizen. Pianist: Luko 
Hans.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg: dhr. G. van Keulen, 
Zwierstraat, herstelzorg unit 5, k. 
7; mw. Haitjema Schalen, Tuinstr. 
12; mw. A. van Wieren, Bachplein 
42, revalidatieunit; mw. H. ten 
Kate Pessink, De Tjalk 11, revali-
datie unit.
Isala, Dokter van Heesweg 2, 
8025 AB Zwolle, Postbus 10400, 
8000 GK Zwolle: mw. J. Baard, 
De Magnolia 112, mw. I. Aalbers, 
Schubertstr. 6.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 7 april: 9.30 
ds. R. van Hornsveld. O.v.d.: 
groep D. Knd.: peuters: Gerja 
Hemmink, Henriëtte Bouwhuis; 
groep 1 t/m 6. Oppas: zaal 6: 
Judy Minkjan, Dorien Dood en 
Kamill Kroese. GK 19.00 ds. G. 
de Goeijen. Gez. dienst. Voorber. 

H.A. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Gemeente opbouw. Deurcol-
lecte: kerk.
Overleden. 17-03-2019 Man-
nes Dekker, 13-06-1943, 75 jaar, 
Geerdijk 42a Den Ham, Wijk 17.
Dankbetuiging. Beste men-
sen, op 7 maart mochten wij ons 
50-jarig huwelijksjubileum vieren. 
Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geworden. We willen 
iedereen heel hartelijk bedanken 
voor de felicitaties, kaarten, bloe-
men enz. We zijn God dankbaar 
dat Hij ons zo lang met en voor 
elkaar gespaard heeft. Albert en 
Hennie Binnenmars, kinderen en 
kleinkinderen.
Dankbetuiging benefi etcon-
cert. We zijn erg dankbaar voor 
het prachtige benefi etconcert dat 
we op 3 maart mochten orga-
niseren. Geweldig hoe mensen 
zich belangeloos hebben inge-
zet. Prachtig om de volle kerk te 
mogen zien en zo te zien hoeveel 
mensen zich betrokken voelen bij 
het werk van Rianne en Alida in 
het verre buitenland. Ongeloof-
lijk waren ook de giften die we 
die avond mochten krijgen. Mede 
namens Rianne en Alida willen we 
iedereen hier heel hartelijk voor 
bedanken! Thuisfrontcies. Rianne 
en Alida.
De gez. kerken en de PCOB 
nodigen u uit voor de paasvie-
ring op 17 april in de kerk aan 
de Ommerweg. Ds. de Jong 
verzorgt de meditatie. Aanvang 
:14.30 uur. 14.00 uur zaal open. 
Iedereen hartelijk welkom. Wie 
geen vervoer hebben kunnen 
bellen met dhr. B. Ardesch, tel. 
0546674333 of dhr. J. Kolkman 
tel. 0546671245.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Help de slachtoffers van de 
cycloon Idai. Miljoenen men-
sen in Mozambique, Zimbabwe 
en Malawi zijn getroffen door, 
mogelijk, de grootste natuurramp 
ooit: de cycloon Idai. De storm 
kwam aan land in Mozambique 
en bereikte daarna ook de buur-
landen Zimbabwe en Malawi. 
Communicatielijnen zijn volledig 
weggevallen, wegen zijn wegge-
vaagd en hele dorpen zijn over-
stroomd. Hulpverleners moeten 
mensen redden, die op daken of 
in bomen zijn geklommen om 
niet te verdrinken. Ruim 3 mil-
joen slachtoffers hebben drin-
gend voedsel, water, onderdak en 
medicijnen nodig. Omdat wij in 
onze kerken nu het 40-dagentijd-
project ‘Rwanda, 25 jaar na de 
genocide’ volgen, heeft de ZWO-
cie. alvast uit eigen middelen € 
1.000 beschikbaar gesteld en haar 
Werelddiaconaat-bankrekening 
opengesteld voor uw fi nanciële 
hulp voor de slachtoffers van 
deze ramp. Het rek.: NL65RA-
BO0324986521 t.n.v. ZWO Prot. 
Gem. Hardenberg-Heemse o.v.v. 
‘Hulp slachtoffers cycloon Idai’. 
Ook het College van Diakenen 
heeft € 1.000 beschikbaar gesteld 
voor deze verschrikkelijke ramp. 
De ZWO hoopt op uw gulle bij-
drage.
Workshop Palmpaasstok maken 
en Palmpaasoptocht. Op woens-
dag 10 april is weer de Work-
shop Palmpaasstok maken 
om 14.30 uur in het LOC je kunt 
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Drenthe

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?
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Advertenties

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

daar leren hoe je een Palmpaas-
stok maakt en wat de betekenis 
is. Materiaal is gratis aanwezig 
ook een beker limonade. 13 april 
is de Palmpaasoptocht. Start ook 
om 14.30 uur bij het LOC. Finish 
is bij het Museum ’t Stadhuus aan 
de Voorstraat. Daar is voor alle 
deelnemers een presentje. 
Deelname is gratis. Wel graag 
even aanmelden op info@klep-
perties.nl dan weten we waar we 
op kunnen rekenen.
Kleding- en boekenbeurs. 
5 april van 18.00-21.00 uur en 
6 april van 10.00-13.00 uur in de 
Schakel. U vindt er goede kleding 
en boeken voor een prikkie! 
De opbrengst is deze keer 
bestemd voor Stg. VeloVelo en 
voor ons gebouw De Schakel. 
Wees welkom!
Benefi et koor- samenzangavond 
t.b.v. 40-dagentijdproject ‘Een 

nieuw begin, Rwanda 25 jaar na 
de genocide’ op 6 april in de Höf-
tekerk. Aanvang: 19.30 uur (kerk 
open vanaf 19.00 uur). M.m.v. Jon-
gerenkoor Judah uit Rijssen, Jor-
rit Woudt (piano), Harry Hamer 
(orgel) en Johanneke Wilbrink 
(dwarsfl uit). Toegangskaarten: 
€ 5; 65+ en tot 12 jr. € 2,50 en 
gezinskaart € 12,50)  aan de kerk 
of via de website: https://www.
korenindekerk.nl/koren/benefi et-
concert-voor-kerkin-actie-2
Centrum-(Zuid en Noord). 
Graag willen wij iedereen bedan-
ken voor alle reacties na het 
overlijden van mijn geliefde 
Stoeten. De belangstelling was 
en is overweldigend en hartver-
warmend. Het doet ons goed 
te weten dat zo velen met ons 
Johannes Vosjan, kinderen en 
kleinkinderen.
Ik was blij verrast. Mw. Ensing-

van ‘t Hul (Witte de Withstr. 2) 
bedankt heel hartelijke voor de 
bloemen uit de kerk die ze afgelo-
pen zondag heeft ontvangen.
Ook Johan Borger bedankt harte-
lijk voor het prachtige bloemstuk.
Dhr. A. Grendelman (Oosteinde 
57) verblijft in het Clara Feyoena 
is naar het Hospice gegaan.
Baalder. Mw. Bravenboer, Burg 
Bramerstr. 122, is thuis!
Mw. Cobi Brouwer Isalazieken-
huis in Zwolle. Gelukkig is die 
operatie geslaagd.
Baalderveld. Hendrik Jan Tim-
merman (Hoogenweg 59, 7792 
VE Venebrugge) is opgenomen 
in de Isala kliniek te Zwolle. Afd. 
hartbewaking 4.5, k. 127, Dokter 
van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 7 april: 9.30 ds. 
J. Post, Wierden-Lutten. M.m.v. 
KSD Lutten. Kruiskerk 19.00 
organistendienst.
Zieken. Mw. Westerhof-Zomer, 
Dedemsvaartseweg Noord 152 b, 
is op genomen voor onderzoek in 
het ziekenhuis te Hardenberg
Mw. Liesbeth van ‘t Holt-van San-
ten verblijft nog voor revalidatie 
in het Clara Feyoena Heem
Ida Mulder, Schuineslootweg 80, 
7777 RC Schuinesloot, ligt al bijna 
2 weken met hoge koorts en 
hoge bloedwaarden in het zieken-
huis in Hardenberg, k. 24. Tot nu 
toe kunnen ze nog niet de oor-
zaak vinden.
Catrien Polman, Meidoornstr. 
55, is opgenomen met een long-
ontsteking in het Ropcke Zweers 
Ziekenhuis, k. B 24.
Wij wensen alle zieken Gods 
kracht en nabijheid toe.
Jarig. Dhr. L. Odink, Zwarte Dijk 
29A, 7775 PA Lutten, 01-04-1940
Dhr. K. Euverman, De Spa 36, 
7776 CX Slagharen, 01-04-1947
Mw. M. Benjamins-Oelen, Schui-
neslootweg 61, 7777 RJ Schuine-
sloot, 02-04-1935
Mw. G. Folkers-Platje, de Haar-
weg 8 I, 7775 PX Lutten, 03-04-
1937
Dhr. G. Hoekman, Anerweg Zuid 
43, 7775 AP Lutten, 05-04-1940
Mw. W. Wassen-de Jonge, Schui-
neslootweg 28, 7777 RA Schuine-
sloot, 07-04-1940
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit 
de Lantaarn naar de fam. Spijker, 
Anerweg Noord 120; Vanuit de 
Kapel naar mw. Tuin-van Elp, Pr. 

Irenelaan 8, Slagharen.
Gebedskistje - De kracht van 
het gebed. Er staat een blauw-
grijs kistje op de tafel achter in 
de kerk met papiertjes. Op deze 
papiertjes mogen gebeden opge-
schreven worden. Is er iemand in 
uw omgeving ziek, maakt u zich 
bezorgd of is er iets gebeurd wat 
uw hart heeft geraakt? Schrijf het 
op een briefje en vermeld er een 
datum bij. De predikant zal het 
tijdens de dienst bij God in gebed 
brengen. U mag natuurlijk ook 
thuis een gebedspunt opschrijven 
en dan meenemen naar de kerk. 
Naast het uitspreken van een 
gebed door de predikant kunnen 
de gebeden ook meegenomen 
worden in het gebedsteam die 2 
x in de maand met elkaar bidden. 
Als je voorbede aanvraagt, kan 
dat alleen met instemming van 
deze persoon of familie.
Uitnodiging voor het Paas-
ontbijt op 21 april, 1e Paasdag 
2019 Emmaüsgemeente Lutten-
Slagharen-Schuinesloot. Wij vie-
ren feest! En daarom nodigen 
wij iedereen uit op 1e Paasdag 
voor een gez. Paasontbijt in Pro 
Rege. Iedereen! Dus neem ook je 
buren, vrienden, familie en andere 
belangstellenden mee.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 7 april 9.30 ds. H. 
Paas, Nijverdal. Beerzerveld 
19.00. ds. J. Peschar, Holland-
scheveld. Gez. dienst. O.v.d.: 
mw. M. Dogger. Diakenen: H. 
ter Bekke en W. Wittenberg. 
Collectes: KiA/40dagentijd, kerk 
en gebouwen. Gastvrouw: mw. 
R. Menderink.
Uitnodiging 65-plussers 
Sionskerk. De Paasmiddag 
wordt gehouden op 9 april in de 
Garve te Beerzerveld. We begin-
nen om 14.30 uur. De medita-
tie wordt gehouden door ds. J. 
Adriaanse. Na de pauze is er een 
optreden van ‘de Olde Deerns’. 
Aan het eind van de middag hou-
den we een broodmaaltijd. Het 
vervoer kan geregeld worden. U 
kunt daarvoor een van de volgen-
de personen bellen: Ina Schlepers, 
tel. 06-21921019 en Gerry Woel-
derink, tel. 251409.
Jarig. 8 april hoopt Ria Snoeyink, 

Sterrenboslaan 6, 7484 EG Wilp, 
60 jaar te worden.
Meeleven. We leven mee met 
die gemeenteleden die kampen 
met moeiten en verdriet. Met 
mensen die behandelingen onder-
gaan, in afwachting zijn van een 
operatie of welke zorg dan ook. 
We leven ook mee met al die 
mensen die lijden door natuurge-
weld of vervolging. 
Tekst: Zoek geen grote woorden, 
als een klein gebaar volstaat

NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling, 
Oosterveen 24, 7711 BS Nieuw-
leusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 7 april: Ont-
moetingskerk 10.00 ds. M. 
Develing. Knd.: groep1 t/m 8. 
Tnd.: klas 1 t/m 3. Collecten: 
diaconie, kerk en het onder-
houdsfonds. 19.15 ds. Baardmans. 
Jeugdienst en in dienst aanstelling 
jeugdwerker Hermien- Brede-
wold Jentiek.
Zieken. Zr. v/d Graaf-v/d Berg, 
Burg. van Sandickstr. 2, verblijft in 
het Isala ziekenhuis afd. IJselheem 
v6, afd. A1. k. 23.
De bloemen gaan als groet naar 
br. G. Hulsman, Dommelerdijk 
139.

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 7 april: Sibculo 
Kloosterkerk 9.30 ds. H. 
Dorgelo. Knd.: groep 1 t/m 
8. Paasproject; Oppas: geen. 
Kloosterhaar Fredrikskerk 
9.30 ds. W. v/d Griend. M.m.v. 
Nooit Alleen. Koffi edrinken na de 
dienst. Oppas: Zwanet Schepers 
en Britt. Collecten: KerkinActie, 
kerk en onderhoudsfonds.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van 
der Linde-Altena, Leeuwte 55, 
8326 AB St. Jansklooster, 
tel. 0527-241427
Kerkdienst 7 april: 10.00 ds. 
E. van Veen, Steenwijkerwold. 
Oppas: Sandra de Boer en Ruth 
van Dalen. Knd.: groep 1 en 2: 
Mirjam, Sanne en Silvana. Orga-
nist: Jan Pieter van Eerde. 19.00 
ds. H. van Ark, Wapenveld. 
Organist: Jan Pieter van Eerde. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Tjalleberd-De Knipe, ds. 
R. Praamsma te Oosterend 
(Easterein), die dit beroep heeft 
aangenomen

Aangenomen
naar Raard-Foudgum 
(deeltijd), ds. A. Elverdink 
te Reitsum (deeltijd) en 
Veenwouden (deeltijd)
naar Gorinchem (Grote Kerk), 
ds. R.R. Eisinga te Bergambacht 
(herv.)
naar Lunteren (herv.), ds. 
B. Jongeneel te Apeldoorn 
(wijkgemeente Eben-Haëzerkerk

Bedankt
voor Hoevelaken, 
Stoutenburg en Achterveld 
(herv. wijk Oost), ds. C.H. 
Hogendoorn te Katwijk (herv., 
Morgenster); 
voor Herwijnen (herv.), ds. 
A.W.J. Theunisse te Beekbergen 
(herv.)
voor Vlaardingen (Grote 
Kerk), ds. M.J. van Oordt te 
Bodegraven-Nieuwerbrug (herv.)

HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Abbenbroek, ds. F. van 
Binsbergen te Schoonrewoerd
te Poederoijen-Loevestein 

i.c.m. met Kerkwijk en 
omstreken, ds. P. den Ouden te 
Katwijk aan Zee

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Goes, ds. A. Schot te 
Nunspeet
te Houten en te Rotterdam-
Alexanderpolder, ds. W.A. 
Zondag te Woerden
te Waarde, ds. P.G. Heijkamp te 
Emmeloord

Bedankt
voor Rijssen-West, ds. B.J. van 
Boven te De Valk-Wekerom

GEREF. GEM. IN 
NEDERLAND
Beroepen
te Ochten, ds. A. Schultink te 
Rhenen

Bedankt
voor Chilliwack (British 
Columbia, Canada) en voor Sint 
Annaland, ds. M. Krijgsman te 
Arnemuiden

OUD GER. GEMEENTEN IN 
NED.
Beroepen
te Grand Rapids (Michigan, 
VS), ds. G. Gerritsen te 
Giessendam, die dit beroep heeft 
aangenomen

komen en gaan

Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

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

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

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

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

 Gedenkstenen met een omranding
  Alle uit te voeren in eenvoudig,  
klassiek, kunstzinnig of  
natuurlijk ontwerp
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De kerk zichtbaar 
maken in de samen-

leving was ook in Oldenzaal al de 
missie van Bos. “Onder de noe-
mer Zin in Oldenzaal had ik inter-
views met mensen in het café. Ik 
nodigde hen speciaal uit om te 
praten over de zin van het leven. 
Het grote voordeel is dat je als 
vertegenwoordiger van de kerk 
herkenbaar bent. Mensen zien 
een gezicht dat bij de kerk hoort; 
ze merken dat de kerk belangstel-
ling toont voor hen en hun ver-
haal.” Na afl oop van het gesprek 
kregen de geïnterviewden een 
hanger mee met een duif als het 
ultieme teken van inspiratie. 

Volksaard
Bos organiseerde ook in Rolde 
dergelijke bijeenkomsten, nu 
onder de naam Zin in Rolde. De 
genodigden werden geïnterviewd 
in het dorpshuis. “Inmiddels zijn 
er vier bijeenkomsten geweest. 
De eerste keer waren er tien 
bezoekers, de 
laatste keer vijf-
enveertig. Tijdens 
de bijeenkomsten 
zijn er verschil-
lende mensen aan 
bod gekomen, van 
de bakker tot een medewerker 
van een zorgorganisatie. Als loca-
tie is bewust voor het dorpshuis 
gekozen, voor veel mensen is de 
kerkdrempel te hoog. De mensen 
hier zijn meestal niet zo traditio-
neel kerkelijk. Toch heeft natuur-
lijk iedereen, kerkelijk of niet, wel 
degelijk een verhaal te vertellen 
en vragen over de zin van het 
leven. Men vindt het leuk dat de 
dominee dit soort gesprekken 
houdt, maar dit vertaalt zich niet 
in meer kerkgang. Dat is ook niet 
ons doel. Wij willen als kerk inte-
resse tonen in het gewone leven 
van mensen.  We moeten beschei-
den zijn, we hebben de waarheid 
niet in pacht. De Geest van God 
waait overal, ook buiten de kerk 

en ook bij mensen die niet gelo-
vig zeggen te zijn. En wat heb-
ben gewone mensen een hoop 
te vertellen! Het doel van Zin in 
Rolde is als kerk je gezicht laten 
zien in het dorp. Paulus spreekt in 
Korinthiërs over het grote belang 
van de liefde en wat wij willen 
als kerk is de onderlinge liefde 
en menselijkheid bevorderen. Ik 
voel me daarin duidelijk gesteund 
door zowel kerkenraad als ‘gewo-
ne’ kerkgangers. En ook door de 
dorpsbewoners.”
 
Jeugd
Toen Bos naar Rolde kwam, 
kreeg hij niet alleen de opdracht 
om dominee te zijn voor het 
hele dorp, maar ook om de 
jeugd meer bij het kerkenwerk 
te betrekken. De 1150 leden tel-
lende Jacobuskerk plukt nu al 
de vruchten van Bos’ inspannin-
gen. “De kindernevendienst is 
nieuw leven ingeblazen en er is 
een tienergroep gestart op vrij-
dagavond.” Een ander initiatief is 
bedoeld om in de buurt present 
te zijn: Zinnige zondagavond. 

De organisa-
tie is in handen 
van de commis-
sie bezinning en 
verdieping. Bos: 
“Bijeenkomsten 
in de kerk waarbij 

mensen uit diverse geledingen van 
de samenleving worden uitgeno-
digd om iets over een thema te 
vertellen. Zo hebben we al eens 
iemand uit de psychiatrie en een 
transgender te gast gehad. Zin-
nige Zondagavond loopt al enkele 
jaren en trekt zo’n vijftig bezoe-
kers per keer.”

Lichtjes
Volgens Bos heeft de kerk veel 
meer mogelijkheden om zich 
te laten zien dan vaak wordt 
gedacht. “Begrafenisvereni-
ging Rolde benaderde ons vorig 
jaar in verband met Allerzielen, 
waarbij de doden worden her-
dacht. De vereniging wilde hier 
graag aandacht aan besteden en 

plaatste tweeduizend lichtjes op 
de begraafplaats. Na afl oop kon 
men in de kerk koffi e drinken. Dit 
is een goed voorbeeld van hoe je 
je als kerk actief kunt opstellen.” 
Ook op wat bescheidener niveau 
toont de gemeente haar gezicht. 
Zo staat op informatieborden bij 
het verlaten van het dorp langs 
de uitvalswegen “Tot ziens in de 
Jacobuskerk” en plaatst de kerk 
regelmatig berichten in de krant 
en op facebook. 

Dorpssoep
Nog een mooi initiatief. Elke 
derde donderdag wordt in een 
bijgebouw van de kerk soep uit-
gedeeld. Bos: “Bezoekers kunnen 
gratis maaltijdsoep met brood 
eten, hoewel een vrijwillige bij-
drage welkom is. Vooraf en na is 
er koffi e. We beginnen de maal-
tijd met een stil moment voor 
hen die hier waarde aan hechten. 
 Er komen naar mijn idee nog te 
veel kerkmensen op af. Het is nog 
te veel ‘kerksoep’ in plaats van 
‘dorpssoep’. Binnenkort verhuizen 
we naar een andere plek met een 
hopelijk lagere drempel.” 

Vredesweek
Afgelopen september organi-

seerde de Jacobuskerk een actie 
in het kader van de internationale 
vredesweek, die dit jaar navolging 
krijgt in een andere vorm en met 
meer inbreng van dorpsbewo-
ners. Schrijfster Rosita Steenbeek 
is uitgenodigd voor een lezing. 
Bos: “We hebben een manifes-
tatie gehouden op de Brink, het 
centrale dorpsplein. Er was koffi e 
en thee, er werden vredesteksten 
gelezen en daarna vormden de 
ongeveer zestig aanwezigen met 
elkaar een stille kring. Het maakte 
veel indruk op zowel deelnemers 
als dorpsbewoners. In het kader 
van de vredesweek kon men 
regenboogvlaggen bestellen en die 
thuis of op het bedrijf ophangen. 
Maar liefst honderdtachtig mensen 
hebben dit gedaan, ook uit onver-
wachte hoek. De voetbalclub 
bestelde een vredesvlag en ook 
aan de molen midden in het dorp 
hingen er vier. Deze manifestatie 
vond ik het mooiste moment tot 
nu toe in Rolde.”

 Concert Adrian Snell 
& Carla Jae
Veel mensen kennen Adrian Snell 
van ‘The Passion’, zijn bekendste 
werk. Het lied: Vader vol van 
vrees en schaamte, komt ook van 
hem. Het recente album ‘Fierce 
Love’ is grotendeels geïnspireerd 
door zijn werk als muziekthe-
rapeut. Tijdens de concerten 
betrekken Adrian en zijn dochter 
Carla Jae het publiek bij de verha-
len en muziek. De muziek maakt 
woorden overbodig. Kaarten à 
€ 15 te bestellen via: 
www.eventsforchrist.nl 

Donderdag 11 april, 19.30 uur, Hoogeveen, Grote Kerk, 
Grote Kerkstraat 40, 
Vrijdag 12 april 2019, 19.30 uur, IJsselmuiden, Hervorm-
de Gemeente De Hoeksteen, Goudplevier 103

Rommelmarkt 
in Zuidlaren
Lekker snuffelen tijdens de 
Zuidlarense rommelmarkt. De 
opbrengst gaat dit jaar naar de 
volgende doelen: Ghana project 
van de ‘World Servants’, Stichting 
‘True Grasses’ voor hun project 
in Tanzania en ‘Plaats de Wereld’ 
te Vries voor hun activiteiten 
voor maatschappij en wereldsa-
menleving. Er wordt nog gezocht 
naar een nieuwe opslagruimte om 
de activiteiten voort te zetten. 
Tips? Graag bellen met Rindert 
Visser (050-4093919).

Zaterdag 13 april, 9.00 – 16.00 uur, Zuidlaren, 
Laarkerk, Stationsweg 59 

  Henk Poot spreekt
in Emmen
Dominee Henk Poot is uitgeno-
digd om te komen spreken tij-
dens een Israëlavond in Emmen. 
Thema is: Zoon van de Gezegen-
de. Henk Poot probeert de diepe 
relatie te laten zien tussen Jezus 
en Israël.

Dinsdag 16 april, 19.30 uur, Emmen, Kapel
Kapelstraat 63. 

 Reveil uitdelen
rond pinksteren
Maandblad Reveil geeft een Pink-
sterspecial uit. Geïnteresseerden, 
kerken en ondernemers kunnen 
extra exemplaren van dit blad 
bestellen tegen een voordelig 
tarief. Het blad laat zich graag 
uitdelen op straat, bij de bijbel-
kring, huis-aan-huis of tijdens een 
concert of kerkdienst. Waarom is 
dat een goed idee? Omdat Reveil 
een inspirerend magazines is met 
columns, commentaren, inter-
views en bijbelse bezinning. De 
Pinksterspecial is te bestellen tot 
en met zondag 19 mei.

Bestellen vanaf 10 exemplaren à € 0,75 via www.
maandbladreveil.nl exclusief verzendkosten

Predikant Jan Bos uit Rolde:

“Als kerk 
laten we ons 
gezicht zien 
in het dorp”

Dominee Jan Bos (55) staat sinds tweeëneenhalf jaar in het Drentse 
Rolde, zo’n zes kilometer van Assen. Vóór zijn komst naar het noorden 
woonde Bos bijna twintig jaar in Oldenzaal. Hij was daar aanvankelijk 
predikant en stapte over naar het middelbaar onderwijs om vervolgens 
na enkele jaren voor de klas toch weer terug te keren naar het ambt. 

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

WE MOETEN BESCHEIDEN ZIJN, WE 
HEBBEN DE WAARHEID NIET IN PACHT. 

DE GEEST VAN GOD WAAIT OOK 
BUITEN DE KERK EN OOK BIJ MENSEN 

DIE NIET GELOVIG ZEGGEN TE ZIJN. 

Toen Bos naar Rolde kwam, 
kreeg hij niet alleen de opdracht 
om dominee te zijn voor het hele 
dorp, maar ook om de jeugd meer 
bij het kerkenwerk te betrekken.

Mensen die in het café of dorpshuis geïn-
terviewd worden door Jan Bos, krijgen na 

a� oop een ketting met en duif erop. Het 
ultieme teken van inspiratie.
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Zaterdag 6 april
AVROTROS | NPO1 | 20.30
Ik Vertrek
Sjors (24) en Lieke (25) hebben 
op Bali een stuk grond gevon-
den om daar een Yoga Treat 
te beginnen. Met spaargeld en 
wat geleend geld van de ouders 
van Lieke kunnen ze het project 
fi nancieren. Het is te hopen dat 
de rustzoekende Yogi ze weet te 
vinden.

Zondag 7 april
EO | NPO2 | 8.55
Ik mis je
Als Mary de Waal net 17 jaar is, 
verliest ze haar moeder aan kan-
ker. Ook al is het 36 jaar geleden, 
Mary weet nog precies hoe het 
voelde toen haar moeder over-
leed.

Maandag 8 april
KRO-NCRV | NPO1 | 21.15
Spoorloos
Als tweejarige wordt Charles 
geadopteerd door een liefdevol 
gezin. Na 22 jaar duikt er een 
brief van zijn Duitse vader op. 
Helaas is het telefoonnummer 
niet meer in gebruik. Spoorloos 
gaat voor Charles op zoek.

Dinsdag 9 april
EO | NPO2 | 14.00
Andries
Jurjen ten Brinke is een druk 
baasje. Vorig jaar kocht hij een 
schoolgebouw om daar met zijn 
gezin en mensen die woonruimte 
nodig hebben te gaan wonen. Het 
geloof motiveert hem en hij twij-
felt helemaal nooit aan God.

Woensdag 10 april
NTR | NPO2 | 21.20
Hallo hier Hilversum
In november 1919, bijna 100 jaar 
geleden, vond de eerste radio-uit-
zending plaats. In Andere Tijden 
wordt de ontwikkeling van het 
omroepsysteem geschetst, zoals 
wij dat nog steeds zo kennen. 

Donderdag 11 april
EO | NPO2 | 20.25
Van Atlas naar Arabië
In het uiterste zuiden van Egypte 
bezoekt Kefah Allush de roem-
rijke Nubiërs. Langs de vrucht-
bare oevers van de Nijl stichtte 
dit volk ooit één van de oudste 
koninkrijken van Afrika.
 

Vrijdag 12 april
EO | NPO3 | 20.25
Travel with a goat
Diya Agarwal, fotomodel en 
actrice uit India, reist samen 
met de bekende chefkok Dean 
Edwards met een schaap door 
Bulgarije. Na 3 dagen moet het 
dier worden afgeleverd bij een 
nationaal Bulgaars festival waar 
het voedsel wordt voor de vele 
festivalgangers.

Belgen zijn leuke 
lui, vooral die uit Brussel. Niet 
dat ik persoonlijk zoveel Brus-
selaren ken hoor, maar toch. Een 
deel van hen heb ik in mijn hart 
gesloten. Wat eigenlijk een beetje 
raar is, want grote stadsmensen 
vind ik wat sneu. Velen - neem 
Amsterdammers - zijn van huis 
uit gewone dorpsmensen. Ze 
weken ooit uit naar de stad om 
er te gaan studeren en maakten 
zich los van hun plattelandsmilieu. 
Eindelijk mochten ze zich rekenen 
tot de schare die er toe doet, de 
grootstedelijken. Die misvatting 
is nog tot daar aan toe. Erger is 
dat nogal wat grote stadmensen 
niemand denken nodig te hebben. 
Laat staan God. Geloof en kerk 
hebben ze vaarwel gezegd, want 
ze fi ksen het leven zelf wel.  

Voor ik verder ga over de Brus-
selaren, nog even een anekdote. 
Het was ergens in de jaren negen-
tig van de vorige eeuw dat ik 
oudste zoon Viktor naar school 
bracht in een naburig stadje. 
De reden ben ik vergeten. Zijn 
fi ets zal wel kapot zijn geweest, 

of gestolen. Mijn rijwiel was mij 
ook toen al te dierbaar om uit te 
lenen, dus we gingen per auto-
mobiel. Die morgen heb ik zoon-
lief een trauma voor het leven 
bezorgd. Want zomaar, ineens, 
pardoes, stond ik stil, midden op 
een kruispunt, terwijl het verkeer 
ons om de oren zoefde. Ver-
steend en onmachtig zat ik achter 

het stuur, mijn vijftienjarige zoon 
briesend naast me. Hij heeft nooit 
meer bij mij in de auto gewild. 

Niet lang daarna hing ik voorgoed 
mijn rijbewijs aan de wilgen onder 
het motto: autorijden is duur, 
gevaarlijk, milieuonvriendelijk en 
ongezond. Waarom zou ik mij 
overgeven aan zoiets levensbe-
dreigends? Om dezelfde reden 
rook ik niet en drink ik niet (nou 
vooruit, soms een bodempje 
zoete witte wijn). Geen saaier 
personage dan ik dus. Misschien 

is dat de reden dat ik altijd onge-
vraagde adviezen krijg. Dat gaat 
dan zo.
Vriendin één: “Rij jij nog altijd 
niet? Moet je niet eens wat extra 
rijlessen nemen.”
Vriendin twee: “Weet je wat jij 
moet doen? Een slipcursus vol-
gen, daar heeft die-en-die heel 
veel profi jt van gehad.”
Vriendin drie: “Je hebt gebrek aan 
zelfvertrouwen. Daar zijn speciale 
rij-instructeurs voor.”
Vriendin  vier: “Iedereen kan toch 
leren autorijden! Jij ook. Gewoon 
veel oefenen.”
… bla bla bla … 
Men denkt geloof ik dat ik een 
probleem heb. Nou, dat heb ik 
niet. Ik doe aan fi etsen. 
Autorijden, wie wil dat nog in 
deze tijd? 

Precies dat nu zijn vooral jonge 
Brusselaars met mij eens. De 
Brusselse bevolking boven de 
achttien groeit, maar sinds 2000 
werden 30 procent minder rijbe-
wijzen uitgereikt. De auto is zijn 
positie als statussymbool kwijt. 
Dat is een internationale trend, 
zeggen onderzoekers. Laten ze 
dus maar schuiven, die leuke 
Brusselaars en mij.

Ill
us

tra
tie

: H
est

er
 N

ijh
o�

 

Leuke lui

gezi(e)n 

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse

voorvallen in haar familie met vijf kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

Omgaan met ‘geweldteksten’
In het kwartaalblad Israël en de 
Kerk wordt rabbijn dr. Nathan 
Lopes Cardozo geïnterviewd. Hij 
zoekt een weg hoe we met de 
geweldteksten uit het oude testa-
ment om zouden kunnen gaan.

Hebben jullie het grotere plaatje van Mijn 
rechtvaardigheid begrepen? Begrijpen jullie 
wat ik probeer te zeggen?

Ik geloof dat waar morele kwes-
ties zich voordoen, zelfs als de 
Thora zegt dat wij deze vol-
ken moeten uitroeien - of het 
nu Amalek is of de volken van 
Kanaän - mijn gevoelen is dat dit 
een uitdaging aan Mozes en het 
volk was om te zien hoe zij zou-
den reageren, net zoals Abraham 
reageert in het geval van Sodom 
en Gomorra. God zegt: “Ik ga 
ze wegvagen,” en Abraham ant-
woordt: “Zou de rechter van de 
wereld zoiets doen?” En God ant-
woordt: “Je hebt een punt, laten 
we kijken hoe we daar uit kunnen 
komen.” 

En dan krijg je die ongeloofl ijke 
dialoog tussen Abraham en God 
over hoeveel rechtvaardigen er 
nodig zijn zodat Hij de inwoners 
zal sparen... Ik denk dat dit het 
vertrekpunt zou moeten zijn als 
we morele kwesties in de Bijbel 
bespreken, kwesties die gerela-
teerd zijn aan onze medemens. 
Daar is mijn gevoel dat ook al 
komt de Thora soms met eisen 
die vanuit moreel gezichtspunt 

problematisch zijn, wij de optie - 
of zelfs de verplichting - hebben 
om net als Abraham tegen God 
te zeggen: sorry, daar gaan we 
niet in mee. En mijn lezing, waar-
van ik begrijp dat die controver-
sieel is, is dat God deze mensen 
uitdaagt: “Laat Ik eens kijken hoe 
zij reageren. Hebben jullie het 
grotere plaatje van Mijn recht-
vaardigheid begrepen? Begrijpen 
jullie wat ik probeer te zeggen? 
En net als in het geval van Abra-
ham, toen Ik hem uitdaagde door 
hem te zeggen dat Ik Sodom en 
Gomorra ging verwoesten en 
Abraham terecht ‘nee’ zei - of 
het tenminste wilde aanvechten! 
- zo hoop en verwacht Ik dat jullie 
dat ook zullen doen, telkens als 
Ik zeg dat Ik wil dat jullie mensen 
uitroeien.” 

Therapeuten
Socioloog Wim Dekker, columnist 
bij het Nederlands Dagblad, 
heeft een studiedag in theehuis De 
Veldkeuken op landgoed Amelis-
weerd en inspecteert daar de tafel 
met folders. Dat brengt hem tot 
de conclusie: “Bezoekers van De 
Veldkeuken zijn blijkbaar niet erg 
gelukkig. In ieder geval niet met 
zichzelf.”

Ik realiseerde mij welke schatten ik in 
mijn opvoeding mee heb gekregen.

In de folders van die therapeuten 
valt op dat ze weinig opzienba-
rends doen. Het volstaat om te 
wandelen, stil te zijn, jezelf aan 
te raken of aangeraakt te wor-
den. Opvallend is het gebruik 
van het woord ruimte: de ruimte 
in jezelf omarmen, in de ruimte 
staan. Zo typeren zij ook hun 
eigen rol. Als coach bied ik je de 
ruimte om jezelf te hervinden. 
Verder valt het mystieke taalre-
gister op: je leert je weer te ver-
binden met je diepste zelf, maar 
ook met de aarde, de wereld om 
je heen, het zijn. 

God is hier niet ver weg. Ik rea-
liseerde mij dat pas echt toen ik 
in Utrecht de boekhandel ‘De 
wijze kater’ binnen liep. Wierook 
walmde mij tegemoet toen ik de 
deur opendeed. Verder kasten 
vol met boeken over yoga, zijns-
mystiek en alternatieve genees-
wijzen. Niemand vaccineert hier 
zijn kinderen, dacht ik nog. Toen 
viel mijn oog op twee kasten met 
christelijke mystici: Thérèse van 
Lisieux, Eckhart en Augustinus. 

Onderweg naar huis realiseerde 
ik mij welke schatten ik in mijn 
opvoeding mee heb gekregen. 
Voor al die momenten van stil 
zijn voor God, voor het bezingen 
van zijn naam op de ademhaling 
van de gemeente, voor het in de 
ruimte gesteld worden door de 
cadans van het kerkelijk jaar, de 
liturgie en Gods leefregels. 

Het maakt ook duidelijk wat 
wij als kerk nu moeten doen. 
Meewandelen, niet oordelen en 
brood en wijn aanreiken bij wijze 
van aanraking. Zoiets deed Jezus 
ook.

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.

“Zie je de engelen dan niet?!”



zondag 7 april 2019 7

Het Barnabas Fonds meldt dat 
terroristen van Boko Haram in 
Nigeria kortgeleden 76 men-
sen in gijzeling namen, mensen 
die van moslim christen waren 
geworden. God greep echter 
in en zorgde ervoor dat bijna al 
deze christenen op een wonder-
lijke wijze werden bevrijd van het 
vuurpeloton dat zich tegenover 
hen opstelde. Aan vier leiders 
van deze groep christenen werd 
verteld dat ze hun geloof in Jezus 
moesten herroepen en terug 
moesten keren naar de islam. 
Toen deze vier mannen weiger-
den, werden ze voor de ogen van 
hun families geëxecuteerd. 
Daarna kregen de vrouwen van 
deze mannen het bevel hun chris-
telijke geloof te verloochenen. 
Als ze dat niet zouden doen, zou-
den hun kinderen worden geëxe-
cuteerd. Toen gebeurde er iets 
heel bijzonders. 
De kinderen in de groep vertel-
den dat ze de afgelopen nacht de 
Heere Jezus hadden gezien en 
dat Hij tegen hen had gezegd dat 
alles goed zou komen. Ze hoef-
den niet te vrezen, Hij zou hen 
beschermen. Ze moesten Hem 
niet verloochenen, maar in Hem 
blijven geloven, omdat ze wisten 
dat Hij de Weg, de Waarheid en 
het Leven is. 

De terroristen zetten alle kinde-
ren tegen de muur. De vier moe-
ders kregen nogmaals te horen 

dat ze de levens van hun kinderen 
alleen konden redden als ze Jezus 
Christus zouden verloochenen en 
terug zouden keren naar de islam. 
Maar de moeders weigerden. 
Toen de terroristen zich klaar 
maakten om de kinderen dood 
te schieten, gebeurde er iets heel 
bijzonders. Opeens gooiden ze 
hun geweren op de grond en gre-
pen ze met hun handen naar hun 
hoofd. 
“Slangen, slangen”, riepen ze. 
Sommigen renden hard weg, 
anderen vielen direct dood neer. 

Eén van de gevangen christe-
nen wist één van de geweren te 
bemachtigen en stond op het 
punt de terroristen dood te gaan 
schieten. Hij deed het echter niet, 
omdat één van de kinderen – hij 
was nog maar vier jaar – direct 
naar hem toe kwam en vertelde 
over engelen die hen hadden 
beschermd. 
“Je moet die mensen niet dood-
schieten. Zie je de engelen dan 
niet, in witte kleding, die voor 
ons vechten?”

Zo waren deze 72 christenen door 
Goddelijk ingrijpen opeens vrij. 
Wat een wonder! En ook heel bij-
zonder dat de Heere zo duidelijk 
deze jonge kinderen gebruikte om 
van Hem te getuigen. 

De nieuwsbrieven van Dirk van Genderen 

kunt u lezen op www.dirkvangenderen.nl 

Omdat het belangrijk is dat 
predikanten en kerkelijk 
werkers elkaar ontmoeten, 
hebben scriba Jan Dirk Was-
senaar en classispredikant 
Klaas van der Kamp van de 
classis Overijssel-Flevoland 
op maandag 17 juni een 
bezinningsmiddag belegd in 
Dalfsen. Het thema zal zijn: 
‘Spiritualiteit van samen’. 

Aanleiding voor deze ontmoe-
ting is de vorming van de nieuwe 
classis Overijssel-Flevoland. Dat 
is een gezamenlijke uitdaging. 
“Ieders betrokkenheid is nodig 
om de werkgemeenschappen 
en ringen verder te stroomlij-
nen. We zien dat allereerst als 
een geestelijke zaak; vandaar het 
thema ‘spiritualiteit van samen’. 
We hopen met de samenkomst 
de onderlinge gemeenschap te 
onderbouwen en versterken”, 
aldus de organisatoren 

Medewerking zullen verlenen:
Ds. Elsbeth Gruteke. Predikante 

in Zeewolde. Ook journalist en 
presentatrice voor NPO-Radio. 
Is een gewaardeerd commenta-
tor bij omroep Flevoland. Schrijft 
columns voor onder meer Chris-
telijk Weekblad en is redacteur 
voor Kontekstueel. Dr. Hennie 
Marsman. Predikante in Losser. 
Promoveerde op een proefschrift 
‘Women in Ugarit en Israel: Their 
Social and Religious Position 
in the Context of the Ancient 

Near East’. Vertelt op een web-
site over zichzelf: ‘Als predikant 
wil ik graag samen oplopen met 
mensen. Zo in gesprek zijn, dat 
er ruimte is voor de Derde in 
ons midden. Samen (aan)geraakt 
worden met Gods liefde voor 
ons’. Ds. Hans Baart. Sinds kort 
predikant in de gereformeerde 
kerk in Ommen. Noemt zich-
zelf op linked-in ‘praatjesmaker’ 
en ‘tekstschrijver’. Vindt het als 

predikant belangrijk aandacht te 
besteden aan oecumene en jeugd, 
jongeren en gezinnen. Verdiepte 
zich in facetten van het gebed. 
Ds. Pieter Endedijk. Predikant 
in Almelo. Is secretaris van de 
commissie die het liedboek 2013 
heeft samengesteld. Ds. Henk 
Spit. Predikant in Diepenveen. 
Heeft als voorzitter van het clas-
sicaal college voor de visitatie 
onder meer een focus op het 
functioneren van de ringen. Ds. 
Hans van Solkema. Predikant in 
Heino. Is voorzitter van de classis 
Overijssel-Flevoland en heeft ook 
in organisatorische zin ervaringen 
met de werkgemeenschap van 
predikanten en kerkelijke wer-
kers. Dr. Klaas Dijkstra. Was ooit 
regionaal adviseur classicale ver-
gaderingen voor Overijssel-Fle-
voland. Is nu verbonden aan het 
bureau mobiliteit van predikanten 
en kerkelijke werkers van de lan-
delijke dienstenorganisatie. 

Maandag 17 juni 2019, 12.00 tot 16.15 uur, 
De Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen

“Zie je de engelen dan niet?!”

Samenkomst predikanten en kerkelijk werkers op 17 juni

“Het is goed dat wij slachto� ers van aanslagen gedenken. Of dat nu 
een aanslag in Nieuw-Zeeland is op moskeeën, een aanslag in Utrecht 
op onschuldige tramreizigers of een aanslag in Israël op militairen. 
Maar waarom vergeten we de honderden christenen te gedenken die 
wereldwijd door vervolging en aanslagen omkomen,” vraagt Dirk van 
Genderen zich af in zijn nieuwsbrief. Van Genderen is voormalig eind-
redacteur van EO Visie. Hieronder een fragment uit zijn nieuwsbrief 
van 22 maart.

“SLANGEN, SLANGEN”, RIEPEN ZE. 
SOMMIGEN RENDEN HARD WEG, 

ANDEREN VIELEN DIRECT DOOD NEER. 

Gerald en Nelinda Troost treden 
op in de gereformeerde kerk vrijge-
maakt Sint Jansklooster-Kadoelen. 
Het belooft een sfeervol concert 
te worden waarin de paasbood-
schap duidelijk zal klinken. Kaarten 
concert zijn vooraf te bestellen 
via www.zingenindekerk.nl De 
opbrengst van kaartverkoop en 
collecte gaan naar de kerk in Syrië 
en het Midden-Oosten.

Paasconcert met 
Gerald Troost

 Zondag 14 april, 19.30 uur, Sint Jansklooster, 
gereformeerde kerk vrijgemaakt, Bergkampen 14, €5

Nieuw Sion zoekt 
dagvrijwilligers

Marcus Passie in 
‘De Schoof ’

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

Er zijn verschillende redenen 
waarom dagelijkse aanwezigheid 
van enkele vrijwilligers gewenst is: 
andere vrijwilligers worden min-
der zwaar belast, en er ontstaat 
meer dagelijkse aanwezigheid en 
daarmee meer gemeenschap. De 
dagvrijwilligers hebben veel eigen 
ruimte binnen de taak ten dien-
ste van Klooster Nieuw Sion. Ze 
kunnen deelnemen aan het getij-
dengebed of er zelf mede vorm 
aan geven. Neem voor meer 
informatie vrijblijvend contact 
op met Hermien Teunissen: 
facilitair@nieuwsion.nl

Met Palmpasen is er een Marcus 
Passie in Daarlerveen. Gemeen-
teleden lezen voor uit de Bijbel, 
de predikant is organist en de 
gemeente het koor. De woorden 
uit de Bijbel staan centraal, deze 
worden gelezen en gezongen. 
Er is gezocht naar liederen die 
direct aansluiten bij de gelezen 
Bijbelwoorden. De Marcus Pas-
sie is een mooie voorbereiding op 
de Stille Week en op Pasen. Alle 
teksten en liederen worden op de 
beamer getoond en na afl oop is 
er ontmoeting met koffi e en thee.

Zondag 14 april, 19.00 uur, Daarlerveen, De Schoof, 
Brugstraat 10

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE 
PINKSTERBIJEENKOMST?

Nadenken over ‘Spiritualiteit van Samen’
11.45 uur:  Inloop
12.00 uur:   Informele lunch, onderlinge ont-

moeting
13.00 uur:  Opening 
13.10 uur:   Column met beelden over 

‘spiritualiteit van samen’ door 
Elsbeth Gruteke 

13.15 uur:   Bijbels-theologische lijnen 
‘spiritualiteit van samen’ door 
Hennie Marsman  

13.35 uur:  Zingen
13.40 uur:   Praktisch-theologische lijnen 

‘spiritualiteit van samen’ 
door Hans Baart  

14.00 uur:  Reacties 

14.20 uur:  PAUZE
14.35 uur:   Inleiding groepsgesprekken: 
a. samen zingen (o.l.v. Pieter Endedijk)
b. werkgemeenschappen (o.l.v. Hans van 
Solkema)
c. ringen (o.l.v. Henk Spit)
d. mobiliteit in een veranderend landschap 
(o.l.v. Klaas Dijkstra) 
14.45 uur:  Groepsgesprekken 
15.15 uur:  Plenaire uitwisseling 
15.45 uur:  Liturgische afsluiting 
16.15 uur:   Einde programma, informeel 

napraten
17.00 uur: Einde

Programma
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Vrijdag 5 april
 Leviticus 6:1-6

Zaterdag 6 april
 Leviticus 6:7-11

Zondag 7 april
Psalm 59

Maandag 8 april
Hosea 1:1-9

Dinsdag 9 april
Hosea 2:1-9

Woensdag 10 april
Hosea 2:10-25

Donderdag 11 april
Hosea 3:1-5

Vrijdag 12 april
Hosea 4:1-11 

‘Zo blijven dan: geloof, hoop en 
liefde. En de meeste van deze is 
de theologie.’
Rikkert Zuiderveld

Op 7 april 2019 is het 25 jaar 
sinds de genocide in Rwanda 
begon. De gruwelijke massamoor-
den kostten meer dan een mil-
joen mensen het leven. Journalist 
Marusja Aangeenbrug reisde voor 
Kerk in Actie door het land en 
bundelde een serie verhalen van 
verzoening in het boek Mensen 
van Hoop dat op 5 april wordt 
gepresenteerd. De boekpresenta-
tie vormt het startsein voor een 
weekend waarin meer dan 1000 
Nederlandse kerken als onder-
deel van de 40dagentijdcampagne 
van Kerk in Actie collecteren 
voor het Afrikaanse land.

Gruwelijke massamoorden, ver-
woestingen door het hele land en 
een getraumatiseerde bevolking. 
Hoe kun je dan ooit verder met 
elkaar? Die vraag is na 25 jaar nog 
steeds actueel in Rwanda. 
De Presbyteriaanse Kerk heeft 
toegegeven dat ze tijdens de geno-
cide te weinig deed om de mensen 
te beschermen. In de afgelopen 25 
jaar heeft de kerk zich op allerlei 
terreinen ingezet om de Rwandese 
samenleving sterker te maken en 
verder te helpen met o. a. goed 
onderwijs en hiv/aidsvoorlichting. 
Vrede en verzoening zijn de rode 
draad door alle activiteiten heen. 

Marusja Aangeenbrug bezocht ver-
schillende projecten van de kerk. 

Mama Rose
Een van de projecten richt zich 
op de opvang van weeskinderen. 
Tijdens de genocide verschool 
Mama Rose zich met haar man en 
tien kinderen honderd dagen lang 
in haar huis. “We waren doods-
bang. We baden voortdurend of 
God ons wilde beschermen. Ik zei 
tegen God dat ik, als Hij de geno-
cide zou stoppen en ons weer 
veilig buiten zou brengen, Hem 
voortaan zou dienen.” Toen het 
aanhoudende moorden eindelijk 

stopte, besloot ze in 1995 veer-
tig weeskinderen op te vangen. 
Inmiddels zijn er duizenden kin-
deren geholpen. “Het werk blijft 
groeien, we hebben maar weinig 
personeel, maar dit blijft Gods 
werk.” Mama Rose ontvangt op 
5 april het eerste exemplaar van 
Mensen van Hoop en bezoekt 
tussen 7 en 15 april verschillende 
kerken in Nederland.
Op 7 april collecteren meer dan 
1.000 kerken in Nederland voor 
de opvang van weeskinderen in 
Rwanda.

Meer info: kerkinactie.nl/rwanda

25 jaar na de genocide in Rwanda

 Zondag 7 april 2019

Aalden 10.00 ds. H. Bouwman
Alteveer GK 10.00 ds. 
Hoogeveen 19.00 zangdienst
Assen AK 10.00 ds. B. Riepma 
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel 
11.00 Zin in Zondag JK 10.00 ds. 
R. Koopmans De Slingeborgh 
10.30 ds. A. Verbeek OK 10.00 
da. W. van Noord
Beilen PK 10.00 da. V. Thurkow
Borger GH 10.00 ds. J. Mellema
Bovensmilde WK 9.30 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 10.00 en 19.15 ds. B. 
van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Oberink
Dwingeloo 10.00 ds. G. van Zijl
Een 9.30 mw. E. de Vries
Elim HK 10.00 jeugddienst
Emmen GrK 10.00 ds. Gaastra 
Ichthus 10.00 ds. Kajim Kapel 
10.00 ds. Gardenier Opgang 
10.00 ds. Fischer SH 10.00 
ZWO-cie.
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 regiodienst
Gasselternijveen 9.30 ds. A. 
Hekman
Gees 10.00 ds. H. Jumelet
Gieten DK 9.30 mw. M. Verspuij
Grolloo 9.30 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. E. Roosebbom
Hollandscheveld 10.00 ds. M. 
Peschar
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 ds. F. de Jong
Hoogeveen GH 9.30 dr. 
H. Nobel GrK 9.30 ds. G. 
Schreuders 19.00 ds. J. Snaterse 
HK 9.30 ds. C. ‘t Lam OK 9.30 
ds. D. v/d Vaart 19.00 themadienst 
VH 9.30 ds. W. Loosman 19.00 
vespers Weidesteyn 10.30 ds. 
A. van Beijeren Olden Kinholt 
10.15 ds. B. Gras Westerkim 
10.15 dhr. W. Wennink
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Harmsen
Meppel MK 10.00 Erfdeel 

10.00 en 14.00 ds. K. Stroop OK 
10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 da. E. 
v/d Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. C. v/d 
Worp 19.00 ds. M. Noorderijk
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
Nijeveen 10.00 mw. E. Winters
Pesse OK 10.00 ds. H. Linde
Rolde 10.00 ds. J. de Raadt
Roden CK 10.00 da. C. de Poel
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 da. Thurkow
Sleen DK 10.00 mw. E. v/d Laan. 
Jeugdd.
Smilde KK 9.30 ds. B. Breunesse
Tiendeveen 10.00 ds. J. Boer 
15.00 prop. E. Meijer
Valthe BK 10.00 ds. J. van 
Breevoort
Vries DK 10.00 Feike Volbeda
Westerbork VH 10.00 ds. P. 
de Vries. Jeugdd. SK 10.00 da. M. 
Hazeleger
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
19.00 U-nited HK 10.00 mw. M. 
Hop
Zuidwolde GK 9.30 da. M. 
Veenstra HG 9.30 ds. H. Bakhuis
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Akkerman

Zondag 7 april 2019

Ens GK 9.30 ds. W. Kok
Kraggenburg 10.00 ds. A. 
Palland
Marknesse 9.30 ds. D. 
van Keulen 16.30 kerk- en 
schooldienst
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. G. de Fijter 
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00 ds. 
E. Terpstra 17.00 prop. Y Breemes 
De Poort 10.00 ds. T. Smink 
17.00 ds. H. de Haan
Zeewolde 10.00 dhr. R. de Bes 
19.00 Taizé-viering

Zondag 7 april 2019

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga 19.00 leerdienst 
GrK 10.00 ds. K. Sluiter PK 
10.00 ds. M. Montagne Noach 
10.00 ds. D. van Bart Eugeria 
10.30 da. J. Vedders ZGT 10.30 
dhr. S. Visser
Beerzerveld 10.00 ds. J. Smit 
19.00 ds. J. Peschar
Belt-Schutsloot 9.30 dhr. J. 
Menkveld

Bergentheim WK 9.30 da. G. 
Rohaan 19.00 ds. P. Dekker
Berkum HH 9.30 ds. J. Bos
Blankenham 9.30 ds. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde 
Wielewaal 10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. E. van 
Houwelingen
Bruchterveld 10.00 ds. T. 
Nieuwenhuis
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld 
19.00 ds. C. Elsinga
Daarlerveen 9.30 ds. A. Bierma 
19.00 ds. M. Plette
Dalfsen GrK 10.00 ds. J. 
Stegeman Oudleusen 10.00 ds. 
T Keuning
Dedemsvaart Antenne 9.30 
ds. T. Prins De Fontein 19.00 
ds. J. Wegerif VDK 10.30 ds. K. 
van Staveren 16.30 ds. K. van 
Staveren. Kruimeld.
De Krim PK 9.30 ds. G. Heinen
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. R. 
van Hornsveld 19.00 ds. G. de 
Goeijen. Voorber. H.A. DK 10.00 
ds. H. Klaassen
Enschede OK 10.00 ds. A. 
Reitsma Lonneker 10.00 ds. 
Wegerif Usselo 10.00 ds. O. 
Haasnoot BK 10.00 ds. J. Zondag 
ZP 10.30 ds. J. Bekhof HZ 10.00 
ds. G. Slütter
Enter 9.30 ds. A. Berensen. 
Voorber. H.A. 19.00 ds. G. van 
Zanden
Genemuiden GK 9.30 en 19.00 
ds. I. Postma GrK 9.30 ds. W. 
Hulsman 19.00 ds. J. Olie HC 
9.30 ds. J. van Oostende
Giethoorn PG 10.00 bijz. 
dienstencie.
Gramsbergen BHK 9.30 mw. E. 
Kolthof
Hardenberg Baalderveld 
10.00 ds. P. Langbroek HK 10.30 
mw. N. Jonkers De Matrix 9.30 
ds. M. Voet Radewijk 10.00 ds. 
P. Noordmans HöK 10.00 ds. J. 
Kruiter Witte Kerk 10.00 ds. L. 
van Rikxoort Oostloorn 10.30 
ds. R. Tiggelaar
Hasselt Ichthus 10.00 n.b.
Heino 9.30 Lieke van Houte
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. Aangeenbrug KW 9.30 ds. R. 
Perk KZ 10.15 ds. J. Droogendijk
Holten DK 9.30 ds. M. van 
Sandijk 11.00 krabbeldienst 19.00 
ds. S. Roozenboom Kandelaar 
9.30 ds. G. van Herk
Kampen OH 9.30 drs. B. v/d 
Kamp
Kuinre 11.00 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 Joram Kaat
Klazienaveen Kas Kwakel 
10.00 ds. J. Borst

Lemelerveld BK 9.30 mw. Prins
Lutten KK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. H. Paas 
19.00 ds. J. Peschar
Nieuwleusen MK 10.00 ds. L. 
Hoekstra OK 9.30 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d Weg 
HC 9.30 ds. W. Broekema
Oldemarkt HG 11.00 GK 9.30 
mw. E. Pierik
Ommen GK 9.30 ds. S. van 
Kooten HK 9.30 ds. J. de Haan 
19.00 ds. R. de Bruijn
Paasloo HG 9.30 ds. M. 
Visschers
Rijssen GK 9.30 ds. F. v/d Weij 
19.00 ds. E. v/d Veen
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo 
FK 9.30 ds. A. v/d Griend
Schuinesloot 9.30 ds. v/d Veer
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
E. van Veen 19.00 ds. H. van Ark 
Kapel 19.00 ds. W. ten Voorde
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van 
’t Zand 19.00 sing-in OV 9.30 
ds. B. Haanstra EV 10.45 ds. B. 
Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 ds. H. de Kok
Vriezenveen OK 9.30 dhr. E. 
Fokkema
Vroomshoop Irene 9.30 ds. F. 
Schipper 19.00 ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 11.00 ds. H. de 
Kok
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
J. Gerling 18.45 ds. J. Niesing GK 
9.30 en 19.00 n.b. Hoge Hexel 
9.30 ds. J. Niesing 19.00 ds. H. de 
Jong
Wijhe NK 10.00 ds. T. van 
Beijeren
Willemsoord 9.30 da. A. v/d 
Velde
Wilsum 9.30 dhr. R. Pasterkamp 
14.30 ds. J. de Kok
Windesheim 10.00 ds. G. v/d 
Berg 19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. J. Bouma
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek 19.00 dhr. E. Knoeff
Zwolle AK 9.30 ds. N. 
Eygenraam GrK 16.30 
Michaëlsviering JK 9.30 ds. J. de 
Groot 17.00 ds. P. v/d Spoel LK 
10.00 ds. M. Jonker OK 10.00 
ds. I. Epema 14.00 perkidienst 
Open Kring 9.30 ds. S. v/d 
Zee SiK 10.00 ds. H. Evers StK 
9.30 ds. H. van Maanen 19.00 
ContaKtdienst

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

Drenthe

Flevoland

Overijssel

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

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

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

Eindredactie J. v.d. Venis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De kerkdienst (14): 

Wat doen we na de preek?

DOOR : DR. RIEMER ROUKEMA, ZWOLLE

Wat komt er in protestantse 
kerkdiensten na de preek? Direct 
na de preek zijn er diverse moge-
lijkheden. 

Oude geloofsbelijdenis
We zingen een lied dat inhou-
delijk bij de preek aansluit, of 
een van de oude geloofsbelij-
denissen (Lied 340a-341). Zo’n 
oude geloofsbelijdenis kun je op 
verschillende manieren opvat-
ten. Ofwel als uitdrukking van 
wat de kerk heel precies gelooft 
en wat je eigenlijk woord voor 
woord zou moeten beamen. Of 
om daarmee te 
beamen dat we, 
tegen het heer-
sende individu-
alisme in, in de 
traditie van deze 
geloofsbelijdenis 
staan. Met die weer te zingen, 
weten we ons verbonden met 
de wereldwijde kerk, ook met 
de kerk van eeuwen geleden. Er 
zijn wel kerkleden die niet van de 
oude geloofsbelijdenissen hou-
den omdat ze bijvoorbeeld niet 
kunnen geloven dat Jezus uit de 
maagd Maria is geboren en dat 
hij is nedergedaald ter helle. De 
opstanding des vleses – van ons 
lichaam dus, aan het eind der 
tijden – is ook zo’n formulering 
die vragen of kritiek oproept. 
De oude geloofsbelijdenis van 
Nicea-Constantinopel heeft voor 
dat laatste de opstanding van de 
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Agenda

Zaterdag 6 april
Landelijke pastorale dag, 10.00-
16.00 uur, Woerden, Kalsbeek 
College, Burgemeester Van Kem-
pensingel 23, € 30 

Zondag 7 april
Johannes Passion, 15.30 uur, 
Beilen, R.K. Kerk Sint Willi-
brord, 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, Olde-
markt, de Ontmoeting, Markt-
plein 9, christenenvoorisrael.nl

Lezing ‘Tekenen van de aan-
staande wederkomst’, ds. Oscar 
Lohuis, Dronten, Ontmoetings-
kerk, De Ketting 20, 20.00 uur

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

Kick Bras over ‘Voor het leven, 
de spiritualiteit van Dietrich Bon-
hoeffer’, 19.30 uur, Emmen, 
Grote Kerk, Schoolstraat 5, € 6
 
Zondag 14 april
Lofprijzing- en bemoedigings-
avond Evangelisch Werkverband, 
19.00 uur, Hoogeveen, Goede 
Herderkerk, Middenweg 14, 
Hoogeveen, info: Pieta 
Diphoorn, tel. 0528-230911 
pieta@diphoorn.com 

Maandag 15 april
Retraîtedag ‘Stilte beleven’, 
Nieuw Sion, Vulikerweg 6, Die-
penveen, 8.00 - 20.00 uur, € 50 
(incl. eten), info: nieuwsion.nl 

Dinsdag 16 april 
Themabijeenkomst over fairtraide 
en koffi e, 20.00 uur, Beilen, 
Wilhelmina Zalencentrum, 
Wilhelminaplein 4, info: ontmoe-
ting@pgbeilen of www.pgbeilen.nl

Donderdag 18 april
Lezing Rennie Schoorstra, Hoo-
geveen, Baptistengemeente Beth-
El, Boekweitlaan 65A, zoeklicht.nl 

Tot en met zaterdag 20 april
Kruiswegstaties van diverse kun-
stenaars, Goor, Hofkerk, Die-
penheimseweg 2, info: www.hof-
kerkgoor.nl

Maandag 22 april
Simply Jesus, m.m.v. David de Vos 
en zandtovenaar Gert v/d Vijver, 
Zwolle, IJsselhallen, info/tickets: 
goandtell.nl

Vrijdag 26 april – 30 april
Soul Survivor Festival 2019, Vrij-
dag 26 april 2019 t/m dinsdag 
30 april, Putten, Strand Nulde, 
Strandboulevard 1, info en tickets: 
eventsforchrist.nl

Woensdag 1 mei
Onderwijsdienst over ‘Geloof en 
Goddelijke genezing m.m.v. evan-
gelist Jan Zijlstra, Deventer, 
19.30 – 23.00 uur, 
info: wingsofhealing.nl

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

De kerkdienst (14): 

Wat doen we na de preek?

DOOR : DR. RIEMER ROUKEMA, ZWOLLE

Wat komt er in protestantse 
kerkdiensten na de preek? Direct 
na de preek zijn er diverse moge-
lijkheden. 

Oude geloofsbelijdenis
We zingen een lied dat inhou-
delijk bij de preek aansluit, of 
een van de oude geloofsbelij-
denissen (Lied 340a-341). Zo’n 
oude geloofsbelijdenis kun je op 
verschillende manieren opvat-
ten. Ofwel als uitdrukking van 
wat de kerk heel precies gelooft 
en wat je eigenlijk woord voor 
woord zou moeten beamen. Of 
om daarmee te 
beamen dat we, 
tegen het heer-
sende individu-
alisme in, in de 
traditie van deze 
geloofsbelijdenis 
staan. Met die weer te zingen, 
weten we ons verbonden met 
de wereldwijde kerk, ook met 
de kerk van eeuwen geleden. Er 
zijn wel kerkleden die niet van de 
oude geloofsbelijdenissen hou-
den omdat ze bijvoorbeeld niet 
kunnen geloven dat Jezus uit de 
maagd Maria is geboren en dat 
hij is nedergedaald ter helle. De 
opstanding des vleses – van ons 
lichaam dus, aan het eind der 
tijden – is ook zo’n formulering 
die vragen of kritiek oproept. 
De oude geloofsbelijdenis van 
Nicea-Constantinopel heeft voor 
dat laatste de opstanding van de 

doden, maar ook die formulering 
gaat sommigen al te ver. 

Symbool
Misschien kunnen kritische gelo-
vigen zich toch over hun eigen 
gevoelens heen zetten en zich in 
verbondenheid met de wereld-
kerk richten op wat met die 
woorden ooit is bedoeld. Ik pleit 
er niet voor om de geloofsarti-
kelen alleen maar fi guurlijk op te 
vatten, maar wie met het een of 
ander intellectuele moeite heeft, 
zou zich misschien toch op de 
symbolische betekenis ervan kun-
nen richten. Trouwens, een oude 
aanduiding van de geloofsbelijde-

nis is ‘symbool’. 
In de tijd waarin 
het christendom 
is ontstaan bete-
kende dit woord 
onder meer: iets 
wat een diepere 

betekenis heeft. Over de bete-
kenis van die oude geloofsbelij-
denissen (symbolen!) zou ik een 
andere serie artikelen kunnen 
schrijven, maar het gaat nu over 
de kerkdienst. 

Moment van stilte
Nog een andere mogelijkheid 
is, dat we na de preek eerst een 
moment stil zijn om te over-
denken wat ons in de preek op 
grond van de Bijbel is aangereikt. 
Momenten van stilte zijn nogal 
schaars in protestantse kerkdien-
sten, maar na de preek zouden 
we daarvoor bij uitstek de gele-

genheid kunnen nemen. 

Muziek
Of de organist of een andere 
musicus speelt na een moment 
van stilte meditatieve muziek ter 
ondersteuning van de bezinning. 
Naar mijn voorkeur zou de musi-
cus dan echter niet eerst moeten 
aankondigen of toelichten wat hij 
of zij gaat spelen, want dan veran-
dert de richting van de aandacht. 
Dan zijn we in gedachten niet 
meer bij de preek of bij onszelf 
of bij de Eeuwige, maar gaat onze 
aandacht uit naar de inleiding op 
een korte muziekuitvoering. Dan 
dreigt de muziek vooral cultureel 
van karakter te worden, in plaats 
van dat de musicus in de eerste 
plaats de gelovige bezinning dient. 

Wat er gespeeld wordt, kan in 
veel kerken eventueel op de 
papieren liturgie of op de beamer 
worden vermeld. Als er een can-
torij of koor is, kan die/dat na 
de preek ook een gepast lied ten 
gehore brengen, maar dan bij 
voorkeur in wisselzang met de 
gemeente, om de gemeente niet 
van het zingen uit te sluiten. 

Na dit moment van stilte, geloof-
belijden, een ander lied of muziek 
komen de ‘dankzegging en voor-
bede’. Daarover is zoveel te zeg-
gen, dat daarvoor een nieuw arti-
kel nodig is. Wordt vervolgd dus. 

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

gische Universiteit en predikant van de Waalse gemeente 

in Zwolle

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. 

MOMENTEN VAN STILTE ZIJN 
NOGAL SCHAARS IN PROTESTANTSE 

KERKDIENSTEN, MAAR NA DE PREEK 
ZOUDEN WE DAARVOOR BIJ UITSTEK 
DE GELEGENHEID KUNNEN NEMEN

Een cantorij of koor kan na de preek een gepast lied ten gehore brengen, maar dan bij voorkeur 
in wisselzang met de gemeente

In zijn laatste column voor het 
Gezamenlijk Zondagsblad (24 
maart) schreef Daan van der 
Waals over het boek ‘Ongenees-
lijk religieus’ van de hand van de 
30-jarige fi losoof/theoloog Gerco 
Tempelman. “Is Gerco Tempel-
man opnieuw gelovig geworden? 
Of is hij nog steeds ongelovig? 
Hij weet het eerlijk gezegd niet. 
Van allebei een beetje misschien. 
Of nu eens wel en dan weer niet. 
En dan: wat is geloof nu eigenlijk 
precies? In die vragen zal menig 
christen zich herkennen. ‘Ik 
geloof Heer, kom mijn ongeloof 
te hulp.’”

Waarom schreef Daan over dit 
boek van Tempelman? In de eer-
ste plaats omdat de inhoud hem 
aansprak, in de tweede plaats 
omdat Tempelman in Hardenberg 
geboren werd. In deze prach-
tige stad aan de Vecht begon de 
journalistieke carrière van Daan 
van der Waals. Als jongen uit het 
westen werd hij daar in 1966 aan-
gesteld als regioredacteur van het 
Dagblad van het Oosten. Vijf jaar 
lang leerde hij hier het journalis-
tieke vak. 

Daarna stapte hij over naar de 
overheid, waar hij voorlichter 
werd. Communiceren bleef de 
rode draad in het leven van Daan. 
Hij ontwikkelde zich tot een 
autoriteit op het gebied van ker-
kelijke communicatie en richtte 
in 1990 het Publiciteitsbureau 
voor Christelijk Nederland op. 
Hij adviseerde, gaf cursussen over 
communicatie, maar bleef zelf 
ook schrijven, bijvoorbeeld als 
columnist van Kerk in de Stad, 

het kerkblad van Utrecht. Ook 
schreef hij verschillende handboe-
ken gericht op de kerkelijke com-
municatie. 

In februari 2017 keerde hij terug 
naar de Vechtstreek die hij zo lief 
had en waar ook de wieg van zijn 
vrouw Trudi Seinen had gestaan. 
Natuurlijk werd hij abonnee van 
het Gezamenlijk Zondagsblad. 
En regelmatig bestookte hij de 
redactie met ideeën en – altijd 
milde – kritiek. Inmiddels werd 
zijn leefwereld kleiner doordat 
Parkinson steeds meer van zijn 
lichaam en energie opeiste. En 
uiteraard schreef hij over deze 
ziekte. Hij opende er zelfs een 
speciale site voor: parkinsonver-
halen.wordpress.com Met humor 
en lichtvoetigheid deed hij er ver-
slag van hoe deze sluipmoorde-
naar te werk ging. Nooit verbit-
terd, nooit boos. We waren blij 
dat we ook deze verhalen moch-
ten plaatsen in het Gezamenlijk 
Zondagsblad.

In zijn voorlaatste column, die 
in het Gezamenlijk Zondagsblad 
van 10 maart verscheen, blikt hij 
terug op zijn eerste werkzame 
jaren in Hardenberg en komt 
tot de conclusie: “Ik denk dat ik 
nooit zo gelukkig ben geweest in 
mijn werk als in mijn eerste baan, 
de magere beloning ten spijt.” De 
cirkel was rond. Hij begon in de 
Vechtstreek en daar schreef hij 
ook zijn laatste  column voor het 
Gezamenlijk Zondagsblad. Op 
donderdagmiddag 28 maart over-
leed Daan van der Waals in het 
ziekenhuis te Almelo op 75-jarige 
leeftijd. 

Wij bidden zijn vrouw en kinde-
ren kracht toe bij het dragen van 
dit verlies.

dr. Jan Dirk Wassenaar, 
hoofdredacteur

Johan ten Brinke, 
uitgever

(01 juni 1943 – 28 maart 2019)
In memoriam Daan van der Waals 
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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, 
20.00 € 5, info en tickets: 
eventsforchrist.nl

Thank You For The Music, inloop-
dag, Emmeloord, Nieuw Jeruza-
lemkerk, Cornelis Dikszplein 10, 
10.00 – 17.00 uur, toegang gratis, 
info: thankyouforthemusic.nl

Thank You For The Music, groot-
schalig 3-daags muziek-event, 
Emmeloord, Nieuw Jeruza-
lemkerk, Cornelis Dikszplein 10, 
20.15 uur, € 10,-, info: 
thankyouforthemusic.nl 

Zondag 7 april
Literair concert met Arthur Japin, 
14.30 uur, Deventer, Lebuinus-
kerk, € 15, openfanfareorkest.nl 

Thank You For The Music, groot-
schalig 3-daags muziek-event, 
Emmeloord, Nieuw Jeruza-
lemkerk, Cornelis Dikszplein 10, 
14.30 uur, € 10, info:
thankyouforthemusic.nl 

Traditie in Zwolle: de Meezing 
Mattheüs! Zalencentrum De 
Hoofdhof te Zwolle-Berkum, 
15.00 uur, € 15 (tot 16 jaar 
€ 7,50)

Donderdag 11 april
Uniek Paasconcert met Adrian 
Snell & Carla Jae, Hogeveen, 
Grote Kerk, Kerkstraat 40,
19.30 uur, € 15, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Vrijdag 12 april
Paastour met Gerald Troost, 
20.00 uur, Daarlerveen, Geref. 
Kerk Vrijgemaakt, Kerkstraat 1,  
€ 5, info en tickets: 
eventsforchrist.nl

Uniek Paasconcert met Adrian 
Snell & Carla Jae, IJsselmuiden, 
De Hoeksteen, Goudplevier 
103, 19.30 uur, € 15, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Zaterdag 13 april
Jubileumconcert Gereformeerd 
Mannenkoor Adoramus, 20.00 
uur, Hoogeveen, De Opgang, 
Alteveerstraat 105 , € 8 (t/m 15 
jaar gratis)

Zondag 14 april
Paastour met Gerald Troost, 
20.00 uur, St. Jansklooster/
Kadoelen, Geref. Kerk 
Vrijgemaakt, Bergkampen 14, 
€ 5, info en tickets: 
eventsforchrist.nl

Markus Passion o.l.v. Jacob de 
Haan, 16.00 uur, Ter Apel, 
St. Willibrorduskerk

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Eerder verscheen 
van de hand van Van Slageren 
Wijzen uit het Oosten uit zo ver-
ren land, over Syrische en andere 
oriëntaals-orthodoxe kerken in 
ons land.

Twentse textiel
Van Slageren vertelt dat de eerste 
Syrische christenen in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw naar 
Nederland kwamen. Ze gingen 
aan de slag in de toen nog bloei-
ende Twentse textielindustrie. 
Toen die verdween, keerde een 
aantal van deze arbeiders terug 
naar hun thuis-
land, maar de 
meesten bleven. 
Op zondag kwa-
men deze chris-
tenen, al dan niet 
in aanwezigheid van een priester, 
bijeen in kleine ruimten van cafés 
en/of scholen om daar hun liturgi-
sche vieringen te houden. Ze had-
den geen eigen kerken en fi nan-
cieel waren ze niet in staat om 
kerkelijke ruimten te huren.

Kerkasiel
Omstreeks 1975 kwamen de eer-
ste Syrisch-orthodoxe vluchtelin-
gen naar Nederland, wat alles te 
maken had met de politieke ont-
wikkelingen in Turkije. Aanvan-
kelijk kregen ze van de overheid 
in ons land geen toestemming 
voor een permanent verblijf. 
Veel plaatselijke gemeenten gin-
gen toen over tot het verlenen 
van kerkasiel. Uiteindelijk kreeg 
de hele groep vrije toegang tot 
Nederland. De meesten vestig-
den zich in Twente.

Bisdom
In 1978 werd een nieuw Syrisch-
orthodox bisdom van Midden-
Europa gevormd, met Nederland 

als hoofdkwar-
tier. Het werd 
geleid door een 
energieke mon-
nik, die in 1979 
tot aartsbisschop 

werd gewijd. Hij stond aan de 
wieg van de organisatie van de 
Syrisch-orthodoxe Kerk in Mid-
den-Europa en de Benelux-lan-
den. In 1981 besloot hij tot aan-
koop van een voormalig klooster 
in Glane, dat in 1984 werd inge-

wijd met de naam ‘Klooster Sint 
Ephrem de Syriër’. De landen 
die onder het Syrisch-orthodoxe 
aartsbisdom van Midden-Europa 
vielen, waren Nederland, Duits-
land, België, Frankrijk, Zwitser-
land en Oostenrijk. In 1997 werd 
besloten een apart aartsbisdom 
te stichten in Duitsland. Kort 
daarna gebeurde dat in ons land.

Polycarpus
In 2005 overleed de aartsbis-
schop, waarna de monnik Augin 
Aydin de nieuwe bisschop van 
het aartsbisdom Nederland 
werd. In 2007 werd hij gewijd, 
waarbij hij de naam ‘Mor Poly-
carpus’ kreeg. Hij werd daarmee 
vernoemd naar de heilige Poly-
carpus, bisschop van Smyrna. 
Deze heilige behoorde tot 
de zogenaamde Apostolische 
Vaders, mensen die leerlingen 
van de apostelen geweest waren.

Kaleidoscopisch
In Gesprek met Mor Polycar-
pus begint met een biografi sche 
schets van Mor Polycarpus. 
Daarbij komen allerlei kwes-
ties aan de orde, bijvoorbeeld 
zijn theologische en liturgische 
gedachtengoed. Ook krijgt de 
lezer zicht op het St. Ephrem 
de Syriër klooster te Glane als 
studie- en bezinningscentrum, 

op de kunst van het kalligraferen 
en op de visie van de bisschop 
op het vluchtelingenvraagstuk. 
Het is allemaal te vinden in deel 
I. Daarop volgen nog vijf delen. 
Ik krijg de indruk dat de zes 
delen corresponderen met de 
zes gesprekken die Van Slageren 
met de hoofdpersoon van zijn 
boekje gevoerd heeft. Het lijkt 
er op dat die niet zo gestructu-
reerd zijn dat er sprake is van 
een duidelijke ordening in de 
diverse onderwerpen. Veeleer 
doemt een caleidoscopisch beeld 
op van alles wat met het Syrisch-
orthodoxe leven in verband 
staat: feesten en heilige dagen, 
sacramenten en rituelen, ver-
borgen antisemitisme en oecu-
menische inzet, veel verdriet en 
trauma’s, wat niet al. Ondertus-
sen wordt de lezer zo wel prima 
voorgelicht over wat zijn of haar 
broeders en zusters uit Syrië ten 
diepste beweegt. Het is goed om 
daar kennis van te nemen. Want 
zij zijn niet zozeer vreemdelingen 
als wel huisgenoten des geloofs. 

*Jaap van Slageren is voormalig missionair predikant en 

onderzoeker in Kameroen, hervormd predikant in Neder-

land, docent aan de Protestantse Theologische Faculteit van 

Brussel en secretaris van de Nederlandse Zendingsraad.

Besproken: Jaap van Slageren in samenwerking met 

Salaam Somi, In Gesprek met Mor Polycarpus. Aartsbis-

schop van de Syrisch-orthodoxes Kerk van Antiochië in 

Nederland; Bar ‘Ebroyo Press, 2018; 177, geïllustreerd; 

ISBN 9789050470759; prijs: € 19,95.

In gesprek met Mor Polycarpus, 
bisschop van het aartsbisdom Nederland

Onder bovenstaande titel In gesprek met Mor Polycarpus
publiceerde dr. Jaap van Slageren onlangs een boekje over de aartsbis-
schop van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland, Mor 
Polycarpus. 

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Mor Polycarpus werd vernoemd naar de heilige Polycarpus, bisschop van Smyrna. Deze behoor-
de tot de Apostolische Vaders, mensen die leerlingen van de apostelen geweest waren.

DE LEZER WORDT PRIMA 
VOORGELICHT OVER WAT ZIJN OF 
HAAR BROEDERS EN ZUSTERS UIT 

SYRIË TEN DIEPSTE BEWEEGT.

Het St. Ephrem de Syriër klooster te Glane

Nieuw: de ‘uitzenddominee’

Het werkt min of meer op 
dezelfde wijze als een uitzend-
bureau: voor de gemeente is 
een geschikte en ervaren kracht 
direct beschikbaar. Voor de pre-
dikant betekent het detachering 
naar een passende gemeente en 
op den duur een vaste aanstelling 
als ambulant predikant. Ook voor 
predikanten die fl exibel beschik-
baar zijn is er de mogelijkheid om 
als ambulant predikant ingezet te 
worden.

Gezocht: Ambulant predikant 
De synode besloot hiertoe afge-
lopen november in het kader 
van bevordering van mobiliteit 
van predikanten en tegelijkertijd 
het ontzorgen van gemeenten bij 
het vinden en aanstellen van een 
predikant voor vervangingswerk-
zaamheden. Predikanten krijgen 
de vraag voorgelegd of het ambu-
lant predikantschap iets voor hen 
is. Voor predikanten die parttime 
werkzaam zijn in een gemeente, 
in andere sectoren of in zorgta-

ken kan het ambulant predikant-
schap interessant zijn. Van deze 
predikanten wordt verwacht dat 
ze fl exibel zijn, zich snel thuis kun-
nen voelen in een gemeente maar 
ook weer afscheid kunnen nemen. 
Dit vraagt een ambtsopvatting die 
niet exclusief die gemeente betreft 
maar de kerk als geheel. 

Geen interim-predikant
De ambulant predikant komt part-
time in dienst van de dienstenor-
ganisatie en wordt beroepen door 
de generale synode. De ambulant 
predikant moet niet verward 
worden met de interim-predikant 
die ook op tijdelijke basis gedeta-
cheerd wordt naar een gemeente. 

De interim-predikant is er echter 
niet voor het reguliere vervan-
gingswerk maar voor de gemeente 
waar ‘huiswerk’ te doen is: bezin-
ning op de toekomst, een veran-
deringsproces of het omgaan met 
een crisissituatie. 
Met ingang van september 2019 
zullen de eerste ambulant predi-
kanten beschikbaar zijn. Gemeen-
ten die hier interesse in hebben 
kunnen terecht bij de mobiliteits-
pool van de PKN. Ook komt deze 
instantie graag in contact met pre-
dikanten die deze mogelijkheid wil-
len verkennen.

Meer informatie: arbeidsbemiddeling@protestantse-
kerk.nl of 030 - 880 15 05

Medio 2019 wordt het mogelijk: u kunt de dienstenorganisatie van 
de PKN bellen voor een tijdelijke predikant. Bijvoorbeeld wanneer de 
gemeente vacant is, bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. 
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Zondag 07 apr. 10.00u ds J.Vonk 
de Wielewaal Scheerwolde. Orga-
nist: Jaco Floor. Collecte: 1e kerk 
in actie- 40 dagentijd, 2e eigen 
kerk, 3e energiekosten (gas, water 
en electra).
Komende zondag komen we 
samen in de wielewaal met domi-
nee Jelle Vonk als voorganger. 
Organist is dan Jaco Floor. Dan 
ook nu is er koffi edrinken na 
afl oop! Kom maar gerust en doe 
gewoon mee! Wees hartelijk wel-
kom!
Pastoraat
Onze aandacht en gebeden gaan 
uit naar:
Overleden: 
Op 25 maart jl. is dhr Dick 
(G.D.) Ploer, kooibos 7 Scheer-
wolde overleden op de leeftijd van 
71 jaar. Zaterdag 30 maart, was de 
uitvaartdienst om 10.00uur vanuit 
de Grote Kerk. In de dienst van 
zondag 31 maart is hij herdacht en 
is zijn naam bijgeschreven in het 
gedachtenisboek, wat in de stilte-
hoek is neergelegd. Wij wensen 
zijn vrouw, kinderen, kleinkinde-
ren en verdere familie Gods nabij-
heid toe.
Zieken: Mw Roelien de Lange – de 
Lange, Wetering-Oost 52 Wete-
ring, verblijft in het Isala ziekenhuis 
in Zwolle, op de verpleegafde-
ling van IJsselheem (Vlinder 2, 6e 
verd). Zij mag de komende tijd 
in het weekend naar huis. Wij 
wensen haar en haar gezin veel 
sterkte.
Mw Lena (H.) Lok (Veldhuisweg 5 
Blokzijl) is thuis en wordt liefdevol 
verzorgd door haar broer Willem.
 Mw Janny Doeven - Boltje (Bof-
fersweidje 22 Blokzijl) is thuis en 
zij voelt zich aanmerkelijk beter en 
is daar heel blij en dankbaar om.
Dhr Wolter ( J.H.) Belt, Duinweg 
2 Blokzijl, is heeft door een zeer 
ongelukkige val, zijn bovenbeen 
gebroken en verblijft nu in `t zie-
kenhuis te Meppel.
Ook met allen, die hier niet 
genoemd zijn, maar waarvan we 
weet hebben, dat zij met zorgen te 
maken hebben. Met hen ook leven 
we mee in gedachten en gebeden!
Voor hen die de komende week 
jarig zijn of een jubileum te vieren 
hebben: van harte gefeliciteerd. 
We hopen dat u/jullie een fi jne dag 
hebben!

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.
Dan word ik stil; U bent mijn God.
Lied 940

Over het project
Pasen is het feest van het nieuwe 
begin. De lente komt eraan en we 
zien in dit seizoen, dat in de natuur 
alles weer gaat groeien en bloeien. 
Lammetjes worden geboren en 
de narcissen komen uit de grond. 
Ook veel Bijbelverhalen gaan over 
‘het nieuwe begin’. Steeds opnieuw 
laat Jezus mensen een nieuw begin 
maken.

Hoe kun je een nieuw begin 
maken? Een nieuw begin is mooi, 
maar het begint bij écht willen en 
het ook doen. Tijdens de zonda-
gen van de veertigdagentijd gaan 
we luisteren naar de verhalen over 
de tuin van Julia en Stef en gaan 
we ontdekken, welke eigenschap-
pen en middelen je nodig hebt om 
een nieuw begin te kunnen maken. 
We gaan er samen over praten, 
knutselen en spelletjes doen. Er is 
gezamenlijk kinderkerk voor groep 
1 t/m 8. Dit betekent dat alle kin-
deren na de eerste schriftlezing 
naar de kinderkerk ruimte gaan en 
na de collecte weer terugkomen in 
de kerk.
Zondag 14 april is het Palmpasen 
en maken we samen een Palmpa-
senstok. Deze dienst zal gehou-
den worden in de Grote Kerk en 
begint om 10.00 uur.
Kom je ook meedoen?
Je bent van harte welkom!
Leiding Kinderkerk Blokzijl 
Scheerwolde
Dankbetuiging
Nu het wat beter met mij gaat, 
wil ik graag iedereen heel hartelijk 
bedanken voor al de gebeden, de 
bezoeken, de bloemen en de kaar-
ten! Janny Doeven, Boffersweidje 
22 Blokzijl
Agenda
Zondag 07 april 10.00uur dienst 
in de Wielewaal. En ook om 
10.00uur jeugdkerk in de Waaier.
Woensdag 10 april 20.00uur fi lo-
soferen aan de kolk
Bezoekdienst 
Jarig op 6 april mw J.C.M.Harwig-
Oost, 82 jaar, Wetering Oost 28, 
Wetering en op 8 april dhr H.de 
Lange, 82 jaar, Scheerwolderweg 
1 en op 8 april dhr G.Fix, 78 jaar, 
Woldlakeweg 6, Scheerwolde. Op 
12 april mw T.Joustra-Dikken, 77 
jaar, Wetering west 63, Wetering.
U, allen van harte gefeliciteerd en 
een hele fi jne dag gewenst.
Nogmaals vermeld: Jarig op 28 
maart mw IJ.Zeefat-Riebers, 82 
jaar, Mauritsstraat 4. Op 29 maart 
mw H.Miggels-Wildeboer, 86 jaar, 
Beatrixstraat 15.
Op 1april dhr M.Koopmans, 84 
jaar, Domineeswal 2. Allen te 
Blokzijl. U, allen van harte gefe-
liciteerd en een hele fi jne 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 Scheer-
wolde
KinderKerk is er voor groep 1-3 
tijdens de dienst in de Waaier 
vanaf 10 uur. KinderKerk voor 
groep 4-8 is er tijdens de dienst in 
de consistorie van de Grote Kerk, 
de kinderen gaan na de eerste 
schriftlezing naar de KinderKerk 
en komen na de collecte weer 
terug in de dienst. De KinderKerk 
heeft een eigen collecte. Tijdens 
de diensten in Scheerwolde, speci-
ale 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 uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-

middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 7 april gaat in de door 
de bijzondere dienstencommissie 
georganiseerde dienst onze eigen 
predikant A.C.J. van Waard - Pie-
terse voor. Mevrouw C. Roth zal 
ons begeleiden op het orgel en 
mevrouw M. Kruider is de dienst-
doende ouderling. De uitgangscol-
lecte is bestemd voor het wereld-
diaconaat. Tijdens de dienst zal er 
oppas aanwezig zijn voor de klein-
tjes. Kerkvervoer: Hans Spitzen, 
tel. 360322.
Bijzondere dienst ‘Werk in de 
wijngaard’
Zondag 7 april houden wij in de 
Protestantse kerk een bijzondere 
dienst. Het thema is: ‘De wijn-
gaard”. We lezen de gelijkenis 
van de onrechtvaardige pachters 
(Lucas 20: 9-19) Hoe maken wij 
met elkaar Gods wijngaard leef-
baar? In de samenzang komen 
wijnstok en wijn tot leven, maar 
ook het Gospelkoor “Living 
Colours” uit Dronten brengt uit-
nodigende liederen ten gehore. De 
kinderen gaan in de kerk op eigen 
wijze met de wijnrank aan de slag 
en na afl oop kunt proeven van de 
vrucht van de wijnstok. De orga-
nisatie is in handen van de bijzon-
dere dienstencommissie. 
Actiedag Kika 
Op zaterdag 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 Cen-
trum, waar vanaf 10.00 uur de kof-
fi e en limonade klaar staat. Er is 
koek en cake, poffertjes, plantjes-
markt, je kunt meedoen aan vele 
spelletjes, waarbij ook prijzen te 
winnen zijn. Van 12.00-13.00 uur is 
er een lunch van soep met brood-
jes. 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, cate-
chese, jeugdclub en s.v. Giethoorn 
SE, ds. Astrid van Waard
Catechisatie
Dinsdag 9 april komt de cateche-
segroep weer bij elkaar. Dit keer 
bij Evert Jan Smit thuis, Jonenweg 
11a. We bereiden de Paaswake-
dienst voor, waar wij een aandeel 
in zullen hebben. We beginnen om 
19.30 uur. 
Palmpasen 
14 april is het Palmpasen. Dit vie-
ren wij met een bonte optocht van 
kinderen met hun palmpaasstok-
ken. Ze lopen vanaf het Protes-
tants Centrum naar de kerk, waar 
ze het verhaal van de “Intocht in 
Jeruzalem” horen en vanwaar ze 
weer teruggaan naar het Centrum. 

Daar wordt er geknutseld in de 
sfeer van Pasen. Iedereen, ook 
vaders en moeders, opa’s en oma’s 
zijn welkom. Palmpasen is het 
begin van de Stille Week. 

Goede machten 
Door goede machten trouw en stil 
omgeven
bewaard, getroost als door een 
wonder,
zo wil ik deze dagen met de mijnen 
leven
met jullie samen een nieuw jaar 
ingaan.

Nog zullen oude wonden pijnlijk 
schrijnen,
nog drukt op ons het lood van 
deze tijd.
Verleen Heer, onze opgejaagde zielen
het heil dat u voor ons hebt voor-
bereid.

En wilt u ons de zware, bittere beker 
geven
met leed en droefenis tot aan de 
rand gevuld,
dan zullen wij die dankbaar zonder 
beven
aanvaarden uit uw goede geliefde 
hand.

Ach, wilt u ons nog een keer 
vreugde schenken
aan deze wereld en stralen van 
de zon,
dan zullen we gedenken wat 
voorbijging
en hoort ons leven helemaal tot u, 
o God.

Laat warm en rustig nu de kaarsen 
branden
door u in onze duisternis gebracht.
Breng als het zijn mag, ons weer 
samen.
We weten het, Uw licht schijnt in 
de nacht.

Als dan de diepste stilte is gevallen,
laat ons genieten van volle klank
in wijde kringen om ons heen te 
horen,
een grote samenzang vol lof en dank.

Door goede machten vaderlijk 
geborgen,
wachten wij kalm op wat er komen 
gaat.
God is bij ons in de avond en de 
morgen
En zonder twijfel elke nieuwe dag

een gedicht van Dietrich Bonhoeffer.

Voor U allen een goede tijd 
toegewenst van Minie Kruider

A.s. 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. In de 
40-dagentijd horen we Bijbelver-
halen over Jezus´ weg naar Jeru-
zalem, waar Hij moet lijden en 
sterven en waar Hij zal opstaan 
uit de dood. We volgen in de 
40-dagentijd het project van ´Kind 
op Zondag´ met het thema: Een 
nieuw begin. We zingen in de 
diensten een lied, dat hoort bij 
het 40-dagenproject van ´Kind 
op Zondag´: ´Wij bidden om een 
nieuw begin .́ Elke zondag zal er 
een passende liturgische schik-
king zijn, die verzorgd wordt door 
Mevr.R.Donker (Blankenham) en 
Mevr.J.Siepel (Kuinre). A.s. zondag 
luisteren we naar Lucas 20:9-19, 
waarin Jezus de mensen aan het 
denken zet met een verhaal over 
onrechtvaardige pachters. 
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 verschil-
lende 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 9 april. We 
verzamelen op de eerste par-
keerplaats aan de Hopweg, gezien 
vanaf Kuinre.
Stille Week
In de Stille Week zijn er gezamen-
lijke diensten in de protestantse 
kerk te Blankenham. Verbindend 
thema van de Stille Week is: Op 
weg naar Pasen met iconen. Diver-
se iconen zullen in de kerkruimte 
in Blankenham hangen. Ook zal 
elke dienst één passende icoon 
centraal staan. Op Witte Don-
derdag een icoon van het Laatste 
Avondmaal, op Goede Vrijdag de 
kruisicoon, en op Stille Zaterdag 
een icoon van de opgestane Chris-
tus. 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.
In Memoriam Jan Koopman 
(11 nov.1925-13 mrt.2019)
Jan Koopman werd geboren op 
11 november 1925 in Munnekebu-
ren. Zijn ouders Ruurd Koopman 
en Roelofje de Jong kregen drie 
kinderen en Jan was de derde. Na 
de lagere school werkte Jan bij de 
boer. Toen hij op moest komen 
voor zijn dienstplicht werd hij uit-
gezonden naar Indonesië. Vier jaar 
bracht hij door in de tropen. Jaren 
waarin hij veel meemaakte. Hij 
zou er later weinig meer over pra-
ten. Na zijn thuiskomst vond Jan 
werk op de melkfabriek in Kuinre. 
Daar leerde hij zijn toekomstige 
vrouw Corry Lageweg kennen. 
Bij een ernstig ongeluk met de 
motor werd Jan verpleegd in het 
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op de kunst van het kalligraferen 
en op de visie van de bisschop 
op het vluchtelingenvraagstuk. 
Het is allemaal te vinden in deel 
I. Daarop volgen nog vijf delen. 
Ik krijg de indruk dat de zes 
delen corresponderen met de 
zes gesprekken die Van Slageren 
met de hoofdpersoon van zijn 
boekje gevoerd heeft. Het lijkt 
er op dat die niet zo gestructu-
reerd zijn dat er sprake is van 
een duidelijke ordening in de 
diverse onderwerpen. Veeleer 
doemt een caleidoscopisch beeld 
op van alles wat met het Syrisch-
orthodoxe leven in verband 
staat: feesten en heilige dagen, 
sacramenten en rituelen, ver-
borgen antisemitisme en oecu-
menische inzet, veel verdriet en 
trauma’s, wat niet al. Ondertus-
sen wordt de lezer zo wel prima 
voorgelicht over wat zijn of haar 
broeders en zusters uit Syrië ten 
diepste beweegt. Het is goed om 
daar kennis van te nemen. Want 
zij zijn niet zozeer vreemdelingen 
als wel huisgenoten des geloofs. 

*Jaap van Slageren is voormalig missionair predikant en 

onderzoeker in Kameroen, hervormd predikant in Neder-

land, docent aan de Protestantse Theologische Faculteit van 

Brussel en secretaris van de Nederlandse Zendingsraad.

Besproken: Jaap van Slageren in samenwerking met 

Salaam Somi, In Gesprek met Mor Polycarpus. Aartsbis-

schop van de Syrisch-orthodoxes Kerk van Antiochië in 

Nederland; Bar ‘Ebroyo Press, 2018; 177, geïllustreerd; 

ISBN 9789050470759; prijs: € 19,95.

Mor Polycarpus werd vernoemd naar de heilige Polycarpus, bisschop van Smyrna. Deze behoor-
de tot de Apostolische Vaders, mensen die leerlingen van de apostelen geweest waren.

De interim-predikant is er echter 
niet voor het reguliere vervan-
gingswerk maar voor de gemeente 
waar ‘huiswerk’ te doen is: bezin-
ning op de toekomst, een veran-
deringsproces of het omgaan met 
een crisissituatie. 
Met ingang van september 2019 
zullen de eerste ambulant predi-
kanten beschikbaar zijn. Gemeen-
ten die hier interesse in hebben 
kunnen terecht bij de mobiliteits-
pool van de PKN. Ook komt deze 
instantie graag in contact met pre-
dikanten die deze mogelijkheid wil-
len verkennen.

Meer informatie: arbeidsbemiddeling@protestantse-
kerk.nl of 030 - 880 15 05
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huis van opoe van der Sluis, door 
Corry. In 1955 trouwden ze. Tot 
groot verdriet van beiden konden 
ze geen kinderen krijgen, vanwege 
een ernstige operatie die Corry 
moest ondergaan. Ze probeerden 
daarom beiden een andere invul-
ling aan hun leven te geven. Corry 
zat in veel verenigingen en was op 
sociaal gebied erg druk. Door hun 
sociale instelling hadden ze beiden 
met veel mensen een vertrou-
wensband. Hierdoor ontstonden 
vriendschappen voor het leven. 
Doordat Jan leed aan een ernstige 
vorm van doofheid leek het soms 
of hij niet geïnteresseerd en niet 
betrokken was. Op de achter-
grond was hij echter altijd als een 
soort stille kracht aanwezig en 
zeer zeker bij de zaken betrokken. 
Jan had veel hobby ś en was een 
groot liefhebber van motor- en 
autorijden. Jan en Corry gingen 
graag samen met de caravan op 
stap. Na het overlijden van Corry 
in 2012 nam de dementie bij Jan 
steeds ergere vormen aan. In juni 
2017 verhuisde Jan na een val naar 
verzorgingshuis Anna Schotanus in 
Heerenveen. Hier werd hij liefde-
vol opgevangen. Na een breuk aan 
zijn heup in april 2018 herstelde hij 
weer wat, maar bleef wel afhanke-
lijk van een rolstoel. Hij bleef tot 
het laatste toe graag lezen. Op 13 
maart jl. is hij vredig ingeslapen. In 
de afscheidsdienst op 19 maart jl. 
herdachten we zijn leven. Dat zijn 
familie en allen die hem missen 

kracht van boven ontvangen bij dit 
gemis. 
Zieken
In onze gebeden denken we aan de 
zieken, aan hen die in het zieken-
huis 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

Zondag 7 april. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. 
Organist: Arjan Kroes. Ophaal-
dienst: dhr. W.F. Heijman. Eindcol-
lecte: Zending (40-dagentijd).
Deze vijfde zondag van de Veer-
tigdagentijd werkt ons Pro-
testants kerkkoor mee aan de 
dienst. Lezingen: Jesaja 58:7-10 en 
Lucas 20:9-19. Eind of begin? De 
onrechtvaardige pachters willen 
de opbrengst van de wijngaard niet 
afstaan en besluiten de zoon te 
doden zodat zij de erfenis krijgen. 
Maar dat gaat niet door. Voor de 
eigenaar van de wijngaard is het nu 

niet afgelopen met zijn wijngaard; 
hij maakt een nieuw begin met 
andere pachters. Na afl oop van 
deze dienst is er gelegenheid tot 
ontmoeting.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 31 maart zijn met een har-
telijke groet en een bemoediging 
gebracht bij mevr. E. Hartkamp-
Otten en bij dhr. K. Offringa.
Giften
Door mevr. Boer is €10,- ontvan-
gen voor de kerk, en door mevr. 
Dolstra €5,- voor de voedselbank 
en €10,- voor de diaconie. De fam. 
de Groot Boersma ontving €10,- 
voor het bloemenfonds en ds. van 
Veen ontving €5,- , €10,- en €50,- 
voor de kerk. Hartelijk bedankt 
voor deze giften.  
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 crematie-
plechtigheid heeft plaatsgevonden 
op maandag 25 maart in Meppel. 
Die dood is voor haar nog een 
hele strijd geweest, het viel niet 
mee om het leven los te laten, het 
gaf aan wat voor lichamelijk sterke 
vrouw zij was.
Mijntje kwam ter wereld op 16 
oktober 1932 op de Pikbroek, ach-
ter Gheerdinge, op de Basse. De 
lagere school volgde zij de op de 

Basse, vermeldenswaardig is dat zij 
hun schoenen op weg naar school 
pas later aantrokken en het eerste 
stuk door weilanden op de klom-
pen. In haar jongere jaren, voor-
dat zij trouwde, heeft zij diverse 
werkadressen gehad. In 1961, op 
19 maart, trouwde zij met Bertus 
Hetebrij en gingen zij aan de Witte 
Paarden wonen. Hun huwelijk 
werd ingezegend in de Hervormde 
Kerk van Steenwijkerwold, waar 
Mijntje in 1967 belijdenis heeft 
gedaan. Samen met Bertus kregen 
zij twee kinderen, Nettie en Jan. 
Mijntje was er altijd voor de kin-
deren, zij was het liefst thuis en in 
die zin wel een echte huushenner. 
Bovendien was Mijntje in de tijd 
dat de kinderen opgroeiden best 
sterk, want niet alles in het leven 
ging over rozen.
Op zondag gingen Bertus en 
zijn vrouw altijd uit rijden, dat 
deden zij al toen de kinderen 
klein waren, en vanaf 1973 kwa-
men Bertus en Mijntje en Bertus’ 
zus Sijntje wekelijks bij elkaar op 
zaterdagavond. Mijntje hield ook 
van handwerken, breien, haken, 
maar de laatste jaren ging dat 
niet meer. Misschien wel 10 jaar 
geleden is het proces van demen-
tie begonnen. En langzaam maar 
zeker heeft het zich al die jaren 

voortgezet. 4 jaar geleden is zij 
opgenomen in Zonnekamp. Bij de 
afscheidsplechtigheid hebben we 
woorden uit het Johannesevangelie 
gelezen. o.a. haar belijdenistekst 
in 1967 Johannes 15 vers 8. Daarin 
wordt mijn Vader verheerlijkt: dat 
ge overvloedig vrucht draagt en u 
leerlingen van mij wordt. Aan die 
Vader hebben wij Mijntje Hetebrij-
Veen toevertrouwd. Dankbaar 
voor alles wat zij in haar leven 
mocht betekenen. Moge God zijn 
met allen, die haar missen, in het 
bijzonder haar kinderen en (ach-
ter-) kleinkinderen.
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. Sommi-
ge mensen hebben veel zorg nodig. 
Er zijn ook mensen voor wie de 
toekomst onzeker is of die wach-
ten 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! 
Ontslagen uit het ziekenhuis zijn 
dhr. K. Offringa en dhr. B. Win-
ters, ten Holtheweg en mevr. E. 
Hartkamp-Otten. De heer P. de 
Vries is verhuisd naar de Meenthe-
hof, waar hij permanent zal blijven 
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Palestina en Israël – Een ver-
zwegen geschiedenis. Mein-
dert Dijkstra. Uitg. Boekencen-
trum, Utrecht, 2018, € 25.
Er zijn al vele boeken geschreven 
over het Palestijnse probleem, of 
het Israëlisch-Palestijnse confl ict. 
Meindert Dijkstra voegt er een 
boek aan toe over de voorge-
schiedenis van Israël en Palestina. 
Op basis van recent historisch en 
archeologisch onderzoek verde-
digt Dijkstra de claim van Pales-
tijnen op een eigen land, volk en 
staat. Dijkstra was universitair 
docent Oude Testament en Oud-
oosterse religies en culturen in 
Caïro en Utrecht. Dijkstra trekt 
lijnen door van de ‘Pelesjet’, als 
voorzaten van de Filistijnen naar 
de Palestijnen van vandaag de 
dag. Hij relativeert tegelijkertijd 
de samenhang tussen de vroeg-
ste ‘Israël’-noties en de moderne 
Joodse staat. Hij beschrijft de 
geschiedenis van het land vanaf 
de vestiging van de migranten en 
Israël en de Filistijnen. De Fili-
stijnen kwamen van overzee, de 
Israëlieten vanuit de woestijn. Ver-
volgens beschrijft hij 30 eeuwen 
geschiedenis van het land in vogel-
vlucht. Het boek laat overtuigend 
zien hoe gemengd de bevolking 
van Kanaän ofwel Israël-Palestina 
is geweest, ondanks het eeuwen-
lange proces van culturele, gods-
dienstige en politieke verandering. 
‘Het lijkt misschien een verras-

sende historische kunstgreep om 
te beweren dat men kan spreken 
van een geschiedenis van Palestina 
naast het oude en moderne Israël, 
maar zo’n uitgangspunt benadert 
vermoedelijk de historische wer-
kelijkheid meer dan het traditi-
onele bijbelse beeld.’ De lezer 
oordele zelf wat te denken van dit 
vurige betoog over deze complexe 
geschiedenis. Dijkstra sluit af met 
een gebed, waar velen, hoe dan 
ook, mee zullen instemmen: Heer, 
ontferm U! (WB)

Sporen van God in het dorp 
– Nieuwe perspectieven voor 
kerken op het platteland. 
Jacobine Gelderloos. Uitg. 
Boekencentrum, Utrecht, 2018, 
€ 14,99
Kunnen we met een frisse blik 
naar dorpskerken kijken – en 
zo op het spoor van de unieke 
betekenis komen van kerken? 
Daarover gaat dit boek waarin 
Jacobine Gelderloos verslag doet 
van haar promotieonderzoek bij 
de Protestantse Theologische 
Universiteit naar kerkplekken: 
een mooie benaming van Henk 
de Roest voor ‘elke plek die door 
mensen als een vorm van kerk-
zijn wordt beleefd, en waarbij zij 
iets merken van de levenbren-
gende en bevrijdende kracht van 
Gods Geest en hoe Christus in 
gemeenschap treedt met mensen’. 
Gelderloos beschrijft hoe door 
haar onderzochte protestantse 
gemeenten in Brabant en Gronin-
gen op velerlei wijzen bijdragen 
leveren aan de leefbaarheid in hun 
directe omgeving. Het boek is een 
pleidooi om als gemeente niet 
geregeerd te worden door over-

levingsvragen, maar nieuwsgierig 
de blik naar buiten te richten en 
sporen van God te ontwaren op 
allerlei plekken waar iets te vin-
den is van zorg en aandacht, leren 
en bezinnen, herdenken en vie-
ren. Als die ervaringen verbonden 
worden met bijbelse verhalen, 
kan de christelijke boodschap 
nieuwe zeggingskracht krijgen en 
mensen nieuwe perspectieven 
worden geboden. Wanneer er is 
nog sprake van kerk? Of anders-
om: wanneer is er al sprake van 
kerk? Gelderloos stelt dat ker-
kelijk leven altijd - in welke vorm 
ook - gericht dient te zijn op 
Christus, en cirkelt om de aan-
wezigheid van God. Tegelijk geeft 
Gelderloos wel heel veel ruimte 
aan allerlei vieringen en bijeen-
komsten onder de noemer ‘kerk-
plek’, ook als verwijzingen naar 
God impliciet zijn of zelfs worden 
vermeden. Alle sporen van God 
zijn nog niet altijd ‘kerkplek’ te 
noemen. Maar belangrijk is wel 
om raakvlakken te herkennen in 
het breed levende verlangen naar 
leefbaarheid, bewust van de func-
tie èn missie van de kerk in het 
dorpsleven. (WB)

Sodoma. Het geheim van het 
Vaticaan. Frédéric Martel. 
Uitg. Balans Amsterdam 2019, 
€ 25
De schrijver is een bekende 
Franse onderzoeker, schrijver 
en journalist. In dit boek onthult 
hij het Vaticaan als een van de 
grootste homoseksuele gemeen-
schappen ter wereld. Vier jaar 
lang heeft hij onderzoek gedaan in 
meer dan dertig landen en daarbij 
schriftelijke bronnen bestudeerd,  

honderden mensen gesproken, 
van priesters tot bisschoppen en 
kardinalen. Hij legt een systeem  
bloot dat vanaf de kleinste semi-
naries tot de binnenmuren van 
het Vaticaan gefundeerd is op 
een dubbelleven: van buiten 
homoseksualiteit sterk afkeu-
rend, homofoob, in werkelijkheid 
homoseksueel. De meest homo-
fobe geestelijken zijn dikwijls de 
actiefste homoseksuelen. Achter 
een hard optreden gaat vaak een 
dubbelleven schuil. Een algemeen 
gegeven: wie sterk afgeeft op 
homoseksuelen verbergt daarmee 
zelf zo te zijn of de vrees daar-
voor. In het Vaticaan bestaat een 
immens netwerk van homofi ele 
of gehomoseksualiseerde relaties, 
overheerst door heimelijkheid en 
hypocrisie. Homoseksualiteit is 
zo algemeen dat het merendeel 
van de carrières ervan afhangt. Er 
is sprake van een gaylobby. Het 
heimelijke homoseksuele leven 
gaat gepaard met fi nanciële mal-
versaties. Dat rooms-katholieken 
geestelijken in meerderheid 
homoseksueel zijn verklaart Mar-
tel uit het feit dat jonge mensen 
vluchten in het priesterambt om 
te ontkomen aan een omgeving 
die hen bevraagt op hun onge-
huwd blijven. Ze verstoppen 
zich en zoeken veiligheid in het 
instituut kerk. Nu homo-eman-
cipatie doorbreekt loopt ook de 
roeping om priester te worden 
terug. Men kan zich immers vrijer 
bewegen. Martel vertelt hoe 
de verschillende pausen met dit 
verschijnsel zijn omgegaan. Paus 
Benedictus XVI voelde zich op 
het laatst niet opgewassen tegen 
de velerlei misstanden binnen zijn 

Kerk en is eerder afgetreden. Een 
belangwekkend boek, onthullend 
en eerlijk. Het is nu afwachten 
hoe het Vaticaan op deze publi-
catie reageert en erkent dat het 
Vaticaan grotendeels een homo-
gemeenschap is. (AH) 

Ludger Woorden en daden. 
Dirk Otten. Uitg. Van Warven 
Kampen, 2017, € 14,90
Levensbeschrijving van Ludger, 
een Friese missionaris (742-
809). Werkzaam in de Friese en 
Saksische landstreken. Actief in 
onderricht, het leiding geven aan 
kloosterlingen; hij stichtte een 
eigen klooster en liet zich wijden 
tot eerste bisschop van Münster. 
(AH)

boekbesprekingen

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
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en mevr. W. Kuiper- Kuiper, Vre-
denburg, is overgegaan naar de 
Schiphorst in Meppel.
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente 
is in de eerste plaats het omzien 
naar elkaar in het dagelijkse leven. 
Op basis van ons geloof zijn we 
met elkaar verbonden en geven 
we zorg aan wie dat nodig heeft. 
De pastorale zorg wordt door 
de gemeente in het bijzonder 
toevertrouwd aan de predikant 
en ouderlingen, wat wel moeilij-
ker wordt nu we nog maar twee 
ouderlingen hebben. Daarnaast 
zijn er de bezoekers die contac-
ten met gemeenteleden onder-
houden. Indien u behoefte hebt 
aan pastoraal contact of een 
gesprek, kunt u altijd direct con-
tact opnemen met de predikant 
of ouderling.
Voorjaarsconcert de Wold-
klank
Zaterdag 13 april houdt De 
Woldklank weer het jaarlijks 
voorjaarsconcert in onze kerk. 
Het thema van dit concert is ´Uit 
onze tienertijd .́
Het mooie van onze vereniging is 
dat zowel jong als oud hier deel 
van uitmaakt en dat we samen 
muziek mogen maken. Een aantal 
leden zitten midden in hun tiener-
tijd en voor anderen is dat alweer 
een tijd geleden. We gaan terug 
naar de tienertijd van alle leden 
en spelen muziek uit die tijd, maar 
ook plaatsen we deze muziek in 
een tijdbeeld. Wat gebeurde er 
bijvoorbeeld in de jaren 70 in ons 
land of op het wereldtoneel. Via 
beelden halen we die tijd terug 
in de herinnering en spelen ver-
volgens muziek uit die jaren. Het 
wordt een verrassende avond 
met veel ‘o ja’ momenten, iets 
wat wij ook al ervaren bij de 
voorbereiding. We nodigen ieder-
een dan ook van harte uit om 
met ons terug te gaan naar zijn/
haar eigen tienertijd. We zien u 
graag op zaterdag 13 april. Aan-
vang is 20.00 uur en de toegang 
is gratis. Wel zal aan het eind 
van het concert een deurcollecte 
worden gehouden. Albert Bos-
scha, voorzitter Chr. Brassband 
De Woldklank

40dagentijd: Nieuw leven
Elk mens heeft de wens om opnieuw 
te beginnen
wanneer in zijn leven de boel is 
verward,
zijn redelijk denken vergaan is 
tot chaos,
zijn liefde verwoest door een steen 
in zijn hart.

Nieuw leven geeft kans op een 
betere toekomst.
Nieuw leven maakt altijd het 
grote verschil.
Nieuw leven biedt kans om je 
naaste te helpen.
Nieuw leven is haalbaar omdat 
God het wil.

Wij kregen de kans steeds opnieuw 
te beginnen,
doordat Hij zichzelf gaf, voor ons 
aan het kruis.
Laat ons dus altijd Zijn liefde 
doorgeven,
iets doen aan de nood hier, 
en ver van ons huis.
Ruud Karelse

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

7 april 2019 om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te 
gaan. Collectes: Open Doors, 
instandhouding van de eredienst, 
interieurfonds. Er wordt in Til-
voorde op de jongste kinderen 
van onze gemeente gepast door: 
Jasmijn Kuiken, Jetty Jongman en 
Williene Haasjes. Er is een kinder-
nevendienst voor de kinderen van 
groep 1,2 en 3, dit wordt verzorgd 
door Margriet Janssen en Boaz de 
Olde.
7 april 2019 om 19:00 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. W H B ten Voorde uit Nun-
speet voor te gaan. De organist is 
dhr. A. Kroeze en het lied voor de 
dienst is Lied 939. Collectes: Open 
Doors, instandhouding van de ere-
dienst, interieurfonds.
Agenda
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, Con-
tactmiddag oudere gemeentele-
den; Paasviering, Tilvoorde.
Doopdienst
Zondagmorgen 7 april zal de doop 
worden bediend aan:
Hannah Geertje Jantje Ziel, doch-
ter van Adriaan en Suzanne, R. van 
Diepholstraat 3
Jord Driesen, zoon van Andrew en 
Diane, Molenkamp 23
Sarah Sofi a Bruintjes, dochter van 
Jan en Jane, J. van Raesfeldstraat 10.
Tijdens deze dienst lezen we uit 
Marcus 14 over Jezus in de hof van 
Getsemané. In het doopgebed bid-
den we de kinderen toe: ‘dat zij U 
vertrouwen, hun kruis opgewekt 
dragen.’ Maar is dat überhaupt 
mogelijk: je kruis opgewekt dra-
gen? Wat betekent het concreet 
om discipel van Jezus te zijn, ach-
ter Hem aangaan en geconfron-
teerd worden met een kruis? 
Paasontbijt 2019
Graag willen we als gemeente de 
Paasmorgen met elkaar beginnen. 
Net als voorgaande jaren, bent 

u van harte welkom bij het Paas-
ontbijt 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 aan-
melding voor 17 april. Van harte 
welkom!
Bedankt Henk en Greet 
Doornweerd
Zoals we hebben kunnen lezen, 
hebben collega Henk Doorn-
weerd en Greet zijn vrouw, onze 
gemeente verlaten en ze gaan 
weer terug naar de Achterhoek. 
Hartelijk willen we allereerst 
Greet bedanken voor al het werk 
dat ze verzet heeft in Nieuw Cla-
renberg. Toen ik een kind was zag 
ik regelmatige juffrouw Hendriks, 
een evangeliste, die met kleine 
traktaatjes de automobilisten, die 
stonden te wachten voor de IJssel-
brug in Kampen, attendeerde op 
het ‘Goede nieuws’. Zo gebruikte 
Greet, immers opgegroeid in 
Kampen, ook in het pastoraat 
prachtige kaarten met teksten. 
Ze worden nog steeds met vrucht 
gebruikt door verschillende ouder-
lingen.
Ds. Henk Doornweerd was altijd 
bereid om de achterwacht te zijn 
in de vacaturetijd en als de beide 
predikanten onverhoopt in de 
vakantietijd afwezig waren. Het 
een en ander is in de gemeente 
enorm gewaardeerd. Daarnaast 
hield hij nauwgezet de lijsten bij in 
verband met het bezoekwerk in 
Clarenberg. Hartelijk dank! We 
hopen dat het jullie heel goed mag 
gaan in het oosten van ons mooie 
land. ‘Ga met God en Hij zal met 
je zijn…’
Belijdenis
Op zondag 14 april, Palmpasen, 
hopen de volgende gemeenteleden 
belijdenis van het geloof te doen.
Karina Kristine Boldewijn, Leeuw-
te 52, Sint Jansklooster
Gea van Benthem, Heetveld 60 
Sint Jansklooster
Geuje van Benthem, Heetveld 60, 
Sint Jansklooster
Giften
De Diaconie ontving via Grietje de 
Olde-van Buiten €10.00 voor het 
bloemenfonds.
Het College van Kerkrentmees-
ters ontving via Lammie Smit 
€5.00 voor de kerk.
Hartelijk dank voor deze giften.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bij mw. Jongman - Jongman, 
G.Schenckstraat 59, bij Mw. v d 
Linde – Oort, Leeuwte 40 en bij 
Dhr. en Mw. Bruintjes - v.d. Haar 
Kadoelen 2a: zij waren 21 maart 
50 jr. getrouwd.

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. Tijdens deze dienst hebben 
we warme herinneren aan hem 
gedeeld. Een man, vader en opa 
die altijd hard heeft gewerkt om 
zijn gezin te onderhouden. Die 
zich daarnaast altijd heeft ingezet 
voor de kerk en de Stad. Die nooit 
te beroerd was om de handen uit 
de mouwen te steken en voorop 
ging als er ergens geklust moest 
worden. Die daarnaast enorm 
kon genieten van gezelligheid, van 
mensen om hem heen. Hij was 
dan ook regelmatig bij het “leugen-
bankje” te vinden, of bij het koffi e-
moment van de schoonmaakploeg 
van de kerk. Helemaal was hij in 
zijn element als hij met het gezin 
eropuit kon trekken. Het liefst 
gingen ze samen kamperen. Vele 
prachtige reizen en uitstapjes zijn 
er ondernomen. Hij kon genieten 
van de kleine dingen in het leven: 
een visje eten op Urk, een glaasje 
port. Kortom, alle reden tot dank-
baarheid. En die dank stond ook 
centraal in de dienst. ‘Groot is 
uw trouw, o Heer!’ Dat lied had 
Wim uitgekozen voor deze dag. 
De trouw van God had hem zijn 
leven lang gedragen. Ook op de 
momenten waarop het leven een 
andere wending nam. De laatste 
maanden kreeg hij namelijk allerlei 
verschillende gezondheidsklachten. 
Het één volgde het andere op. We 
spraken over de tent van zijn aard-
se lichaam. Een tent dat veelvul-
dig gebruikt was, maar nu op. Hij 
mocht deze tent inruilen voor een 
hemelse woning. In dat vertrou-
wen mochten we hem loslaten. 
God is trouw en Hij laat niet los 
wat zijn hand begon. Hij omringt 
ons dagelijks met zijn zegen en Hij 
houdt ons vast in het uur van onze 
dood. In Gods trouw is ook Wim 
de Oude geborgen.
Bijbelkring 60+
De volgende Bijbelkring is op 
woensdagochtend 10 april om 
10.00 uur in Tilvoorde. Ellen van 
Dam zal deze leiden. Ze zal dan 
met ons enkele gedeelten uit het 
boekje Habakuk lezen.
Ten slotte
Als doordenker een uitspraak van 
Thomas à Kempis: ‘Als je blij je kruis 
draagt, draagt het jou.’

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

 Meeleven met
Dhr. T. Visscher , Karwij 265, Vol-
lenhove is vanuit het ziekenhuis 
in Zwolle opgenomen in Zonne-
kamp te Steenwijk ter revalidatie. 
De afgelopen weken heb ik zelf 
gemerkt hoe bijzonder het is en 
hoe goed het doet om van een 
gemeentelid een kaart te ontvan-
gen. Het adres van Zonnekamp is 
Oyershoeve 1 8331 XR Steenwijk
Dhr. A. Hoogstede , Oppen Swol-
le 8 A, Vollenhove is opgenomen 

geweest in het ISALA ziekenhuis 
te Zwolle. Hij is weer thuis.

Ten slotte,
Ontvangt allen een vriendelijke 
groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte waar de ooievaars vol-
gens mij alweer zitten te broeden, 
dat het een lust is.
ds. H.J.H. Pap

Diensten 7 april 2019
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voor-
ganger: dhr. J. Menkveld, Dor-
drecht.
Wanneperveen 09.30 uur – Voor-
ganger: ds. H. de Kok-Mellema, 
Wilsum.
In beide diensten is de diaconiecol-
lecte voor missionair werk.
Dienst 14 april 2019 – Palm-
pasen
Dit is een gezamenlijke dienst en 
wordt gehouden in BS om 09.30 
uur. Voorganger is ds. W.J. Menk-
veld.
In deze dienst hopen de volgende 
doopleden belijdenis van het 
geloof af te leggen:
Rik van de Belt, Rutger de Goede, 
Cynthia de Jonge, Richard Knobbe, 
Sanne Mondria, Bert Jan Netjes, 
Gernanda Netjes-Rook en Jarno 
Wever.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
07/04 - Fam. J. Bosman en fam. H. 
Hertong.
14/04 - Dienst in BS.

Bloemen
De bloemen van 31 maart in 
BS zijn met hartelijke felicitaties 
gegaan naar mw. J. Klaver-van de 
Belt. Zij mocht haar 89ste verjaar-
dag vieren. 
In Wanneperveen gingen de bloe-
men naar Patricia van den Berg en 
naar Monica Rumpf.
Kerkbalans 2019
De opbrengst van de kerkbalans 
2019 is ten opzichte van 2018 
gestegen met 11%. De kerkenraad 
is dan ook dankbaar en blij dat de 
gemeente haar verantwoordelijk-
heid heeft genomen en gehoor 
heeft gegeven aan de oproep om 
de bijdrage aan de kerkbalans 2019 
te verhogen.
Verantwoording
De diaconiecollecte van 24 maart 
in BS voor Kerk in Actie bedroeg 
€187,05.
Diaken G. Mondria ontving een 
gift van €30, ook voor Kerk in 
Actie.
Ouderling A. Baas ontving een gift 
van €40 voor Kerk en onderhoud.
De diaconiecollecte van 31 maart 
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Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

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

 Vollenhove  AMBT

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

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

 Vollenhove  STAD

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

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot
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in W’veen voor de Voedselbank 
bracht €72,35 op.
Vanuit de Pastorie
Deze week hebben wij er over 
gedacht om onze vaste telefoonlijn 
op te zeggen. Steeds minder men-
sen in onze familie en kennissen-
kring hebben een vaste telefoon. 
Aan de telefoon is goed te zien 
hoe snel sommige ontwikkelingen 
gaan en welke invloed ze heb-
ben op ons gedrag. Iets meer dan 
20 jaar geleden kochten wij onze 
eerste mobiele telefoon. Dat was 
een telefoon met een klein mono-
chroom schermpje en nauwelijks 
meer toetsen en mogelijkheden 
dan een vaste telefoon in die tijd. 
Die telefoon werd weinig gebruikt 
want mobiel bellen was toen 
peperduur. In de begintijd was 
dat bijna een gulden (~ € 0,50) 
per minuut. Vast bellen was veel 
goedkoper, lokaal belde je voor 
2 cent en interlokaal voor 6 cent 
per minuut. SMS’en stond nog in 
de kinderschoenen en werd nog 
weinig gedaan. Er is sindsdien veel 
veranderd. Vandaag kan voor ons 
een vast abonnement eigenlijk niet 
meer uit. Mobiel bellen is zo goed-
koop geworden dat je makkelijk 
twee abonnementen met een fl ink 
beltegoed kunt nemen voor lagere 
kosten dan een vaste telefoonlijn. 
Vandaar dat wij in twijfel stonden. 
Willen we nog wel een vaste lijn? 
Sommige lezers zullen deze vraag 
niet herkennen, weten nauwelijks 
wat een vaste telefoonlijn is, heb-
ben er misschien nooit één gehad. 
Maar waarom aarzelden wij om 
de vaste lijn op te zeggen? Een 
vaste lijn heeft een aantal voor-
delen. Die telefoon heb je niet 
altijd bij je. Als je niet thuis bent 
dan neem je gewoon niet op. Is 
dat een voordeel? Ja dat is ‘soms’ 
een voordeel. Ik wil helemaal niet 
de hele dag door gebeld worden 
zodat mijn werkzaamheden op 
de meest ‘vreemde’ momenten 
worden onderbroken. Dat vind 
ik trouwens aan de andere kant 
van de lijn ook fi jn. Dat ik weet 
dat iemand thuis is als ik bel, 
omdat het een vaste lijn is. Als ik 
iemand mobiel bel dan vraag ik 
me altijd of die persoon wel tijd 
heeft en rust om mijn belletje aan 
te nemen voor een privé gesprek. 
Dat is natuurlijk iemands eigen 
verantwoordelijkheid. Je kunt de 
telefoon ook niet opnemen. Dat 
gebeurt ook vaak. Ondanks dat 
het door de telefoon mogelijk is 
geworden om overal bereikbaar 
te zijn lijkt het soms wel of men-
sen steeds minder bereikbaar 
zijn. Tenminste, het valt niet altijd 
mee om iemand via de telefoon 
te spreken. Het lijkt er zelfs op 
dat steeds meer mensen liever 
geen telefoongesprekken voe-
ren. Ze sturen berichtjes. Ik zal 
hier niet gaan uitweiden over de 
nadelen van die berichtjes, want ik 
weet hoeveel mensen juist van de 
berichtjes houden en de hele dag 
hun telefoon in de gaten houden 
of er een berichtje binnen komt. 
Nee, ik ga nog even terug naar 
de vaste telefoonlijn. Behalve dat 
ik thuis ben als ik ermee bel, heb 
ik ook de indruk dat de vaste lijn 
een betere verbinding geeft, met 
minder storing, betere verstaan-
baarheid, en eigenlijk is zo’n tele-
foonhoorn best wel fi jn om vast 
te houden. Dat helpt allemaal mee 
om een beter gesprek met elkaar 
te voeren. Voor iemand zich af 

gaat vragen of ik aandelen heb 
gekocht in een vaste telefoonlijn 
wil ik nog even kwijt dat ik hier 
wel een link zie met bidden. God 
is overal bereikbaar, God is altijd 
online zou zomaar het thema van 
een jeugddienst kunnen zijn. Bid-
den kan op elk moment en in elke 
situatie. Dat is helemaal waar, 
maar, een vaste plek, een vast 
moment, een vaste gewoonte, 
een vaste afspraak met anderen 
om het samen te doen, dat helpt 
allemaal heel erg mee om het bid-
den als een gesprek te ervaren. 
Want uiteindelijk geldt voor bel-
len en voor bidden dat de vraag 
niet is wat er ‘kan’ maar wat er in 
de praktijk van terecht komt. Het 
doel is een gesprek, contact, een 
goede verbinding, heen en weer. U 
begrijpt het wel. Wij houden voor-
lopig onze vaste telefoonlijn. 

Hartelijk groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 7 april 9.30 uur
In deze dienst hoopt. ds. Anneke 
van der Velde uit Zwolle voor 
te gaan. Ouderling van dienst is 
Henry Bos en het orgel wordt 
bespeeld door Theun Hoen. De 
uitgangscollecte is voor het onder-
houdsfonds. De ontvangst is door 
Feikje Kloosterman en de bloe-
men worden bezorgd door Renske 
van der Mark. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door Geert Ded-
den (0521-522589) en de band-
recorder wordt rondgebracht 
door de Annie Dedden. De zorg 
voor uw kinderen is in handen van 
Ummie en Charita. Het lied voor 
de dienst is lied 560 vers 1 en 2
Bij de diensten
Het is weer de eerste zondag van 
de maand en dan rekent de koster 
na de dienst op u. De koffi e, thee 
en limonade staat dan klaar en u 
kunt napraten over de dienst.
Voorganger is ds. Anneke van 
der Velde. Vorig jaar ging ze ook 
al eens bij ons voor. Da. Van der 
Velde is historicus en theoloog. 
Na een loopbaan in de advies- en 
opleidingsbranche verdeelt ze haar 
kennis en ervaring nu over drie 
professies: specialist pionierbege-
leiding bij de landelijke protestant-
se kerk in Utrecht, predikant van 
de vrijzinnig hervormde gemeente 
Kampen-Noordoostpolder en 
geestelijk verzorger in revalida-
tiecentrum De Vogellanden in 
Zwolle. Zo verdiept ze zich in de 
geloofs- en zingevingsdimensie in 
verschillende domeinen.
Collecten
Diaconie: €27,68 Kerkrentmees-
ters: €33,75 en de uitgangscol-
lecte voor het plaatselijk pastoraat 
€32,17 Allen hartelijk dank voor 
uw gaven.
Bloemen
De bloemen zijn als groet en 

bemoediging gegaan naar Alfred 
Veldhuizen aan de Steenwijkerweg 
die een ernstig auto-ongeluk heeft 
gehad en op dit moment in het 
ziekenhuis van Zwolle verblijft.
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: Eritrese christenen zijn 
bezorgd over de toename van de 
radicale islam in hun land. Bid dat 
christenen, ondanks hun bezorgd-
heid, toch durven uitkomen voor 
hun geloof. 
Kerkenraadsuitje
Zaterdagmiddag 6 april gaan de 
kerkenraad, de organisten, de 
kosters en de administrateurs een 
gezellige middag weg. Eerst is er 
een rondleiding in Museumhuis 
Villa Rams Woerthe en daarna 
een rondleiding in het Hildo Krop 
museum in Steenwijk. De middag 
wordt afgesloten met het eten van 
een pannenkoek.
Huwelijksjubileum
Op 13 april viert de familie J. de 
Wagt, Kon. Wilhelminalaan 23 dat 
ze 35 jaar getrouwd zijn. Namens 
onze gemeente willen wij hen van 
harte feliciteren met deze dag.
Kopij Regenboog
Voor 8 april ontvangt de redactie 
van de Regenboog graag de kopij.
Kopij GZ
De kopij voor het volgende zon-
dagsblad kunt u inleveren tot 
uiterlijk zondag 7 april 12.00 uur 
bij de scriba. Het kan natuurlijk 
ook via kerk.willemsoord.nl
Schoonmaak
De komende week gaat er een 
groep vrijwilligers de kerk schoon-
maken. Naast de wekelijkse 
schoonmaak werkzaamheden 
worden nu ook andere zaken een 
keer extra onder handen geno-
men. 
Voor u gelezen naar aanleiding 
van Johannes 8:12-19

Elk einde is ook weer een nieuw 
begin, ook al zie je het niet op dat 
moment.
Het leven zit wel eens tegen, 
soms zit het heel erg tegen.
De kranten staan er vol mee.
Erger is het als het kwade onszelf 
of een dierbare treft.
Hoeveel vertrouwen is er over, 
als het leven moeilijk is?
Als alles dor en droog wordt?
Durven we te geloven in nieuw 
kansen?
Zetten wij ons eigen leven daarvoor 
op het spel?
Mozes ging die weg, met twijfel 
én vertrouwen.
Jezus daagt uit om de goede 
keuzes te maken,
om te leven met vertrouwen en 
doorzettingsvermogen.
Op weg naar Pasen mogen we 
oefenen;
Het verdorde leven kleine beetjes 
water geen;
kleine stapjes die uiteindelijk 
perspectief openen.
We zouden opnieuw en op 
nieuwe wijze
weer in vuur en vlam kunnen 
geraken.

Namens de kerkenraad, 
Henry Bos ouderling-scriba

Pastoralia. Met en voor mevr. 
Corrie Wardenier zijn we blij dat 
zij na haar ziekenhuisopname weer 
thuis mocht komen. 
In de afgelopen week hadden we 

een mooie avond met ouders van 
jonge gezinnen. Er leeft een duide-
lijke behoefte om ervaringen met 
(geloofs)opvoeding met elkaar te 
delen. Op 28 mei komt deze kring 
opnieuw bijeen.
Inmiddels heeft ook de Bijbelge-
sprekskring een vaste plek gekre-
gen in ons gemeenteleven. Deze 
week stonden we stil bij de vraag 
‘Wat geloven we nu eigenlijk?’, aan 
de hand van credo’s van vroeger 
en nu.
Ik besluit met één van de teksten 
die we daarbij bespraken, van de 
hand van de Rooms-Katholieke 
bijbelgeleerde Bas van Iersel.

Ik vertrouw op God, 
door niemand gezien en toch steeds 
aanwezig.

Ik verlaat mij op Hem als op mijn 
trouwste vriend 
en de meest liefhebbende van alle 
vaders en moeders. 
Hij doet wel niet alles wat zijn kinde-
ren hem vragen, 
maar zal geen van hen ooit laten val-
len 
en dwingt nooit iemand tot wat die 
niet wil.

Net als de maker in wat Hij gemaakt 
heeft 
en de dichter in zijn gedicht 
herken ik ook Hem in al wat bestaat, 
vooral in wat leeft 
en het meest van al in de liefde en 
vriendschap van mensen.

Ik zoek houvast bij Jezus, het kind 
van Maria, 
die meer nog dan andere mensen 
ook zoon van God is 
en een man naar Gods hart. 
Hij heeft Gods koningschap ingeluid, 
laten zien dat God liefde is, 
en duidelijk getoond wat God voor-
heeft 
met hen die verdrukt worden of niet 
in tel zijn.

Onder het regime van Pontius Pilatus 
is Hij door een doodseskader ont-
voerd en gemarteld, 
op last van rechters vermoord aan 
een kruis 
en daarna in stilte begraven. 
Maar openlijk heeft God Hem in het 
gelijk gesteld 
en na drie dagen opgewekt uit de 
dood.

Sindsdien heeft Hij bij God een 
bevoorrechte plaats 
en is Hij de levende toetssteen gewor-
den, 
waaraan wij meten wat goed en ver-
keerd is 
en welke weg wij dienen te gaan.

Bij al wat ik doe 
wil ik mij laten leiden door de Geest 
van God, 
die in Jezus zichtbaar is geworden.

Ik verlang naar een gastvrije kerk, 
waarin mensen tezamen lezen in de 
Schriften, 
de herinnering aan Jezus bewaren en 
vieren, 
laten zien wat liefde vermag 
en elkaar bemoedigen om de weg 
van Jezus te gaan. 
Maar ik tob met wat zij soms is 
geworden: 
meer een huis van bewaring dan een 
warme woning.
Ik voel mij verbonden met die ons zijn 
voorgegaan. 
Ik wil het goede bewaren dat zij tot 
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Predikant: ds. Gerrit van den Dool 
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
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Ben Tiggelaar 
spreker in Leusden
Stichting Tot Heil des Volks 
(THDV) organiseert een business 
event met sprekers als Ben Tig-
gelaar, Afas-CEO Piet Mars, Paul 
Mersmann van De Betekenisfa-
briek en eigen directeur Gert 
Hutten. Het thema luidt: Beteke-
nis; zo doe je dat! Voor THDV 
zijn begrippen als betekenis en 
identiteit heel belangrijk; het 
defi nieert de organisatie en haar 
missie. Tijdens deze bijeenkomst 
daagt THDV ondernemers uit om 
hun plek in te nemen en het ver-
schil te maken in Nederland. Aan-
melden: www.thdv.nl/betekenis

Donderdag 11 april, 13.30-17.00 uur, Leusden, 
Afas Auditorium, Philipsstraat 9, gratis

 Netwerk café 23+ 
Enschede 
Elkaar ontmoeten onder het genot 
van een glaasje en wat eten, dat 
kan in de Ontmoetingskerk. Eén 
avond per maand organiseert men 
het Netwerk café 23+. Kerklid of 
niet, iedereen is welkom. Er is alle 
ruimte om te praten over de din-
gen uit het dagelijks leven, dingen 
die je raken en vragen oproepen. 

Vrijdag 19 april, 17.30-19.30 uur, Enschede, 
Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, max € 3

Jong en oud zingt 
buiten in Steenwijk
Verschillende Steenwijkse kerken 
organiseren samen de Paaszang: 
een vrolijk gebeuren met een laag-
drempelig karakter. Er worden 
bekende Paasliederen gezongen 
o.l.v. Christelijke muziekvereni-
ging Crescendo. Ds. Bob Haanstra 
houdt enkele korte meditaties. De 
kinderen mogen natuurlijk meezin-
gen, maar kunnen ook meedoen 
met eieren zoeken en muziekin-
strumenten bespelen. Bij slecht 
weer wordt de Paaszang verplaatst 
naar de Grote kerk.

Zondag 21 april, 12.00 uur, Steenwijk, 
Markt of Grote kerk 

 Meelopen met 
EmmercomPassion
Jongeren en ouderen uit drie 
kerken in Emmer-Compascuum 
bundelen hun talenten en krach-
ten. Ze willen de boodschap 
van Pasen uitdragen met een 
optocht, concert en toneelspel. 
De optocht begint om 17.30 uur 
vanaf de baptistengemeente met 
een groot - met fakkels omringd - 
kruis en gaat via de protestantse 
kerk. Rond 19.15 uur eindigt de 
processie bij de katholieke kerk. 
Voor degenen die meelopen, is 
een plekje gereserveerd in de 
kerk. Men kan op ieder moment 
aansluiten bij de processie, maar 
alleen de EmmercomPassion 
komen bekijken en ervaren kan 
uiteraard ook!

Zondag 14 april, 19.30 uur, Emmer-Compascuum,   
RK kerk
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 Soul Survivor 
Festival 2019
Het jaarlijkse Soul Survivor Festival 
gaat samen met jongeren op zoek 
naar God om meer van Hem te 
ontdekken. De organisatoren spre-
ken van ‘een tof avontuur, waarin 
ook plezier en ontspanning centraal 
staat. Met elkaar chillen in de enige 
echte snacktent, een spelletje doen 
onder het genot van een stuk zelf-
gebakken taart of met de voetjes 
van de vloer tijdens het avondpro-
gramma:  Soul Survivor has it all.’

Vrijdag 26 t/m dinsdag 30 april, Putten, Strand Nulde, 
Strandboulevard 1, www.eventsforchrist.nl

Hoe gaat het 
GZ om met 
persoonsgegevens?
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene 
verordening gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Het Geza-
menlijk Zondagsblad (GZ) respec-
teert de privacy van haar lezers en 
behandelt persoonlijke gegevens 
vertrouwelijk. Wel publiceert het 
GZ in de redactionele tekst alge-
mene persoonsgegevens en is van 
mening dat er een gerechtvaardigd 
belang is om dat te doen. Het GZ 
publiceert ook bijzondere per-
soonsgegevens. Deze mogen alleen 
gepubliceerd worden gebaseerd 
op de grondslag ‘toestemming’. 
Bij publicatie hiervan controleert 
de correspondent of er inderdaad 
toestemming verleend is. Meer 
weten over hoe het GZ omgaat 
met privacy? Kijk dan op http://
gz.welkomindekerk.nl/privacy-
statement/

De Holocaustontken-
ning is niets anders 
dan een vorm van 
antisemitisme. Ont-
kenners zijn gewoon 
antisemieten

Antisemitisme neemt toe

Hoewel de Holo-
caust tot het ver-

leden behoort, is antisemitisme 
niet alleen een hedendaags ver-
schijnsel, het is ook een veront-
rustende zorg voor de toekomst. 
Wat ons moet verontrusten, is 
dat mensen blijven geloven in een 
complot, een geheime samen-
zwering dat Joden demoniseert 
en hen verantwoordelijk stelt 
voor het kwaad. Aldus Debo-
rah Lipstadt.*) Zij is hoogleraar 
Moderne Joodse Geschiedenis 
en Holocaust Studies aan Emory 
University in Georgia, VS. In 
haar boek behandelt zij de sterke 
opkomst van het rechts-nationa-
lisme, het islamitische extremis-
me en anti-Israëlische retoriek.

Jodenhaat
Het antisemitisme staat gelijk 
aan een wereldbeschouwing, een 
complottheorie. Jodenhaat is een 
levenshouding. Maar haat tegen 
Joden stopt daar nooit. Als Joden 
het doelwit zijn, moeten andere 
minderheden zich niet immuun 
wanen. Antisemitisme bloeit op 
in een samenleving die intolerant 
is, of het nu gaat om immigranten 
of raciale of religieuze minderhe-
den. Als uitingen van minachting 
voor een groep de norm worden, 
is het vrijwel onvermijdelijk dat 
een vergelijkbare haat zich tegen 
andere groepen richt.

Giftig mengsel
Je kunt een hekel aan iemand 
hebben, omdat hij iets verkeerds 

gedaan heeft. Maar als je ook 
maar een heel klein beetje meer 
een hekel aan iemand hebt omdat 
het een Jood is, dan is dat anti-
semitisme. Antisemitisme is een 
bepaald beeld van Joden, dat zich 
kan uiten als haat tegen Joden. 
In de oudheid en de middeleeu-
wen was het antisemitisme reli-
gieus van aard. De Joden werden 
gehaat omdat ze weigerden het 
christendom aan te nemen, of 
later de islam. In de achttiende 
eeuw gingen naast religie ook 
raciale en politieke factoren een 
rol spelen. In de negentiende 
eeuw beschuldigde politiek rechts 
de Joden ervan dat ze socialisten, 
communisten en revolutionairen 
waren. Politiek links beschuldigde 
hen er juist van dat ze kapitalis-
ten waren die tegen sociale en 
economische hervormingen voor 
de armen en de werkende klasse 
gekant waren. Ook werden Joden 
door de pseudowetenschappelij-
ke eugenetica gezien als inferieur 
in hun genetische samenstelling, 
met inferieure kenmerken. Dit 
giftige mengsel van ras, religie, 
politiek en pseudo-wetenschap 
werd de hoeksteen van het nazis-
tische antisemitisme, en is van-
daag de dag een hoeksteen van 
het witte nationalisme en het wit-
racistische antisemitisme. Aldus 
Deborah Lipstadt. 

Witte nationalisten
Antisemitisme is geen haat tegen 
mensen die toevallig ook Jood 
zijn. Het is haat tegen mensen 
omdat ze Jood zijn. In de Ver-
enigde Staten, en ook daarbui-
ten, roeren witte nationalisten 

zich. Zij staan witte macht en 
wit racisme voor. Amerika alleen 
voor witte Amerikanen. Voor de 
extreemrechtse groepen zijn haat 
tegen moslims, minachting voor 
kleurlingen, steun voor rassen-
scheiding, en een diepgeworteld 
antisemitisme essentieel. Anti-
semitisme, racisme, verering van 
nazi’s, liefde voor geweld gaan 
samen. 

Trump
Deborah Lipstadt toont met 
voorbeelden aan hoe Donald 
Trump zich bedient van antise-
mitische clichés en gedachtegoed 
om zijn aanhangers te paaien en 
steun te zoeken bij witte racisten. 
Hij geeft geen blijk van minachting 
voor antisemieten en racisten. 
Traditionele beelden en clichés 
over Joden die aan de knoppen 
van de macht zitten, herinneren 
aan antisemitische vooroorde-
len. Hij veroordeelt de acties van 
witte racisten en antisemieten 
niet. Hij maakt antisemitisme juist 
mogelijk. Antiracisten zijn ervan 
overtuigd dat ze zijn toestemming 
hebben om openlijk hun minach-
ting voor raciale minderheden, 
moslims, homo’s en Joden te 
spuien.

Jeremy Corbyn
Deborah Lipstadt toont even-
eens met voorbeelden aan dat 
de Engelse Labourleider Jeremy 
Corbyn uitingen van antisemi-
tisme heeft mogelijk gemaakt. 
Zijn antisemitische aanhangers 
zijn ervan overtuigd dat zijn steun 
hun het recht geeft de ergste 
antisemitische clichébeelden te 
verspreiden. 

Van antisemitisme is sprak als 
Joden worden aangevallen omdat 
ze Jood zijn. Vooral in Europa zijn 
na 2000 antisemitische gebeur-
tenissen toegenomen. Anti-

Israëldemonstraties gaan gepaard 
met leuzen die verwijzen naar de 
Holocaust. Antisemitische uit-
spraken worden steeds normaler. 
Het is zorgwekkend dat Joden 
bang zijn om openlijk als jood 
herkenbaar te zijn.

Holocaustontkenning
D e Holocaustontkenning is niets 
anders dan een vorm van antise-
mitisme. Ontkenners zijn gewoon 
antisemieten, en het is juist hun 
doel om het antisemitisme dat 
de Holocaust voortbracht te 
versterken en te verspreiden. 
Israëli’s worden om wat zij de 
Palestijnen aandoen gelijk gesteld 
aan nazi’s. In Oost-Europa pro-
beren landen van het voormalige 
Sovjetblok hun geschiedenis te 
herschrijven en zo te verdoeze-
len. Zo proberen zij hun mede-
plichtigheid bij de vernietiging 
van de Joden te ontkennen of te 
minimaliseren. Israëlische weten-
schappers, fi lmmakers en arties-
ten worden in hun activiteiten 
tegengewerkt doordat ze voor de 
keus gesteld worden: tegen Israel 
en vóór Palestina. 

Joodse toekomst
Deborah Lipstadt, zelf Jodin, 
is blij met haar Joodse traditie. 
Zij wil haar identiteit niet laten 
bepalen door al wat de Joden 
aan wandaden is overkomen en 
roept ook andere Joden daartoe 
op. De Joodse cultuur, de Joodse 
geschiedenis en de Joodse traditie 
zijn te waardevol om die te ver-
vangen door een concentratie op 
de strijd tegen haat. Zij laat haar 
vreugde die zij vindt in de syna-
goge niet afnemen.  Alleen zo kun 
je deel hebben aan een levendige 
Joodse toekomst.

*) Antisemitisme hier en nu. Deborah Lipstadt. Uitg. Unie-

boek/Het Spectrum, Amsterdam  2019.

“Antisemitisme verspreidt zich als vergif”, zei de Franse minister van 
binnenlandse zaken Christophe Castaner in februari tijdens een her-
denkingsdienst voor een Joodse man, die in 2006 werd doodgemarteld. 
Het aantal incidenten dat samenhangt met antisemitisme is gestegen, 
en dat niet alleen in Frankrijk en Duitsland.

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN

 Van Passie naar Pasen 
met mannenkoor
Het Christelijk Mannenkoor Hol-
landscheveld geeft haar jaarlijkse 
Passie- en Paasconcert onder 
leiding van Frank Kaman. Naast 
de vaste medewerkers als Joost 
Klein (orgel) en Henry Huisjes 
(piano), werkt aan dit concert de 
zeer toegewijde brassmuzikant 
Jorijn van Hese mee. Van Hese is 
verbonden aan de Amsterdamse 
Staff Band van het Leger de Heils, 
waar hij bariton speelt. 

Zaterdag 20 april, 20.30 uur, Hollandscheveld, Neder-
lands Hervormde Kerk, gratis (collecte)

Stef Heerema van het Logos 
Instituut uit De Bilt is te gast bij 
Warming Up om dieper in te gaan 
op het thema: schepping of evolutie. 
Vanuit de geologie van de Neder-
landse bodem toont hij bewijzen 
voor de zondvloed aan. Natuurlijk 
kan het publiek kritische vragen 
stellen en de discussie aangaan.

Zaterdag 13 april, 20.00 uur, Wierden, eerst Dorpskerk 
dan Hebron, Burg. J.C. v.d. Bergplein 3 (gratis) 

 Heerema over zond-
vloed en evolutie

stand brachten 
en leren van wat hun niet lukte.
Ik reken er op, dat God ons vergeeft 
wat wij verkeerd doen, 
en ons tenslotte de hand boven het 
hoofd houdt, 
ook en juist als wij sterven, 
en dat Hij ons daarna blijvend vast-

houdt, 
voorgoed.

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. 
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JA, ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden 
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Uw duurzame vakinstallateur

Vredenburg Installatietechniek
Dolderweg 29 | 8331 LL Steenwijk

Sanitair

Verwarming & Koeling

Renovatie

Huisautomatisering

Beveiliging

Zonnepanelen

0521 - 588224 
www.vredenburgsteenwijk.nl

"Omdat we 
de wereld niet 

van onze 
ouders hebben 

geërfd, 
maar geleend 

van onze 
kinderen"

Adv. Algemeen Vredenburg 103,2 x 88,7.indd   1 10-05-16   13:24

Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

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

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

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

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

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

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

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2015 - 2016

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

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

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl


