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2 5 6 7 9 Achter 
Jezus 
aan

Bijbelverha-
len vanuit 
een oude 
bouwkeet

 Vasten? 
Vast en 
zeker niet

Herdenken 
en vieren op 
4 en 5 mei

G e bed 
en lijden 
(I)

Wie meent dat met het einde 
van de tweede wereldoorlog 
op 8 mei 1945 ook een einde 
was gekomen aan het lijden 
van de Joden, vergist zich. 

Op 12 april  1945 
werd kamp Wes-

terbork bevrijd door de Canade-
zen. Er verbleven toen nog 876 
gevangenen, onder wie ruim 500 
Joden die na het laatste transport 
in het kamp waren achtergeble-
ven. De anderen waren opgepak-
te onderduikers.
Tussen 1942 en 1945 zijn door 
de Duitse bezetter vanuit kamp 
Westerbork 107.000 Joden, Sinti 
en Roma en verzetsstrijders weg-
gevoerd naar de vernietigings-
kampen als Auschwitz en Sobibor. 
Bijna iedere week vertrok op 
dinsdag de trein. Goederenwa-
gons met een vastgesteld aantal 
slachtoffers. Drie-en-negentig 
maal vertrok zo’n transport. 
Slechts 5000 gedeporteer-
den overleefden de oorlog. Op 
de vroegere appèlplaats staan 
102.000 stenen. Eén voor iedere 
Jood, zigeuner of verzetsstrijder 
die werd gedeporteerd en niet 
terugkwam. De spoorlijn met de 
omgebogen rails symboliseert de 
verschrikkelijke vernietiging.

Getto’s
Ook in andere landen kwamen 
Joden om. We mogen niet ver-
geten dat velen buiten de vernie-
tigingskampen de dood vonden. 
Denk aan de  
wijdverspreide 
moordplaatsen in 
Wit-Rusland en 
Oekraïne, waar 
omstreeks anderhalf miljoen 
Joden werden doodgeschoten. En 
aan verschrikkingen van de Poolse 

getto’s. Het aantal Joden dat in 
1940-41 opgesloten zat in de get-
to’s van Warschau en Lodz was 
groter dan de totale toenmalige 
Joodse bevolking van Frankrijk, 
België en Nederland samen. Er 
stierven meer Joden in het getto 
van Warschau dan er uit Frank-
rijk gedeporteerd werden naar 
de vernietigingskampen in Oost-
Europa. 

joden de vijand
Het lot van de Joden tussen 1933 
en 1948 was geworteld in antise-
mitisme, maar kreeg vorm door 

oorlog. De Eerste 
Wereldoorlog 
had Duitsers ont-
vankelijk gemaakt 
voor Hitlers 

boodschap dat de Joden de schuld 
waren van de Duitse nederlaag. 
Ineenstorting van Duitsland zou 

Hitler nooit toestaan en hij ver-
wees naar het Joodse gevaar. Hit-
ler wilde oorlog. Hij wilde herstel 
van Duitslands macht en meende 
dat hij alleen kon slagen als hij 
‘de macht’ van de Joden in Duits-
land zou breken. Hitler geloofde 
dat Duitsland in oorlog was met 
het internationale Jodendom en 
dat het lot van de hele mensheid 
ervan afhing. De Joden werden 
getypeerd als de onverzoenlijke 
en wereldwijde vijand, die bestre-
den moest worden en uitgeroeid. 
In nazi-Duitsland werden Joden 
onbeschermd wild. De geschiede-
nis liep uit op de Tweede Wereld-
oorlog en de Holocaust. 

Blijvend lijden
In zijn boek over de lotgevallen 
van de Joden tussen 1933 en 1949 
*) stelt David Cesarani dat met 
het einde van de oorlog in Europa 

op 8 mei 1945 geen einde was 
gekomen aan de ontberingen van 
de Joden. Duizenden Joden, wel-
iswaar bevrijd van nazi-gevangen-
schap, waren soms jarenlang niet 
compleet vrij. Ze werden onder-
gebracht in kampen, bleven ster-
ven aan ziekte en  ondervoeding. 
Anderen die probeerden Palestina 
te bereiken stuitten op de blok-
kade van de Britse marine, die 
erop gericht was te voorkomen 
dat Joden het gebied binnenkwa-
men. Joodse immigranten kwamen 
terecht in detentiekampen. Joodse 
vluchtelingen waren niet welkom 
in eigen land. Het einde van de 
oorlog betekende voor Joden niet 
een einde aan lijden en sterven. 
Tot de dag van vandaag worden zij 
bedreigd door antisemitisme.

*) Endlösung. Het lot van de Joden 1933-1949. 

Uitg. Atlas/Contact Amsterdam/Antwerpen 2018
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Nog geen abonnee?

Gunfactor
Door erika van Der laan, 

kerkelijk Werker Sleen en 

SChoonoorD

Tussen alle onrust rondom de 
verkiezingszege van Forum voor 
Democratie is het een welkome 
verademing: positieve geluiden. 
Over de ChristenUnie. Die heeft 
de ‘maximale gunfactor’. Citaat: 
“…als ik één partij moest noemen 
waaraan nu echt niemand in Den 
Haag een hekel heeft, dan is het 
de ChristenUnie”. Dat staat er 
maar mooi, een weldaad om te 
lezen. 

Soms maak ik me toch druk om 
FvD. Om wat ze roepen. Als ik (als 
Groningse) hoor dat deze partij 
veel Groningers heeft ‘ingepakt’, 
die hopeloos naïef op een partij 
stemden die nou niet direct van 
plan is om de gaskraan dicht te 
draaien, dan vraag ik me af: hoe is 
het mogelijk?
Maar goed. Zoals ik zei: wat heer-
lijk om eens andere geluiden te 
horen. Een inspirerend geluid. Ik wil 
ook wel een maximale gunfactor. Ik 
wil me ook zó opstellen, dat men-
sen mij iets gunnen. Niet omdat ik 
zo nodig van alles wil, want dat is 
een innerlijke tegenstrijdigheid. De 
gunfactor heb je alleen wanneer je 
onbaatzuchtig bent. Omdat je niets 
te verliezen hebt.

Ja, natuurlijk, we hebben veel te 
verliezen. Een mooie toekomst, 
een gezonde leefomgeving, een 
hechte samenleving. Maar als we 
ons inzetten op een manier waar-
uit geloof spreekt, het geloof in 
een God die ons onze eigenwaarde 
geeft zodat we onafhankelijk van 
mensen voor het beste kunnen kie-
zen, dan werkt dat misschien wel 
als een katalysator. Dan krijg je 
ruimte en heb je niets te verliezen. 
Een mooie gedachte. Vooral voor 
als ik weer eens moe word van 
woorden die kapot maken.

Commentaar

Op Goede Vrijdag klinkt de Mat-
thäus Passion in Emmen. Dit con-
cert wordt uitgevoerd door het 
Toonkunstkoor Emmen, Jeugd & 
KinderToonkunstkoor Emmen en 
zes solisten, begeleid door het 
Musica Michaelis orkest van Las-
sen Raykov. Kaarten zijn te koop 
bij The Read Shop XL in Emmen, 
telefonisch: 0591-675457 of via 
www.toonkunstkooremmen.nl

Zwolle heeft haar eigen Passion en 
wel in de Oosterkerk! Zanggroep 
Koorbizniz Oosterwind legt de link 
tussen het lijdensverhaal van Jezus 
en Nederlandstalige popmuziek. 
Zo brengt de zanggroep het lij-
densverhaal voor iedereen dichtbij 
én wordt het actueel. Verschillende 
muzikanten begeleiden het koor. 
De muzikale leiding is in handen 
van Geeske Koopman-Ridderbos.

Matthäus Passion 
Grote kerk Emmen

 Passion in 
Oosterkerk Zwolle

Vrijdag 19 april, 19.30 uur (deur open 18.45 uur), Emmen, 
Grote kerk, € 35 (jongeren en CJP-houders € 20)

Vrijdag 19 april, 19.30 uur, Oosterkerk, 
Bagijnesingel 17A, gratis entree

Gerald en Nelinda Troost tre-
den op in de gereformeerde kerk 
vrijgemaakt Sint Jansklooster-
Kadoelen. Het belooft een sfeer-
vol concert te worden waarin de 
paasboodschap duidelijk zal klin-
ken. Kaarten zijn vooraf te bestel-
len 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, gerefor-
meerde kerk vrijgemaakt, Bergkampen 14, €5

De orgelcommissie van de Ichthus-
kerk organiseert het volgende con-
cert in de serie ‘Klassiek op Zater-
dagmiddag’. Dit concert wordt 
uitgevoerd door Elly Bakker (fl ui-
tiste) en Sander van den Houten 
(organist). Het duo voert werken 
uit van Van Eyck, Sammartini, Fin-
ger, Sanderman en Telemann. Ter 
afwisseling speelt Van den Houten 
ook verschillende orgelsolo’s.

Voorjaarsconcert 
Ichthuskerk Hasselt

Zaterdag 13 april, 16.00 uur, Hasselt, 
Ichthuskerk, vrije gift

Ook buiten de vernietigingskampen vonden veel Joden de dood. In Wit-Rusland en Oekraïne werden anderhalf miljoen Joden doodgeschoten.

Het einde van de oorlog 
beteKende voor joden niet een 

einde aan lijden en sterven.

Jodendom door de jaren heen

Door DS. ko hekMan, 

aSSen
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Op een ABC-eiland 
(Aruba, Bonaire, Curacao) mag 
een ABC-cursus over het christe-
lijke geloof natuurlijk niet ontbre-
ken. Dat is ook niet het geval. In 
onze kleine gemeente runnen we 
een Alphacursus, zeg maar een 
stadswandeling in het geloof. Je 
maakt een rondje door de ‘stad’, 
staat stil bij een paar bijzondere 
pandjes, je proeft hier en daar 
wat. Lang niet alles kan en hoeft 
aan bod te komen. Alpha is een 
aperitief, een amuse voor het 
christelijke geloof. Hoe smaakt 
het? Smaakt het naar meer? Elke 
avond begint met een gezamen-
lijke maaltijd. In de cursus komen 
al ‘kuierend’ bepaalde thema’s 
aan bod: Wie is Jezus? Waarom 
dat kruis? Wat is bidden? Wie of 

wat is de Heilige Geest? Kan ik 
iets van de Geest ervaren? Jaze-
ker, wat is daar mis mee? Niets 
natuurlijk, zolang het maar veran-
kerd is in het Woord. Alpha heeft 
manco’s: zo is er weinig tot niets 
in te bekennen over de Joodse 
wortels van het Evangelie. Niette-
min, wat mij betreft, ongeveer de 
beste uitvinding sinds het gesne-
den brood. 

In de polder hebben we Alpha-
cursussen van meer dan veertig 
deelnemers, voor het overgrote 
deel luitjes uit Iran, Afghanistan, 
Syrië, en een enkele verdwaalde 
Pakistaan. De meesten afkom-
stig uit het AZC bij Dronten en 
voornamelijk mensen met een 
moslimachtergrond. Maar of nu 
Farsi, Arabisch, Nederlands of 
Papiaments je voertaal is, ‘de 
Geest spreekt alle talen en doet 
ons elkaar verstaan’, zegt een 

Opwekkingslied. Alpha is laag-
drempelig en inclusief, volgens het 
3 B-principe: Belonging-Believing-
Behaving. Ben je een zoeker, 
niet-half- of bijgelovig? Welkom! 
(Belonging). Vanuit die basis trek-
ken we krijtlijntjes waarbinnen 
een ontmoeting met de Levende 
kán plaatsvinden (Believing). En 
zo ja, ga samen met ons op reis 
in de voetsporen van Jezus. Dan 
luistert het nauw (Behaving). 

Ons cluppie op dushi Korsou is 
klein: een Surinaamse mevrouw, 
een offi cier bij de landmacht, een 
jonge vrouw met een orthodox 
Joodse vader, een stoere zeil-
instructeur, een jonge vrouw 
die werkt met 
mensen met een 
beperking, een 
mevrouw die als 
vrijwilliger in een 
hospice werkt. Onlangs hadden 
we een dag die stond in het teken 
van de Heilige Geest, daar klopt 
het hart van de Alphacursus. 
We waren op een zorgboerde-

rij onder een palapa, een soort 
tenthuis met een dak van palm-
bladeren. Het onderwijs, met ver-
schillende creatieve werkvormen, 
ging over de Heilige Geest, die 
hemelse Soulmate, dat (feminine) 
deel van God, dat het dichtst bij 
je kan komen. 
Theologisch klopt daar natuurlijk 
geen hout van, maar toch! De dag 
wordt afgesloten met een korte 
viering. Er staat een kruis en een 
bak met scherven. Die scherf 
staat voor je eigen leven met 
alle butsen, scherpe kantjes en 
gebrokenheid. Je mag een scherf 
nemen, daar je naam op schrijven 
en deze bij het kruis neerleggen. 
Bij het kruis liggen witte steen-

tjes. Je mag er 
een meenemen. 
Het steentje staat 
voor overwinning 
(Openbaring 2:17) 

en jouw identiteit in Christus. 
We bidden voor de komst van de 
Geest. Een bijzonder moment. 
Het wordt stil. De wind ruist 
door de palmbladeren.

Wie is Jezus? Is Hij 
God, mens of allebei? Spreekt u 
liever over Hem in beelden: her-
der, koning, licht? Of is Hij uw 
steun en toeverlaat, redder, bron 
van liefde. Wie is Jezus volgens u?
Op deze vraag antwoordt Petrus: 
‘U bent de Christus.’ Een mooie 
belijdenis, toch? Jezus is er blijk-
baar minder gecharmeerd van. Hij 
verbiedt Petrus nadrukkelijk om 
dit verder rond te bazuinen. En 
even later wijst Hij hem scherp 
terecht: ‘Ga terug, achter Mij, 
satan.’ Wat is hier aan de hand? 

De weg van jezus
Belangrijker dan de vraag ‘wat is 
de juiste belijdenis?’ is de vraag 
‘wil je de weg van Jezus gaan?’ 
Petrus kan wel een mooie belij-
denis uitspreken, maar daarmee 

is hij er nog niet. Hij heeft een 
beeld van Jezus als de Christus, 
Messias, Gezalfde Koning. Jezus 
zal plaats nemen op de troon van 
koning David en zal met macht en 
majesteit zijn koninkrijk vestigen. 
Maar Jezus wil die weg van de 
macht helemaal niet gaan. Hij wil 
de weg van God gaan, een weg 
via de onmacht, via het lijden, via 
de dood.

In Marcus 8 legt Jezus het prin-
cipe van Zijn koninkrijk uit: ‘Ieder 

die zijn leven wil behouden, zal 
het verliezen, maar wie zijn leven 
verliest omwille van mij en het  
evangelie, zal het behouden.’ Echt 
leven is alleen mogelijk via de 
weg van de dood. Dat geldt voor 
Jezus en voor iedereen die Hem 
wil volgen. Daarom 
is de belangrijkste 
vraag: ‘Wil je de weg 
van Jezus gaan?’ Een 
‘correcte’ belijdenis 
kunnen we allemaal 
wel afl eggen. En 
we kunnen elkaar 
bevechten over wat 
orthodox is, recht 
in de leer. Dat heb-
ben we helaas vaak 
zat gedaan. Vaak 
waren die gevech-
ten een vorm van 
zelfhandhaving. Een 
machtsstrijd binnen 
de kerk. 

navolging
Maar het geheim van 
Jezus’ bestaan is veel 
te groot om in één 
belijdenis te vatten. 
We kunnen het niet 
doorgronden van-
wege de onmogelijke 
tegenstelling tussen 
dood en leven. Leven 
is slechts mogelijk 
door de dood heen. 
Zelfhandhaving door 
zelfopoffering. Macht 
door onmacht. Wie 
kan dat begrijpen? 
Petrus niet. En dat 
terwijl hij al een 
poosje met Jezus 
meeloopt. Jezus 
wijst hem terecht. 
Hij loopt Jezus voor 
de voeten. In plaats 
daarvan moet hij 
achter Hem aanlo-
pen. Petrus wordt 
geroepen tot navol-
ging. Hij moet nog 

maar eens goed kijken naar de 
weg die Jezus gaat. Want in die 
weg wordt het geheim van leven 
door de dood langzaam onthuld.

En wij? Met Palmpasen doen 
velen openbaar belijdenis van hun 
geloof. Laten wij niet vergeten dat 
belijden niet een kwestie is van 
de juiste woorden. Het is de weg 
gaan van de navolging. De weg 

achter Jezus. In de hoop en het 
vertrouwen dat ook voor ons het 
geheim wordt onthuld. Dat we 
in de lijdende man van Nazareth 
iets van God ontdekken. Als je 
dat ontdekt, verandert je leven. Je 
wordt nooit meer de oude. Het 
teken van het kruis zal dagelijks 
met je meegaan, omdat je de weg 
van Jezus gaat.

Alpha op Curaçao 

Hij verbood hun nadrukke-
lijk met iemand hierover te 
spreken. (Marcus 8:30)

belangrijKer dan de vraag ‘wat 
is de jUiste belijdenis?’ is de 

vraag ‘wil je de weg van jezUs 
gaan?’ petrUs Kan wel een mooie 

belijdenis UitspreKen, maar 
daarmee is Hij er nog niet.

polderpraat

 Achter Jezus aan

Drenthe

 Marcus Passie 
in Daarlerveen
Deze Palmzondag is er een Mar-
cus Passie in Daarlerveen. De 
gemeenteleden lezen voor, de 
predikant bespeelt het orgel en 
de gemeente vormt het koor. 
De liederen en bijbelgedeelten 
worden getoond via de beamer 
en vormen een mooi geheel. Een 
passende voorbereiding op de 
Stille Week en Pasen. Na afl oop 
kan men elkaar ontmoeten met 
koffi e en thee. 

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

 Radicale Reformatie 
in Assen
Kerkhistoricus dr. Theo van Staal-
duine komt spreken over het 
onderwerp Radicale Reformatie. 
Hij doet dit op uitnodiging van de 
organisatoren van de cursus The-
ologische Vorming voor Gemeen-
teleden in Assen. Tijdens deze 
cursus komen uiteenlopende theo-
logische vakken voorbij: bijbelvak-
ken, kerkgeschiedenis, geloofs- en 
zingevingsvragen, kerkmuziek, 
kerk en kunst, jodendom en 
wereldgodsdiensten, christelijke 
spiritualiteit en fi losofi e. Voor wie 
geïnteresseerd is in deze cursus, is 
dit een mooie manier om ermee 
kennis te maken.

Dinsdag 16 april, 10.45-12.15 uur, Assen, markehuus, 
Scharmbarg 35, www.tvgassen.nl

 Optreden Sela 
Tweede Exloërmond
Op 1e Paasdag is het tijd voor 
Music & Meeting. De populaire 
christelijke band Sela treedt op 
met een avondvullend programma. 
Sela speelt niet vaak in het noor-
den van Nederland, dus dit is een 
unicum! Kaarten zijn te bestellen 
via http://www.musicandmeeting.
nl/index.php/tickets, via de evan-
gelische boekwinkel in Stadska-
naal en Emmen en bij bouwmarkt 
Alons in Tweede Exloërmond. 

Zondag 21 april, 19.28 uur (zaal open 18.55 uur), 
Tweede Exloërmond, Hunsowhal, Zuiderdiep 33, € 18

Door DS. 

GerharD heerinGa, 

SWiFterBant

je mag een scHerF nemen, daar je 
naam op scHrijven en deze bij Het 

KrUis neerleggen.

Door 

DS. DiCk WolterS, 

vollenhove

In de weg die Jezus gaat wordt het geheim van leven door de dood langzaam onthuld.

In uw uitgave van zondag 7 april 
bemerkte ik in uw gedachte-
nisstuk van het Gezamenlijk 
Zondagsblad een kleine vergis-
sing. Mijn echtgenoot Daan van 
der Waals was de oprichter en 
eindredacteur van Kerk in de 
Stad te Utrecht. Hij koesterde 
zijn geesteskinderen 
en dit was de kleinste niet.

Vriendelijk groetend, Gertrude 
M.G. van der Waals-Seinen.

Net als vorig jaar vindt er een 
kruiswegviering plaats in de kruis-
gangen van het voormalige Kloos-
ter Nieuw Sion. Daarin wordt het 
lijden van onze Heer Jezus her-
dacht door biddend en zingend 
langs de kruiswegstaties te gaan. 
Iedereen is welkom, aanmelden 
niet nodig. Wel graag 10 minuten 
voor aanvang aanwezig zijn.

 Kruiswegviering 
Nieuw Sion

Vrijdag 19 april, 15.00 uur, Diepenveen, 
Nieuw Sion, Vulikerweg 6, info: nieuwsion.nl

Rectifi catie
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Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 14 april: GK Aal-
den 11.00 ds. B. Breunesse. 
Organist: Mans Kuipers. M.m.v. 
Marturia. Knd. en oppas. Collec-
ten: PKN JOP, en kerk.
Kerkdienst 18 april: GK Aal-
den 19.30 ds. B. Breunesse. H.A. 
Organist: Mans Kuipers. M.m.v. 
de Cantorij o.l.v. Tinie v/d Stelt. 
Avondmaalscollecte.
Kerkdienst 19 april: GK Aal-
den 19.30  eigen leden/liturgiecie. 
Organist: Irma Zuur.

BovenSMilDe
Kerkdienst 14 april: 9.30 ds. S. 
Kits. Kerk en schooldienst. Orga-
nist: Wim Boer. Paaskaars aan-
steken: Manon v/d Hoek. Collec-
ten: 1. JOP. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Leonie Blomsma.
Kerkdienst 18 april: 19.30 ds. S. 
Kits en ds. G. van der Werff. H.A. 
Organist: Nico Meilof. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Kerkdienst 19 april: 19.30 ds. 
S. Kits en ds. G. van der Werff. 
Organist: Johanna Vos.
Paascyclus. Ook dit jaar hebben 
we als predikanten met andere 
gemeenteleden, t.w. Gerda Breu-
kelaar, Aart de Goojer, Nico Mei-
lof en Sjoerd Post, de paascyclus 
samen voorbereid. De opmer-
kingen van deelnemers n.a.v. de 
vieringen vorig jaar hebben we 
daarbij meegenomen en hopen dat 
deze vieringen weer recht doen 
aan de bijzondere betekenis van de 
Stille Week en Pasen. Om u tijdig 
te informeren vertellen we in dit 
kerkblad over de eerste 3 vierin-
gen en in het volgende kerkblad 
over de viering op Paasmorgen.
Pasen vieren is meegaan op een 
meerdaagse reis, waar verschillen-
de gebeurtenissen een plaats heb-
ben en gevierd worden. Pasen is 
teveel voor één dag. In één door-
gaande viering gedenken we het 
lijden, sterven en de opstanding 
van Jezus Christus. Door vanaf 
de donderdag voor Pasen bij elke 
gebeurtenissen in Jezus’ laatste 
dagen afzonderlijk stil te staan, kan 
de betekenis daarvan diep tot ons 
doordringen.
Op Witte Donderdag beginnen 
we met de viering van het H.A., 
denkend aan de laatste keer dat 
Jezus die met zijn leerlingen hield, 
en blijft het één doorlopende vie-
ring op de dagen erna tot in de 
Paasnacht met de viering van Jezus’ 
opstanding. Witte Donderdag. 
Waar de naam van deze dag van-
daan komt is niet met zekerheid 
te achterhalen, maar de liturgische 
kleur is in ieder geval wel wit: na 
het paars van de afgelopen zonda-
gen is wit een teken van de fees-
telijke inzet van de drie dagen van 
Pasen. Het verhaal van de viering 
van de Pesach- of Seidermaaltijd 
staat centraal: het gedenken door 
de Joden van de uittocht uit de 
slavernij, dat in de laatste maaltijd 
van Jezus met zijn leerlingen een 
nieuwe betekenis krijgt. Het is de 

nacht van de overlevering. Overle-
vering heeft in onze taal een dub-
belzinnige betekenis die voor dit 
gedenken helemaal opgaat: Het is 
de overlevering (=traditie) van de 
maaltijd, maar ook de overleve-
ring van Jezus in de handen van de 
mensen.
Goede Vrijdag. Een sobere 
viering, waarin een groot don-
ker kruis centraal staat. Er klinkt 
muziek: ‘Leer mij, o Heer, uw lij-
den recht betrachten’’. Er is geen 
preek. Het lezen van het hele lij-
densverhaal naar het evangelie van 
Lucas is indringend genoeg, zeker 
wanneer de personen tot leven 
komen door verschillende stem-
men. Als Jezus zijn laatste adem 
uitblaast, wordt ook de Paaskaars 
gedoofd. Een viering om het lij-
den van Christus te overdenken, 
om al het lijden dat we in ons 
eigen leven zien en in de wereld 
mee geconfronteerd worden te 
benoemen en te overdenken. Om 
daarbij hopelijk troost te vinden in 
het weten dat al dit lijden wordt 
gedragen door Jezus Christus in 
wie wij ‘God met ons’ vermoeden 
en hebben gezien. Zo mogen ook 
wij wat te erg voor woorden is, te 
gruwelijk of te verdrietig, neerleg-
gen aan de voet van het Kruis, bij 
Hem. Een waxinelichtje, als teken 
van lijden en troost tegelijk. Over 
al dat lijden bidden we: Heer, ont-
ferm U. Het verhaal vertelt verder: 
Jezus wordt in doeken gewikkeld 
en begraven. De tijd van wachten 
‘in leegte en gemis’ is begonnen. 
Feest ! 15 mei 2019 is het 25 jaar 
geleden dat Diete Kits predikant 
is geworden. Wij willen samen 
met haar stil staan bij dit heuge-
lijke feit. Dat gaan we doen op 19 
mei. Diete zal zelf voorgaan tijdens 
deze dienst. Na de dienst zullen we 
onder het genot van koffi e/thee 
met een gebakje Diete in het zon-
netje zetten. Diete heeft ervoor 
gekozen het niet heel groots, met 
bv. een receptie of een feest te wil-
len vieren. Natuurlijk nodigen we 
wel een aantal mensen uit en zul-
len we op haar jubileum toosten. 
Diete heeft aangegeven niet een 
cadeau voor zichzelf te willen. Er 
zal daarom gecollecteerd worden 
voor een activiteit in het dorp.
Jarig. 15 april: mw. P. Snippe-Eef-
ting, Hoofdweg 141, 9421 PA: 79 
jaar. Wij wensen u een fi jne dag en 
Gods zegen voor de toekomst!
Vrouwenver. H.V.G.-Draagt 
Elkanders Lasten en Ora et Labo-
ra. 17 april komen we om 19.45 
uur samen in De Waterstaatskerk. 
We hebben dan een gezamenlijke 
Paasliturgie.

CoevorDen
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 14 april: HK 10.00 
ds. J. Lambers-Niers. Gez. dienst. 
Oppas: Pien en Bart. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie. Deurcollecte: 
bloemenfonds.
Aleida Kramer 10.30 Herv. 
voorganger.
Kerkdienst 18 april: GK 19.30 
ds. H. Nagelhout. H.A. Organist: 
Jan Kamphuis. Bloemendienst: 
Marjet Marissen. Collecten: 1. 

H.A. ‘Zorg met sterren’. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: orgelfonds.
De Voorde 10.30 ds. H. Nagel-
hout. H.A.
De Schutse 15.00 H.A. met 
Herv. voorganger.
Kerkdienst 19 april: GK 19.30 
ds. H. Nagelhout. Organist: Jan 
Kamphuis. Bloemendienst: mw. 
K. Vrielink.

Diever
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdienst 14 april: 10.00 ds. B. 
van Werven. Dienst in de nieuwe 
sporthal bij Stad en Esch Diever. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Kruiskerk 
19.15 ds. L van Rikxoort, Harden-
berg.
Kerkdienst 19 april: 19.30 ds. B. 
van Werven. H.A.

eMMer-CoMPaSCuuM
Kerkdienst 14 april: 9.30 ds. J. 
Fischer; Emmen. M.m.v Project-
koor. Na de dienst koffi edrinken. 
O.v.d.: mw. G. Smit en mw. R. 
Roffel. Diakenen: mw. T. Deuring 
en dhr. H. Buursema. Organist: 
Nelleke van der Leest. Oppas: 
Linie Moorman. Beamteam: 
Rianne. Gastdames: mw. H. Hugen 
en mw. N. Lamfers. Autodienst: 
dhr. H. Buursema: mw. Huizing 
en dhr. de Groot; mw. R. Roffel: 
fam. Potze. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Spaarcollecte. 3. Diaconie.
Kerkdienst 18 april: 19.30 ds. 
R. Wentink, Winterswijk. H.A. 
De laatste maaltijd van Jezus met 
zijn leerlingen staat centraal. Wij 
vieren op deze avond samen de 
maaltijd. Wij delen het brood en 
de wijn als goede buren. Ieder is 
van harte uitgenodigd om hierbij te 
zijn. O.v.d.: mw. A. Aukes en dhr. 
J. van Vondel. Diakenen: mw. I. 
Boer en mw. A. Leffers. Organist: 
Nelleke van der Leest. Gastda-
mes: 2 diakenen. Autodienst: 
fam. T. Buter: mw. Huizing; dhr. 
D. Pruim: fam. Potze en dhr. de 
Groot. Collecten: 1. H.A. 2. 
Spaarcollecte. 3. Diaconie.
Kerkdienst 19 april: 19.30 ves-
pers. Deze vesper is voorbereid 
door cie. vieren. We lezen het 
lijdensevangelie volgens Johannes, 
we zingen en bidden, en we wor-
den ook zelf bevraagd: waar was 
jij? Ook zullen momenten zijn van 
stilte, tijdens de vesper zal de paas-
kaars worden gedoofd, deze wordt 
aan het einde uit de kerk gedragen 
en verlaten we de kerk in stilte 
Organist: Nelleke van der Leest. 
Gastdames: 2 diakenen Auto-
dienst: mw. R. Roffel: mw. Hui-
zing; dhr. J. Bakker: fam. Potze en 
dhr. de Groot. Collecten: 1. H.A. 
2. Spaarcollecte. 3. Diaconie.

eriCa
Contactpersoon: dhr. M. Boeke-
loo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 14 april: 9.30 ds. 
Nobel. Collecten: 1. Pastoraat. 
2. 40-dagen tijd: JOP Jeugdwerk. 
Bij de uitgang: pastoraat. Oppas 
en knd.
Paasviering kinderen. 17 april 
14.30-16.30 uur. Voor de kinderen 
is er een paasviering op de woens-
dagmiddag. Er wordt uitleg gegeven 
bij het Joodse Paasmaal dat Jezus 
vierde met zijn leerlingen. Waarom 
deden ze dat? En wat betekent het 
brood en de druivensap die we bij 
het avondmaal gebruiken? We gaan 
samen eten en vieren. Zo wordt 
de betekenis van Pasen ook voor 

de kleinsten duidelijk!
Kerkdienst 18 april: 19.00 ds. 
H. Klaassens. H.A. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Diaconie. Bij de uit-
gang: pastoraat.
Kerkdienst 19 april: 19.00 ds. 
H. Klaassens.

GeeS
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 14 april: 10.00 
da. I. Thurkow, Beilen. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Lukas Aasman. 
O.v.d.: Gerrit Wolting. Organist: 
Harmke Elders. Oppas: Linda 
Schipper en Hylke Luimstra. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Jeugdwerk. 3. 
Bloemen. Bloemengroet: mw. 
J. Bosscher. Kerkvervoer: fam. 
Anne Wolting (581444). Na de 
dienst is er koffi edrinken.
Kerkdienst 18 april: 19.30 da. B. 
de Groot, Zweeloo. H.A. O.v.d.: 
Hans Bonhof. Organist: Irma 
Zuur.
Kerkdienst 19 april: 19.30 ds. 
W. van der Wel, Hardenberg/
Heemse. O.v.d.: Henk Stevens. 
Organist: Jan Klok.
Kerkdienst 20 april: 19.30 
gebedsgroep. Organist: Harmke 
Elders.
Jarig. Mw. J. Renting-Rotmensen, 
22 april: 85 jaar. Adres: Boerhoorn 
38 7861 BW Oosterhesselen.
Dhr. W. Elders, 23 april: 78 jaar. 
Adres: De Kamp 16 7863 PP Gees. 
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 14 april: 9.30 dhr. 
H. Jumelet. O.v.d.: J. de Wolde. 
Organist: J. Kroon. Collecten: 
1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: onderhoud gebouwen. Wel-
komstcie.: fam. J. Bartelds.
Kerkdienst 18 april: 19.00 ds. 
T. Oldenhuis, H.A. O.v.d.: W. v/d 
Brand. Organist: J. Kroon. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen.
Kerkdienst 19 april: 19.00 mw. 
D. de Jong-Beuker en mw. G. Vel-
zing-Hessels. O.v.d.: mw. M. Ellen-
Wessels. Organist: M. Hof.

klaZienaveen-noord
Kerkdienst 14 april: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Albert. Welkom: 
Fokko. Beamer: Lucie.
Kerkdienst 19 april: 19.00 
ds. H. Dekker. H.A. Organist: 
Gerard Ziengs. O.v.d.: Fokko. 
Welkom: Mia. Beamer: Lucie.

nieuW-aMSterDaM/
veenoorD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 14 april: 10.00 drs. 
A. van der Velde, Kampen. O.v.d.: 
dhr. H. Vos. Organist: dhr. A. 
Stulp. Koster: dhr. A. Engberts. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Annet Benus. Knd.: Demi Vos. 
Kaars aansteken: Siri Seip. 
Bediening beamer: Marcel 
Haan. Ontvangst: Corry Baan en 
Gé Visser. Bloemendienst: fam. 
Lunenborg. Autodienst: E. de 
Groot
Kerkdienst 18 april: 20.00 ds. 

T. Oldenhuis. H.A. O.v.d.: mw. 
J. Feijen. Organist: dhr. K. Salo-
mons. Koster: dhr. R. Visser. 
Collecten: 1. 40-dagenproject. 2. 
Kerk.
Oldersheem 18 april: 14.30 ds. 
E. van der Meulen. H.A. O.v.d.: 
dhr. P. Homan. Organist: mw. I. 
van Tellingen.
Kerkdienst 19 april: 19.30 ds. 
E. van der Meulen. O.v.d.: mw. G. 
Visser. Organist: dhr. H. Kroeze. 
Koster: dhr. H. Mulder. Collecte: 
geen.
Oldersheem 19 april: 19.00 
weeksluiting o.l.v. da. Lourens.
Kerkdienst 20 april: 19.30 ds. 
E. van der Meulen. O.v.d.: ds. E. 
van der Meulen. Organist: mw. D. 
Wesselink. Koster: dhr. R. Visser. 
Collecte: geen.

nieuW-aMSterDaM/
veenoorD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 14 april: 10.00 ds. 
E. Wisselink. Organist: Willy 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Zuiderkerkgemeente. Uitgangs-
collecte: onderhoud gebouwen. 
Autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. Jakobs: mw. G. Reuvekamp; 
mw. G. Horstman: mw. H. Ellen. 
Lector: Tom van Sloten. O.v.d.: 
Albert Meijering. Bloemen: dhr. 
Flokstra. Koster: B. Misker. Kof-
fi e: Hennie Visser en Hester 
Elijzen. Ontvangst en Nieuws-
brief: Aly Winkel en Henny Hol-
warda.
Kerkdien st 18 april: 19.30 ds. 
E. Wisselink. Organist: mw. Willy 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
Uitgangscollecte project.
Kerkdienst 19 april: 19.30 ds. 
E. Wisselink. M.m.v. de Cantorij. 
Organist: Willy Misker.
40-dagentijd project. De 
40-dagentijd is wederom weer 
voor Gambia gekozen. We willen 
van alles inzamelen dat weer voor 
€ 7,50 per doos kan worden ver-
zonden. 14 april kunt u alles wat u 
nog vergeten bent inleveren en…. 
natuurlijk geld, want als er geld is 
kunnen ze weer verder bouwen. 
De ZWO.

SChoonoorD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 14 april: De Wijn-
gaard 9.30 slotdienst wintersei-
zoen. De dienst is samengesteld 
door de jongeren van de jeugd-
kerk. Na de dienst is er gelegen-
heid om met elkaar een kop koffi e/
thee te drinken in De Rank en is er 
nog een spel. Collecten: 1. Palm-
zondag Jeugd JOP. 2. Kerk. Tot 
Pasen staat ook weer de bus in de 
hal van de kerk waar u uw giften 
in kunt deponeren in deze tijd van 
bezinning. We willen dan denken 
aan mensen die het minder heb-
ben dan wij. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: J. van Kleef en C. 
van Nee. Oppas: Anouk Zwiers 
en Evelien Vos. Bloemengroet: 
fam. H. Oving.
Kerkdienst18 april: De Wijn-
gaard 19.30 ds. Akkerman, 
Emmen. H.A. Collecte: diaconie.
Kerkdienst 19 april en 20 april: 
19.30 n.b. Autodienst: B. Schans 
en G. Gussinklo.
Mocht u de andere avonden ook 
vervoer willen neem dan contact 
op met de kerkenraad.

Lees verder op pagina 4

berichten uit de gemeente 

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

Drenthe
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ZWarteMeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 14 april: 9.30 ds. 
Visscher, Dedemsvaart. H.A. 
O.v.d.: dhr. H. Kramer. Diaken: 
mw. G. Vos-Middeljans. Organist: 
dhr. M. Hof. Koster: fam. P. Vos. 
Collecten: 1. Avondmaalscol-
lecte. 2. Jeugdwerk. Bij de uitgang: 
onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 19 april: 19.00 ds. 
Rutgers, Groningen. O.v.d.: dhr. 
J. Batterink. Collectant: mw. A. 
Kamp-Slagter. Organist: mw. G. 
Fictorie. Koster: fam. P. Vos. Col-
lecten: diaconie. Bij de uitgang: 
onderhoud kerkgebouw.

Daarle
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, 
scriba, Watertorenweg 15, 7688 
PX Daarle
Kerkdienst 14 april: GK 9.30 
ds. B. Heusinkveld. HK 19.00 ds. 
E. Prins. Gez. dienst. Organisten: 
dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.: 
Lian Wetering (1, 2) en Geri Poor-
terman (5, 6). Oppas: Mini Veld-
man, Janien v/d Schootbrugge en 
Anniek Immink. Collecten: JOP 
en diaconie. Bloemen bezorgen: 
Bertine Wassink.
Kerkdienst 17 april: GK 19.30 
ds. E. Prins. Vespers.
Jarig. 27 april: mw. H. Reimink-
Dunnewind, Kotterskamp 29: 79 
jaar.
‘Geprezen zij de Heer, die 
eeuwig leeft. Die vol ontferming 
ieder troost en alle schuld ver-
geeft. Die heel het aards gebeu-
ren vast in handen heeft. Hem zij 
de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand 
begon. Halleluja. Geprezen zij het 
Lam, dat de schuld der wereld op 
zich nam’.

DeDeMSvaart
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 14 april: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Gerda Hofman. Organist: 
ds. W. Visscher. Lector: Judith van 
Kesteren. Koster: Marie Gerrits. 
De Fontein 19.00 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Janny Lok. Organist: 
Freddy Bruins. Koster: Else de 
Ronde.
Stille week. Alle diensten begin-

nen om 19.30 uur De dienst van 
dinsdag 16 april is in de Immanuël-
kerk, de andere diensten in de van 
Dedemkerk. In de Immanuelkerk 
is ds. W. Moolhuizen de predikant, 
maandag is mw. Ineke van der Logt 
voorganger, woensdag is dat ds. K. 
van Staveren en de andere dagen 
ds. J. Zondag. M.m.v. de Canto-
rij op maandag en woensdag. Op 
Witte Donderdag wordt de dienst 
van Schrift en Tafel gevierd. Nico 
Aalberts: organist.
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
diaconie. 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 kwets-
bare en arme gezinnen uit andere 
delen van het land. Het Volta-
meer is een enorm stuwmeer, zo 
groot als Overijssel en Gelderland 
samen. De kinderen kunnen niet 
ontsnappen aan hun slavenmees-
ters. Partnerorganisatie Challen-
ging Heights bevrijdt kindslaven en 
vangt hen tijdelijk op. Voordat ze 
naar huis gaan, krijgen ze intensive 
psychologische hulp en onderwijs. 
Ook krijgt hun familie hulp om een 
beter bestaan op te bouwen. In de 
Stille Week is de collecte bestemd 
voor de Rudolph Stichting.
Oppas: Van Dedemkerk Harmke 
Schoemaker en Windelien Veer-
man. Kinderkerk: groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 13 april: 
Team RKK. Organist: ds. W. Vis-
scher.
Activiteiten. In de Stille Week 
worden er geen activiteiten geor-
ganiseerd.

Den haM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdienst 12 april: 19.30 Stil 
Moment in de GKV. Collecte: 
gevangenenzorg NL.
Kerkdienst 14 april: 9.30 ds. 
H. de Haan. H.A. M.m.v. combo. 
O.v.d.: groep A. Knd.: peuters: 
Denise Ruiterkamp; groep 1 t/m 
8. Oppas: zaal 6: Jacobien Vehof, 
Karin Kolkman en Mathijs Smit. 
Collecten: 1. Kinderen in de 
Knel. 2. Alg. Kerkelijke Arbeid. 
Deurcollecte: kerk. Liefferdinck 
10.00 ds. G. de Goeijen. H.A. 
16.30 Andersdienst. HK 19.00 
ds. G. de Goeijen. Gez. dienst. 
H.A. en dankz. Avondmaalscol-

lecte: Roosevelthuis. Deurcollecte: 
Kerkrentmeesters.
Kerkdienst 18 april: 19.30 Stil 
Moment in de GKV. Collecte: 
gevangenenzorg NL.
Kerkdienst 19 april: HK 10.00 
ds. H. de Haan. 19.30 ds. G. de 
Goeijen. O.v.d.: groep B/C. Col-
lecten: 1. EBC ’t Harde. 2. Plaat-
selijke Evangelisatie. Deurcollecte: 
diaconaal project.
In memoriam Arie Verburg. Op 
9 maart heeft de Here tot zich 
geroepen, na een kort ziekbed, 
Arie Verburg in de leeftijd van 
90 jaar. Hij woonde samen met 
zijn vrouw sinds een paar maan-
den in het Liefferdinck, daarvoor 
jarenlang aan de Heemsteres 41. 
Arie is geboren in Leiden in een 
gezin van zeven kinderen. De 
lagere school doorliep hij in IJmui-
den, zo ook vervolgens de HBS 
aldaar. Aansluitend is hij naar de 
kweekschool gegaan. Zijn vrouw 
Cathrien leerde hij kennen op 
de belijdeniscatechisatie. Beiden 
waren ook actief in de padvin-
derij. Na 5 jaar verkering zijn ze 
getrouwd en gaan wonen in Sant-
poort. God gaf hen 2 kinderen, 
een zoon en dochter. Arie heeft 
o.a. lesgegeven op het LBO, later 
op de MULO. Toen hun dochter 
7 jaar was, zijn ze naar Den Ham 
verhuisd. Ook hier werkte hij op 
de MAVO. Hij gaf de vakken wis-
kunde, natuur- en scheikunde. 
Maar later ook geschiedenis. N.a.v. 
bepaalde opvattingen van een lid 
van het toenmalige schoolbestuur 
waarmee hij het niet eens was, 
zijn ze overgekomen van de Herv. 
Gem. naar onze kerk. Arie heeft 
tot zijn 66e gewerkt. Ook gaf hij 
les aan de avondmavo in Almelo 
en op de internationale school op 
landgoed Eerde. Later leerde hij 
Nederlands aan asielzoekers. Hij 
was jarenlang actief bij de voet-
bal als leider. En samen met zijn 
vrouw was hij 46 jaar lid van het 
koor ‘Looft den Heer’. Op 5 nov. 
mochten hij en zijn vrouw hun 
65-jarig huwelijksjubileum vieren. 
Voor het vele vrijwilligerswerk wat 
hij heeft gedaan, is hij koninklijk 
onderscheiden. Zijn hobby’s waren 
zijn tuin, de kippen en vooral veel 
lezen. Ook genoot hij van het uit-
laten van de hond. Arie had een 
duidelijke mening over hoe hij din-
gen zag in het leven, ook als het 
ging over het geloof. Je kon daar 
met hem een goed gesprek over 
voeren. 12 maart heeft in beslo-
ten kring een crematieplechtigheid 
plaatsgevonden in het crematorium 

te Nijverdal. De Here trooste zijn 
vrouw Cathrien, kinderen en klein-
kinderen. 

harDenBerG-heeMSe
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Palmzondag 14 april nodigen 
wij alle kinderen uit om met hun 
palmpaasstok naar de Hessenweg-
kerk te komen om 10.00 uur. De 
stok mag je voor de dienst in de 
Esch plaatsen. Als we terugkomen 
in de kerk lopen we een optocht, 
vervolgens lopen we naar zorg-
centrum Clara Feyoena Heem om 
hier onze optocht te vervolgen. 
Daarna is er nog een leuke speur-
tocht in het bosje aan het eind van 
de Berkenlaan, hier kunnen we 
weer door onze ouders opgehaald 
worden. (Voor de ouders is er na 
de dienst koffi e in de Esch) Kom 
je ook 
Paasontbijt 21 april. Net als 
voorgaande jaren hopen we de 
Paasmorgen te beginnen met een 
gezamenlijk ontbijt dat begint om 
8.30 uur in de Esch. We pakken 
daar mee de oude traditie op van 
de eerste christenen, die zo hun 
blijdschap over de opgestane Heer 
deelden. U kunt zich opgeven, 
door uw naam te noteren op een 
intekenlijst die u kunt vinden in de 
Esch, onder de toren van de WLK, 
in de Aerninckhoff en de Matrix. 
Dat kan nog op zondag 14 april. 
Voor eventueel vragen kunt u bel-
len met Johan Jans (251474).
Opbrengst inzamelingsactie 
Voedselbank Hardenberg-Ommen. 
De inzamelingsactie voor de Voed-
selbank heeft het geweldige aantal 
van ruim 55 kratten voedingsmid-
delen opgeleverd! Radewijk: 7 
kratten; Baalderveld: 6 kratten; 
Hardenberg-Centrum: 15 krat-
ten; Heemse + Marslanden: 25 
kratten. Daarnaast waren er nog 
een aantal tasjes buiten de kratten 
om. Ook bij de Voedselbank zelf 
zijn tasjes ingeleverd. Alle gevers 
en alle mensen die aan deze actie 
hebben meegewerkt: namens de 
Voedselbank en de Diaconie. Har-
telijk dank!
Oproep voor garen/wol; Wij 
zijn de granny’s; haken en breien 
ook voor goede doelen die aan-
gestuurd worden door de regio 
Hardenberg. Heeft u misschien 
nog restjes garen/wol over die u 
wilt missen dan houden wij ons 
aanbevolen. Voor info. Aly Mulder: 
06-10083788; Lieda Zandman: 
06-30404740.

MariËnBerG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariënberg, 
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 14 april 9.30 ds. 
L. van Rikxoort. In deze dienst 
hopen 4 jonge mensen belijdenis 
te leggen van hun geloof. Bernardo 
Hans, Daan Noeverman, Manon en 
Lars Visser. 19.00 ds. A. van Vliet, 
Leeuwarden. Jeugddienst. O.v.d.: 
dhr. W. Menzo. Diakenen: D. 
Otten en P. Olsman. Collecten: 
KRQ, kerk en gebouwen. Gast-
heer: B. Mellema.
Kerkdienst 19 april: 19.30 ds. 
H. ter Beek, Zwartsluis. O.v.d.: 
dhr. R. Lennips. Diakenen: B. 
Mellema en A. Visser.
Meeleven. Meeleven volstaat 
soms door een klein gebaar.
Tekst. Teleurstelling kan leiden 
tot ontmoediging, ontmoediging is 
een voedingsbodem voor ongeloof.

nieuWleuSen
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling, 
Oosterveen 24, 7711 BS Nieuwleu-
sen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 14 april: OK 
10.00 ds. M. Develing. Knd.: 
groep 1-8. Collecten: diaconie, 
kerk en onderhoudsfonds. MK 
19.15 ds. G. v/d Pol. (Malawi). 
ZWO-dienst.
Kerkdienst 18 april: OK 19.30 
ds. M. Develing. H.A. Collecten: 
diaconie, kerk en onderhouds-
fonds. MK 19.30 ds. G. Trouw-
borst. H.A.
Kerkdiensten 19 april: OK 
19.30 ds. M. Develing. Collecten: 
diaconie, kerk en onderhouds-
fonds. MK 19.30 ds. L. Hoekstra.
Kerkdienst 20 april: MK 19.30 
ds. L. Hoekstra.

SiBCulo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 14 april: Kloos-
terhaar Fredrikskerk 9.30 ds. 
W. v/d Griend. Belijdenisdienst. 
Oppas: aanwezig. Collecten: dia-
conie, solidariteitsfonds en onder-
houdsfonds.
Kerkdienst 18 april: Klooster-
haar Fredrikskerk 19.30 ds. W. 
v/d Griend. H.A. Collecten: dia-
conie, kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 19 april: Sibculo 
Kloosterkerk 19.30 ds. J. Droog-
endijk, Vroomshoop. Collecten: 
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berichten uit de gemeente 

Advertenties

Overijssel

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

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

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

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

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

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

KLEURIG
FRIS  

INSPIREREND
UITNODIGEND
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De Verspieders 
Express is een mis-

sionair project, dat zelfstandig 
opereert en met ondersteuning 
vanuit de Protestantse Kerk 
Nederland opgezet.

Maatschappelijke stage
Jongeren en vrijwilligers uit Daar-
lerveen, Daarle, Den Ham en 
Vriezenveen zijn vanuit de Dor-
cas-boerderij in Daarlerveen druk 
in de weer geweest een oude 
bouwkeet om te bouwen tot de 
Verspieders Express. Ook leerlin-
gen van Het Noordik (christelijke 
scholengemeenschap) en Pius X 
College (katholieke scholenge-
meenschap) werkten mee in het 
kader van hun Maatschappelijke 
Stage. Zij maakten bijvoorbeeld 
een kast voor de DVD-spullen en 
pasten een oude tafel zodanig aan 
dat er plaats is voor twaalf kin-
deren. Dit meubelstuk, afkomstig 
uit de oude Hervormde Kapel 
te Daarlerveen, is zeker 50 jaar 
oud en stond nog bij iemand in 
de schuur. Naast de themawagen 
heeft De Verspieders Express 
ook de beschikking over twee 
partytenten met zijstukken. 

Bouwkeet
Roelof Hekman is nauw betrokken 
bij de totstandkoming van de Ver-
spieders Express. Hij vertelt: “De 
naam verwijst uiteraard naar de 
verspieders uit de Bijbel, die onder 
leiding van Jozua het beloofde land 
verkenden. Vanuit de Protestantse 
Kerk Nederland waren er in het 
verleden vijf caravans beschikbaar 
onder de naam Kids-Express, die 
waren ingericht met vijf verschil-
lende exposities van Bijbelverha-
len. Om organisatorische redenen 

Verspieders Express rijdt binnenkort in Twente

Het idee is simpel. Neem een oude bouwkeet, knapt die op en laat ‘m 
rondrijden met als doel: kinderen bekend maken met Bijbelverhalen. 
In Daarlerveen en omgeving rijdt de Verspieders Express, een rijdende 
knutsel- en themawagen met aan boord een DVD en een tv. Kerken, orga-
nisaties en privépersonen kunnen er op aanvraag gebruik van maken. 
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De in kerkelijke 
kringen zoge-

noemde Stille Week ligt voor 
ons uitgestrekt. De veertigda-
gentijd is bijna ten einde, Pasen 
komt dra. De in protestantse 
kringen overgenomen vastentijd 
van onze rooms-katholieke zus-
ters en broeders heeft in deze 
veertigdagentijd bij vele gezinnen 
tot soberheid in het dagelijks 
leven geleid. Geen luxe eten in 
huis halen, geen alcoholische of 
bijzondere frisdranken drinken, 
geen vlees eten, en vult u zelf 
verder maar in welke dingen in 
onze welvaartsstaat volstrekt 
overbodig zijn. Voor de één zal 
dit te maken hebben met het 
lijden van Jezus, voor de ander 
ligt de betekenis van dit vasten 
besloten in een soort van solida-
riteit met het lijden in de wereld. 
Het is misschien vooral een 
periode waarin mensen stilstaan 
bij de vraag naar de zin van het 
lijden.

En juist nu las ik in een boek de 
zin: ‘Als je een vraag stelt waar-
op geen antwoord komt, is dat 
het antwoord.’ Het geeft precies 
weer wat het is: op de vraag 
naar de zin van het lijden is geen 
eenduidig antwoord. Soms wordt 
er een antwoord uit onverwach-
te hoek aangereikt, dan weer 
heerst er slechts een bijna oor-
verdovende stilte.

Het deed me denken aan een 
opmerking van Antoine de Saint-
Exupéry (ja, die van De Kleine 
Prins). Deze mens was niet alleen 
oorlogsvlieger en schrijver, maar 
ook een mysticus. Op een gege-
ven moment is hij naarstig op 
zoek naar een goddelijk teken, 
naar een bewijs dat God bestaat. 
Hij smeekt om een gebedsverho-
ring, om zodoende te ervaren dat 
er wel degelijk een Aanwezigheid 
is. Hij gaat marchanderen met zijn 
God, maar krijgt geen antwoord, 
wat hij ook doet of zegt. Uitein-
delijk komt hij tot de conclusie 
dat een god die zich laat aanraken 

geen god meer is. Noch wanneer 
hij (die god) gehoorzaamt aan een 
gebed. En voor de eerste keer 
ervaart hij dat de grootheid van 
het gebed vooral gelegen is in het 
feit dat het géén antwoord ont-
vangt en dat het afzichtelijke van 
ruilhandel geen enkele rol speelt 
in deze uitwisseling. Hij ontdekt 
dat de leerschool van het gebed 
de leerschool is van de stilte. En 
dat de liefde pas dáár begint waar 
er geen gave meer te verwachten 
is. De liefde is vooral oefening van 
het gebed en het gebed oefening 
van de stilte.

Een mooie gedachte om mee te 
nemen in de Stille Week die voor 
ons ligt.

Stilte
Door DS. Foekje Dijk,

DalFSen

Het is misscHien vooral een 
periode waarin mensen stilstaan 
bij de vraag naar de zin van Het 

lijden.

De Verspieders 
Express is een mis-

sionair project, dat zelfstandig 
opereert en met ondersteuning 
vanuit de Protestantse Kerk 
Nederland opgezet.

Maatschappelijke stage
Jongeren en vrijwilligers uit Daar-
lerveen, Daarle, Den Ham en 
Vriezenveen zijn vanuit de Dor-
cas-boerderij in Daarlerveen druk 
in de weer geweest een oude 
bouwkeet om te bouwen tot de 
Verspieders Express. Ook leerlin-
gen van Het Noordik (christelijke 
scholengemeenschap) en Pius X 
College (katholieke scholenge-
meenschap) werkten mee in het 
kader van hun Maatschappelijke 
Stage. Zij maakten bijvoorbeeld 
een kast voor de DVD-spullen en 
pasten een oude tafel zodanig aan 
dat er plaats is voor twaalf kin-
deren. Dit meubelstuk, afkomstig 
uit de oude Hervormde Kapel 
te Daarlerveen, is zeker 50 jaar 
oud en stond nog bij iemand in 
de schuur. Naast de themawagen 
heeft De Verspieders Express 
ook de beschikking over twee 
partytenten met zijstukken. 

Bouwkeet
Roelof Hekman is nauw betrokken 
bij de totstandkoming van de Ver-
spieders Express. Hij vertelt: “De 
naam verwijst uiteraard naar de 
verspieders uit de Bijbel, die onder 
leiding van Jozua het beloofde land 
verkenden. Vanuit de Protestantse 
Kerk Nederland waren er in het 
verleden vijf caravans beschikbaar 
onder de naam Kids-Express, die 
waren ingericht met vijf verschil-
lende exposities van Bijbelverha-
len. Om organisatorische redenen 

liep dit project af. We vonden dat 
zo’n mooi initiatief dat we zelf ook 
zoiets wilden doen. We kwamen 
op het idee om een oude bouw-
keet te kopen en om te bouwen. 
Naast de stagiaires hebben twee 
vrijwilligers meegeholpen in het 
kader van NL Doet. Zij hebben de 
keet vakkundig gerepareerd onder 
begeleiding van enkele vakmensen. 
Er is nieuw plaatmateriaal aange-
bracht en alles is fris geschilderd.”

Missionair programma
De betrokkenen gingen niet over 
één nacht ijs. Hekman: “We heb-
ben een missionair programma 
geschreven en ingediend bij de 
landelijke PKN. Ons doel is kin-
deren in aanraking brengen met 
het christelijk geloof. De PKN 
kende ons tweeduizend euro 
subsidie toe en toen konden we 
verder. Ook op andere manieren 
hebben we steun gekregen. We 
konden goedkoop aan spullen 
komen, mensen stelden materia-
len beschikbaar en een aannemer 
verkocht de bouwkeet voor een 
habbekrats aan ons. Bij de kring-
loop hebben we een versterker 
met luidsprekers gevonden. In 
het kader van NL Doet kregen 
we ook nog eens een bijdrage van 
het Oranjefonds. Verder ontvin-
gen we een cheque van het Chris-
telijk Boekenhuis ‘De Akker’ in 
Vriezenveen; daarvan hebben wij 
liedbundels gekocht. Die worden 
ook gebruikt bij de maandelijkse 
gebedskring Huis van Gebed-
Daarlerveen.”

kinderfeestjes
De keet is bedoeld voor mis-
sionaire activiteiten, maar tegen 
een geringe vergoeding kunnen 
er bijvoorbeeld ook kinderfeest-
jes in worden gehouden. Verder 
wordt het werk van de Verspie-

ders Express vooral bekostigd uit 
giften. Hekman: “We kunnen  als 
Verspieders Express zelf bijbelver-
halen vertellen in de keet, maar 
kerken, evangelisatiecommissies, 
missionaire organisaties kunnen 
de Verspieders Express ook inzet-
ten voor een kinderclub of klie-
derkerk. In de wagen hebben we 
ruime keuze uit Bijbelverhalen, er 
staan er zo’n dertig op DVD. ” 

activiteiten
Vorig jaar werden ter promotie 
van de Verspieders Express Bij-
belse wandelingen langs de Regge 
georganiseerd. Dat trok de aan-
dacht van HOI TV, onderdeel 
van de lokale publieke omroep. 
Staan er nog meer promotieacti-
viteiten op het programma? Hek-
man: “Zeker. In het kader van de 
Nacht van Gebed organiseren we 
vanuit protestantse gemeente De 
Schoof (Brugstraat 10, Daarler-
veen) op donderdag 20 juni een 
Bijbelse wandeling in ‘Het Veen-

schap’ bij Vriezenveen en op vrij-
dag 21 juni een avondprogramma. 

oproep
In de zomerperiode ligt het ker-
kelijk werk vaak voor een groot 
deel stil. Ook de vrijwilligers van 
de Verpieders Express nemen dan 
even vakantie. Grijp in deze perio-
de dan eens de kans om de thema-
wagen te proberen. Bijvoorbeeld 
voor missionaire activiteitenvan 
uw kerkelijke gemeente of organi-
satie ten behoeve van zomergas-
ten in de regio. Met de Verpieders 
Express (inclusief partytenten) 
kunt op een ludieke manier aan-
wezig zijn op zomerfeesten, bra-
derieën of anderszins. Neem voor 
meer info contact op met verspie-
ders.express@gmail.com

De Verspieders Express is op zoek naar muzikanten die 

missionair actief willen zijn en op het orgel, keyboard of 

ander instrument een samenzang kunnen begeleiden. Iets 

voor jou? Mail

 verspieders.express@gmail.com

Verspieders Express rijdt binnenkort in Twente

Bijbelverhalen vanuit een oude bouwkeet
Het idee is simpel. Neem een oude bouwkeet, knapt die op en laat ‘m 
rondrijden met als doel: kinderen bekend maken met Bijbelverhalen. 
In Daarlerveen en omgeving rijdt de Verspieders Express, een rijdende 
knutsel- en themawagen met aan boord een DVD en een tv. Kerken, orga-
nisaties en privépersonen kunnen er op aanvraag gebruik van maken. 

Door leo PolhuyS, 

Deventer
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Zaterdag 13 april
eo | nPo2 | 18.45
nederland Zingt
De koorleden van Choiru Hope 
en Jong Dameskoor Shira van de 
St. Gertrudiskerk in Bergen op 
Zoom zingen zo aanstekelijk, dat 
je niet anders kunt dan meezingen.

Zondag 14 april
eo | nPo2 | 9.55
De kapel
Ds. Bottenbley vertelt over het 
goede werk van God in ons. 

Zondag 14 april
eo | nPo2 | 11.35
het vermoeden
Thea Barnard werd in 1968 beves-
tigd als eerste vrouwelijke predi-
kant in de Nederlands Hervormde 
Kerk. Haar droom kwam uit toen 
ze in Ruurlo in het ambt trad.

Maandag 15 april
avrotroS | nPo3 | 22.25
jani gaat...
Jani bezoekt een klein kustdorpje 
in Alaska. De temperatuur is 20 
graden onder nul. Slaagt hij erin 
zich thuis te voelen op één van 
de meest afgesloten plaatsen ter 
wereld?

Dinsdag 16 april
kro-nCrv | nPo1 | 22.20
De rijdende rechter
De Turkse mevrouw Akyz begon 
drie jaar geleden vol goede moed 
een supermarkt in een winkel-
centrum in Amstelveen. Echter, 
er komen klachten. Ze volgt de 
regels niet en afval en rottend 
fruit zorgen voor enorme stank-
overlast. De Rijdende Rechter 
geeft duidelijkheid over de regels.

Woensdag 17 april
ntr | nPo2 | 21.20
andere tijden
Op woensdag 7 juni 1989 stort in 
dichte mist een passagiersvlucht 
neer van SLM nabij Zanderij in 
Paramaribo. De ramp eist 176 
levens, waaronder een groot deel 
van het Kleurrijk Elftal, profvoet-
ballers van Surinaamse afkomst. 
Een onderzoek wordt ingesteld 
en er blijkt van alles mis te zijn.

Donderdag 18 april
eo | nPo2 | 20.25
van atlas naar arabië
Kefah Allush bezoekt Oman. 
Oman is helemaal in de ban van 
het zwarte goud. Oliedollars heb-
ben het land compleet veranderd.

Donderdag 18 april
kro-nCrv-eo | nPo1 | 
21.30
the Passion
Dordrecht vormt op Witte Don-
derdag het decor van The Passion. 
Met het thema ‘Je bent niet alleen’ 
legt The Passion dit jaar de nadruk 
op de aandacht voor elkaar.

vrijdag 19 april
eo | nPo2 | 12.00
Matthäus Passion
In de prachtige Pieterskerk in 
Leiden vertolken het ARS Musica 
koor en orkest onder leiding van 
 Patrick van der Linden de Mat-
thäus Passion van Johann Sebas-
tian Bach.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl
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Bidden in een busje
Middenin de zaterdagkrant nam 
tubantia een foto over 2 pagina’s 
op van een bestelbusje op het ter-
rein van de Universiteit Twente met 
op de zijkant de tekst: Popup Prayer 
Room. Journalist Theo Hakkert mij-
mert onder de foto over kerk en indi-
vidualisme.

Van maandag tot en met vrijdag was er, op 
een enkel uur van de wolf na, iemand aan 
het bidden.

Zonder ‘een kerk in de zin van 
steen’ kan het ook. Nog niet zo 
heel lang geleden zag ik een mos-
lim zijn gebedskleed uitspreiden 
bij een tankstation in Ahaus. Als 

je de richting maar weet, en dan 
vijf keer per dag. Nieuwe manie-
ren van ouderwets belijden. Want 
ook nieuwe generaties doen er 
wel degelijk aan. Op het ter-
rein van de Universiteit Twente, 
waar zeker vier christelijke stu-
dentenverenigingen actief zijn, 
stond zopas een verbouwd busje 
met het opschrift ‘Popup Prayer 
Room’. Past bij deze mobiele tijd. 
Een tijdelijke ruimte om te bid-
den, bij wijze van spreken snel 
tussen alle beslommeringen door, 
in de middagpauze bijvoorbeeld. 
Niet een klassieke food truck bij 
de kantoorpoort, maar een met 
‘food for thought’. Een moment 
van introspectie en hup, weer 
verder met boekhouden. Past 
ook in deze tijd van individua-
lisme. Niet meer samen in de 
kerkbanken op de zondag, maar 
ieder voor zich. Toch ziet de 
organisatie het zo niet: “‘Privétijd 
met God’ is een aanvulling, niet 
een vervanging. Niemand heeft 
hier gebeden die niet ook in een 
kerk bidt.” Het busje stond er 
een werkweek. Met het idee een 
bidmarathon te houden, liefst 
24/7. Bijna gelukt, het werd 24/5. 
Van maandag tot en met vrijdag 
was er, op een enkel uur van de 
wolf na, iemand aan het bidden. 
Soms een kleine groep mensen 
tegelijkertijd. Saamhorigheid in 
estafettevorm. 

1 miljoen in 4 minuten
Het zakenblad kijk op oost-
nederland staat meestal vol 
met klop-klop verhalen van en over 
gewestelijke ondernemers. De uit-
zondering bevestigt de regel met een 
lezenswaardig levensverhaal van de 
Zwolse zakenman Ismail Yildirim.

Ze zei tegen Picasso: ‘Wilt u alstublieft een 
kunstwerkje tekenen op dit stukje papier’

“Over mijn succesvolle jaren 
kan ik het volgende verhaal ver-
tellen. Op een dag kwam een 
vrouw bij de supermarkt de 
beroemde Picasso tegen. Zij 
rende naar hem toe en pakte 
een stuk papier uit haar tas en 
zei tegen Picasso ‘lk ben een 
groot fan van u en ik bewon-
der uw kunst’. Wilt u alstublieft 
een kunstwerkje tekenen op 
dit stukje papier? Dit werd niet 
geweigerd door Picasso. Hij 
pakte het papiertje en maakte 
een tekening. De tekening was 
klaar en Picasso gaf de tekening 
aan de vrouw. Hij zei tegen haar: 
‘Dat kost u 1 miljoen dollar, 
mevrouw’. De mevrouw schrok 
en zei: ‘u bent maar vier minuten 
bezig geweest’. Met een glimlach 
reageerde Picasso: ‘Ik heb er 
wel 40 jaar over gedaan om dit 
in vier minuten te kunnen teke-
nen’.”

Pensioen? niks d’r van!
Het reformatorisch Dagblad 
schrijft geregeld voor en over truc-
kers. Deze keer Jan Wessels uit 
Vriezenveen aan het woord. 

“Ik zou er nu nog niet aan moeten denken 
om hele dagen thuis te zitten.”

Voor dag en dauw is hij uit de 
veren. Jan Wessels (77) maakt 
met de vrachtwagen ritten voor 
het bedrijf waarvan hij vroeger 
directeur was. Nu in loondienst 
én met de mogelijkheid om vrij 

te nemen. “Normaal ging ik 
nooit naar de ouderendag van 
onze kerk. Nu neem ik een snip-
perdag.” […] Hij hoopt door te 
gaan zolang zijn gezondheid dat 
toelaat. De wekker loopt elke 
werkdag om 5.00 uur af. “Ik voel 
me niet vermoeider dan twintig 
jaar geleden. Het houdt natuur-
lijk een keer op. We weten dat 
ons leven eindig is. Maar ik zou 
er nu nog niet aan moeten den-
ken om hele dagen thuis te zit-
ten.”

Gratis preek
Fragment uit de Blitspos van de 
Nederduitsch Hervormde Kerk te 
Zuid-Afrika.

Alles gratis

Preekbeurte in Dullstroom. 
Predikante kan by Gemeente 
Dullstroom preek en gratis ver-
blyf vir twee nagte kry vir die 
gratis preek. Die gemeente bied 
gratis verblyf vir ’n predikant 
en sy/haar gade; vir kinders se 
verblyf moet self betaal word. 
Die vergunning geld nie langna-
weke en vakansietye nie. Reë l 
die verblyf met Adri by 071 672 
6761. Kontak dan mev Johanna 
Pieterse by 072 116 3353 of nhk-
dullstroom@gmail.com om die 
Sondag te bevestig. 

-
-

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.

 

Vroeger dachten we er niet 
aan en deden we er niet aan. 
Ja, ik bedoel vasten. En dan 
vooral in de tijd voor Pasen. 

Door DS. taMMo olDenhuiS, 

CoevorDen

We hebben dat als protestan-
ten een beetje geleend van onze 
Roomse broeders en zusters 
die na de aswoensdag even 

terugschakelen wat het dage-
lijks menu aangaat. En na Pasen 
gaat het een versnellinkje hoger, 
want dan mag het weer. Vasten 
is immers in de mode en zeker 
in de veertigdagentijd. Dan moet 
je helemaal de tijd nemen om 
tot inkeer te komen en al dat 
overtollige eten  achterwege te 
laten. Het leven bestaat immers 
niet alleen uit eten. De mens zal 
immers niet van brood alleen 
leven. En denk er om geen drup-
pel alcohol. Soberheid alstube-
lieft! Bovendien is het gezond 
ervoor te zorgen dat we ontvet-
ten en ontgiften. Ook moet de 
vetbalans in de gaten gehouden 
worden. 

Waar die dwaasheden vandaan 
komen gaat mijn pet te boven. 
Zeker als christenmens moet 
je het goede voorbeeld geven 
dat je zuiver met de dingen 
omgaat en wel zeker met je 
eigen lichaam. En zo hoort het 
vasten daar dan ook bij. Oei pas 
op, straks worden we ook nog 
vromer dan vroom. Ik weet het, 
ik overdrijf een beetje en schrijf 
een beetje met houtskool. Ze 
vragen mij zondags ook wel 

eens of ik ook aan het vasten 
meedoe. Dan schud ik met mijn 
misschien wel te dikke hoofd 
en zeg ik dat het aan mij niet 
besteed is. Helaas ze zijn bij mij 
aan het verkeerde adres want ik 
vast helemaal niet. 

Ik zal de knuppel maar in het 
hoenderhok gooien want ik 
ben dat gevast en zeker het ge-
emmer erover helemaal zat. 
Misschien ben ik daardoor een 
tikkeltje minder vroom dan de 
goegemeente, maar dat zal mij 
in dat opzicht volkomen worst 
zijn. Als iedereen 
het doet, hoef 
ik het toch nog 
niet te doen? Ik 
schenk mij ook 
in de tijd voor 
Pasen gerust een 
glaasje wijn in 
en daar doe ik 
niets verkeerd mee naar mijn 
stellige overtuiging. Uiteindelijk 
heb ik ook nog eens een keer 
de Schrift aan mijn zij, die zegt 
dat wijn het hart verheugt en 
daar vaar ik wel bij. Dat wil nog 
niet zeggen dat ik mij elke dag te 
goed moet doen aan een vette 

hap en dat ik me dik en rond 
moet eten totdat de weegschaal 
het gaat begeven. We hebben 
verstand meegekregen om er 
mee te werken. We moeten 
zelfs het verstand gebruiken als 
we aan tafel schuiven, want de 
maag is een slechte maat. Het 
verstand moet nu eenmaal eer-
der nee zeggen dan de maag. En 
dat schijnt nogal eens probleem 
te zijn bij velen. 

 Ik ben blij dat het Pasen gaat 
worden, daar kijk ik elk jaar 
weer naar uit. We gaan mee 

naar Jeruzalem 
met de Heer, 
prachtig, maar 
pas op: Hij is de 
Opgestane die 
om ons door 
de diepte ging 
om ons nu al op 
de toonhoogte 

van het leven te laten leven. 
Dat bedoel ik niet vromer 
dan vroom maar zeg ik in alle 
nuchterheid van het bestaan. 
Daarom hoef ik in elk geval niet 
te vasten. Als ik het goed heb, 
heeft Hij dat zelf ook gezegd. En 
zo is het!

 Vasten

bij de achterdeur 

iK ben blij dat Het pasen gaat 
worden, daar KijK iK elK jaar 
weer naar Uit. we gaan mee 

naar jerUzalem met de Heer, 
pracHtig…

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

oPenluChtSaMenkoMSt?
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diaconie, kerk en onderhouds-
fonds.
Kerkdienst 20 april: Klooster-
haar Fredrikskerk 19.30 ves-
pers.
Jarig. 13 april: mw. G. Korblet-
Timmer, Oranjestr. 78, Wester-
haar: 87 jaar.
18 april: dhr. D. Hendriks, Paters-
wal 4i Sibculo: 72 jaar.
26 april: dhr. R. Jaspers, Gemeen-
teweg 35, Sibculo: 78 jaar.
30 april: dhr. G. Hendriks, Paters-
wal 2, Sibculo: 84 jaar.
3 mei: mw. H. Kerkdijk-Gijsbers, 
Boerendijk 44, Sibculo: 71 jaar.
16 mei: dhr. B. Lamberink, Plas-
hofstr. 29, Sibculo: 82 jaar. Van 
harte gefeliciteerd en Gods zegen 

gewenst in uw komende levensjaar.

St. janSklooSter
Contactpersoon: Tiny van der Lin-
de-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB 
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 14 april: 10.00 
ds. R. van Hornsveld, Den Ham. 
Oppas: Janine Hessing en Manon 
Bosgraaf. Knd.: groep 1 en 2: 
alle leiding en hulpen. Organist: 
Corry van den Berg. 19.00 ds. M. 
Sytsma-van Oeveren. Organist: 
Jan Pieter van Eerde. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 19 april: 19.30 dhr. 
S. Bakker, Urk. Organist: H. 
Dunsbergen. Collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie.
Zieken. Moeiten en zorgen, 
ziekte, verdriet en pijn, altijd zijn 

er mensen die hiermee te maken 
hebben. Maar ook vreugde en 
blijdschap, dankbaarheid en geluk 
mogen we zeker niet uit het oog 
verliezen, ook al lijkt het soms 
dat die aspecten van het leven 
overwoekerd worden door het 
negatieve. Maar wat er ook gaande 
is in ieders leven, we mogen niet 
vergeten dat we een Vader heb-
ben die door alles heen weet wat 
we nodig hebben in het leven van 
elke dag. We zijn op weg naar 
Pasen, het opstandingsfeest. Maar 
voor Christus uit het graf verrees 
moest Hij eerst alle lijden wat wij 
verdiend hebben dragen door te 
sterven aan het Kruis. De gedachte 
daaraan moet ons wel doen besef-
fen hoe rijk wij zijn in het mogen 
kennen van onze Heer en Heiland. 

Als geen ander weet Hij wat lijden 
aan het leven inhoudt. Maar dat 
weten moet ons er ook bij bepalen 
hoe bijzonder het is dat vreugde 
en blijdschap ons leven verrijkt. 
Hij doet het ons toekomen in zijn 
oneindig grote liefde die Hij liet 
zien door het offer van Christus 
aan het kruis. Daaruit denkend kan 
het niet anders zijn dat er dank van 
ons uit gaat naar Hem die ons aan 
zijn Vaderhand meeneemt op onze 
reis door het leven.
Vanuit dat oogpunt wensen we 
iedereen in welke levenssituatie 
dan ook met dank in onze harten 
naar God toe sterkte, kracht en 
bijstand toe voor de komende 
week.
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4hap en dat ik me dik en rond 
moet eten totdat de weegschaal 
het gaat begeven. We hebben 
verstand meegekregen om er 
mee te werken. We moeten 
zelfs het verstand gebruiken als 
we aan tafel schuiven, want de 
maag is een slechte maat. Het 
verstand moet nu eenmaal eer-
der nee zeggen dan de maag. En 
dat schijnt nogal eens probleem 
te zijn bij velen. 

 Ik ben blij dat het Pasen gaat 
worden, daar kijk ik elk jaar 
weer naar uit. We gaan mee 

naar Jeruzalem 
met de Heer, 
prachtig, maar 
pas op: Hij is de 
Opgestane die 
om ons door 
de diepte ging 
om ons nu al op 
de toonhoogte 

van het leven te laten leven. 
Dat bedoel ik niet vromer 
dan vroom maar zeg ik in alle 
nuchterheid van het bestaan. 
Daarom hoef ik in elk geval niet 
te vasten. Als ik het goed heb, 
heeft Hij dat zelf ook gezegd. En 
zo is het!

Tijdens de Nationale Herdenking 
herdenken we de Nederlandse 
slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en oorlogssitu-
aties en vredesmissies nadien. 
Veel kerkelijke gemeenten doen 
in hun woonplaats mee aan een 
herdenkingsbijeenkomst en 
besteden er in hun kerkdienst 
aandacht aan. Doet uw gemeen-
te nog niet mee? Of bent u als 
kerk op zoek naar ideeën? Dan 
volgen hier enkele tips.

lokale geschiedenis
Besteed op zondag 5 mei in uw 
kerk aandacht aan de Tweede 
Wereldoorlog. Zoek bijvoor-
beeld naar lokale geschiedenis 
(plekken en verhalen). Geef die 
een plek in de kerkdienst of tij-
dens een speciaal ‘herdenkings-
programma’ na de dienst. Of laat 
mensen in de kerk die oorlog 

hebben meegemaakt daar onder 
‘leiding’ van een interviewer over 
vertellen, tijdens de dienst of 
daarna.

Syrië
Dit jaar is het 74 jaar geleden 
dat Nederland bevrijd werd. 
Daar mogen we dankbaar voor 
zijn. Tegelijkertijd zijn er miljoe-
nen mensen wereldwijd die niet 
in vrijheid leven. In Syrië lijden 
bijvoorbeeld miljoenen men-
sen onder de burgeroorlog die 
al meer dan zeven jaar duurt. 
Daarom heeft Kerk in Actie op 
zondag 5 mei 2019 een speciale 
bevrijdingscollecte voor de men-
sen in Syrië die niet in vrijheid 
leven. Uw gemeente kan deze 
collecte uiteraard ook houden.

joods leven
Ga op zoek naar Joods leven in 

de omgeving. In veel plaatsen 
was er vóór de oorlog een Jood-
se gemeenschap. Vertel hun ver-
haal in of na de dienst op 5 mei, 
en herdenk op deze wijze de 
Joodse slachtoffers van de shoah.

Gedenkplekken
Organiseer een wandeling, bij-
voorbeeld op zaterdag 4 of zon-
dag 5 mei, naar concrete plekken 
in uw woonplaats die een rol 
hadden in of een link hebben 
met de Tweede Wereldoor-
log. Denk aan 
Stolpersteine 
(struikelstenen), 
gebouwen, een 
monument.

Schoolkinderen
Bekijk het Rot-
terdamse project ‘Jij hoort in 
onze klas,’ waarbij schoolkin-
deren de levens van joodse kin-
deren die de Tweede Wereld-
oorlog niet hebben overleefd in 
kaart brengen. Misschien is een 
soortgelijk project in uw omge-
ving ook mogelijk.

vrijheidsmaaltijd
Organiseer, samen met andere 
kerken en organisaties in uw 
woonplaats, een vrijheidsmaaltijd. 

Gebedsbijeenkomst
Waarschijnlijk is dit op de meeste 
plekken in Nederland al het geval, 
maar mocht dat niet zo zijn, sluit 
dan als kerk aan bij de plaatse-
lijke herdenking van 4 mei. Kijk 
waar de kerk een aanvullende rol 
kan spelen, bijvoorbeeld in het 
organiseren van een (gebeds)

bijeenkomst 
voorafgaand aan 
de herdenking. 
Wordt plaatselijk 
geen herdenking 
gehouden, neem 
dan als kerk het 
initiatief om een 

herdenking te organiseren. Zoek 
partners, zoals andere kerkge-
nootschappen, de burgerlijke 
gemeente en scholen.

Op zoek naar inspiratie? 
kijk op www.4en5mei.nl

Transformed Meeting 
Ambt Delden 
De bloemetjes en de bijtjes. Een 
thema waar al snel over gegiecheld 
wordt, maar wat tegelijkertijd 
enorm belangrijk is. Daarom gaat 
de komende meeting van Trans-
formed over de issues ‘relatie en 
seks’. Newlyweds Nienke en Gijs 
Pols zullen hierover vertellen. Las-
tig onderwerp? Via de website kun 
je ook anoniem vragen aan Gijs 
en/of Nienke stellen. Natuurlijk 
staat Heartbeat Worship op het 
podium en is na afl oop het Trans-
formed Café geopend.

Zondag 14 april, 19.00 uur, Ambt Delden, Kroeze 
Danne, info: www.transformed.nl of social media 

Studieavond met 
ds. Henk Poot 
Ds. Henk Poot is als Israëlpredi-
kant verbonden aan de stichting 
Christenen voor Israël. Hij ver-
zorgt een bijeenkomst in Emmen 
met het thema ‘Zoon van de 
Gezegende’. Het geloof in Jezus 
lijkt het grote breekpunt te zijn 
tussen Israël en de kerk. Toch 
heeft Jezus veel meer met Israël 
dan we als christenen wel eens 
beseffen. Je zou zelfs kunnen zeg-
gen dat we via Jezus meer zicht 
krijgen op de plaats en de beteke-
nis van het Joodse volk. 

Dinsdag 16 april, 19.30 uur, Emmen, Kapelkerk, Kapel-
straat 63, gratis toegang

 Simply Jesus in 
IJsselhallen
Vier pasen met het hele gezin op 
een unieke, dynamische en beel-
dende manier. David de Vos zal 
er spreken en Gert van der Vijver 
(‘De Zandtovenaar’) optreden. 
Uitgangspunt: geloven is voor 
iedereen. Maar dat betekent niet 
dat je geen vragen hebt. In Gods 
koninkrijk is ruimte om te groeien, 
fouten te maken en beter te wor-
den, maar ook ruimte om dingen 
te accepteren zoals ze zijn. Daar-
over gaat het tijdens deze confe-
rentie. Info: www.goandtell.nl

Maandag 22 april, 11.00 – 16.00 uur, Zwolle, IJsselhal-
len, Rieteweg 4, volwassenen € 17,50; kinderen € 5

 Vrouwen lopen 
voor Vrouwen
De tochten van ‘Vrouwen lopen 
voor vrouwen’ zijn meer dan alleen 
een dagje lekker lopen of rennen. 
Met de tochten worden vrouwen 
geholpen die in de knel zijn geko-
men door prostitutie of versla-
ving. Ze krijgen hulp bij De Hoop 
GGZ en Terwille Verslavingszorg. 
Bijvoorbeeld Amanda, 15 jaar 
slachtoffer van prostitutie, die met 
hulp van Terwille voorzichtig weer 
vooruit durft te kijken. De tochten 
worden al acht jaar lang georgani-
seerd door Vrienden van De Hoop. 
Vorig jaar werd er ruim € 102.000 
ingezameld.

1 juni: Lentewandeling Zwolle, inschrijven: 
www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

Tips voor kerken

Herdenken en vieren op 4 en 5 mei
Hoe legt je de Dodenherdenking uit aan kinderen? En hoe wordt 5 
mei een gedenkwaardige dag voor hen? Dit jaar vallen 4 en 5 mei op 
zaterdag en zondag. Een uitgelezen kans voor kerken om aan te haken 
bij bestaande activiteiten of zelf het initiatief te nemen. 

dit jaar is Het 74 jaar geleden 
dat nederland bevrijd werd. 

daar mogen we danKbaar 
voor zijn. tegelijKertijd leven 
miljoenen mensen wereldwijd 

niet in vrijHeid

oPenluChtSaMenkoMSt?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BijZonDere theMaDienSt?
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vrijdag 12 april 
Hosea 4:1-11  
zaterdag 13 april 
Hosea 4:12-19
zondag 14 april
Lucas 19:29-48 
maandag 15 april 
Hosea 5:1-7 
dinsdag  16 april
Hosea 5:8-15 
woensdag 17 april 
Lucas 22:1-13 
donderdag 18 april 
Lucas 22:14-65 
v rijdag 19 april 
Lucas 22:66-23:56

Heb uw vijanden lief.
Hebt u nog geen vijand,
zorg dat u er een krijgt.
Zoekt u een vijand?
Spreek de waarheid.
Rikkert Zuiderveld

 Zondag 14 april 2019
Palmpasen

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 dr. Van 
Ool
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 ds. W. 
Nawijn JK 10.00 ds. R. Koop-
mans De Slingeborgh 10.30 
ds. L. v/d Peppel OK 10.00 ds. 
R. Busscher
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 ds. J. Mel-
lema
Bovensmilde WK 9.30 ds. S. 
Kits
Coevorden HK 10.00 gez. 
dienst
Diever Sporthal 10.00 ds. B. 
van Werven 19.00 ds. L. van 
Rikxoort
Drijber GK 10.00 mw. Mate-
man
Dwingeloo 10.00 dhr. B. van 
Dijke
Een 9.30 mw. P. de Kruijf
Elim HK 10.00 dhr. Lowijs. 
Voorber. H.A.
Emmen GrK 10.00 ds. 
Asscher Ichthus 10.00 dhr. 
Westerduin Kapel 10.00 dhr. 
Wijnsma Opgang 10.00 ds. 
Kajim SH 10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. Fisscher
Gasselternijveen 10.00 drs. 
A. Hoekstra
Gees 10.00 da. I. Thurkow
Gieten DK 9.30 da. J. Middel-
jans
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 da. H. 
de Kok 19.00 ds. J. de Kok
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 ds. A. Donker
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoe-
ting 10.00 da. E. Struikmans
Nieuw-A’dam NK 10.00 drs. 
A. vd/ Velde
Nieuw-Balinge 10.00 prop. F. 
Pierik 19.00 ds. W. Hulsman
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
Akkerman
Nijeveen 10.00 e-meeting
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. 
W. Meijles JK 9.30 ds. H. Greive
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 Erica v/d Laan
Sleen DK 10.00 ds. J. Sleen
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. J. Dik-
ken 15.00 prop. J. Lensen
Valthermond HS 10.00 ds. J. 
Maatjes
Vries DK 10.00 Esther de Vegt

Westerbork VH 10.00 ds. J. 
van Kempen
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. 
Slob HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. H. 
Hoogeveen HG 9.30 ds. A. 
Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. Vis-
scher

Donderdag 18 april 2019
Witte Donderdag

Aalden 19.30 ds. B. Breunesse. 
H.A.
Alteveer GK 19.00 ds. Hooge-
veen. H.A.
Assen AK 19.30 da. W. van 
Noord De Bron 20.00 ds. H. 
Harmsen JK 10.00 19.00 De 
Beilen PK 19.30 ds. M. Haze-
leger
Borger GH 19.00 ds. T. Veen-
stra. H.A.
Bovensmilde WK 19.30 ds. S. 
Kits. H.A.
Coevorden GK 19.30 ds. H. 
Nagelhout. H.A.
Een 19.30 ds. J. Woltinge. H.A.
Emmen GrK 19.30 ds. Rap-
poldt. H.A. Ichthus 19.30 ds. 
Kajim. H.A. Opgang 19.30 ds. 
Fischer SH 19.30 ds. de Korte. 
H.A.
Emmer-Compascuum Het 
Anker 19.30 ds. R. Wentink
Gasselternijveen 19.30 n.b.
Gees 19.30 da. B. de Groot. 
H.A.
Gieten DK 19.30 da. J. Mid-
deljans
Grolloo 19.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas 
19.30 ds. P. de Vries. H.A.
Hoogersmilde De Schakel 
19.30 ds. A. Donker
Nieuw-A’dam NK 20.00 ds. 
T. Oldenhuis
Nieuw-Weerdinge RW 19.30 
ds. van Elten
Nijeveen 19.30 ds. J. de Kok. 
H.A.
Pesse OK 19.00 ds. M. Feen-
stra
Rolde 19.30 ds. J. Bos
Roden CK 19.30 ds. W. 
Meijles. H.A.
Ruinerwold/Koekange BH 
19.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
19.30 ds. Akkerman
Sleen DK 19.30 ds. J. Scheffer. 
H.A.
Smilde KK 19.30 ds. G. Olde. 
H.A.
Valthe BK 19.00 ds. H. Thon
Vries DK 19.30 ds. B. Altena
Westerbork SK 19.30 ds. M. 
Leffers. H.A.
Zuidlaren LK 19.30 ds. W. 
Slob HK 19.30 ds. R. ten Have. 
H.A.
Zuidwolde GK 19.30 ds. B. 
Gras. H.A.

vrijdag 19 april 2019
Goede vrijdag

Aalden 19.30 lit.-cie.
Alteveer GK 19.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 19.30 da. W. van 
Noord De Bron 20.00 da. 
F. Struikmans JK 19.30 ds. R. 
Koopmans. H.A. De Slinge-
borgh 19.30 ds. J. Meijer
Beilen PK 19.00 da. V. Thur-
kow. H.A 20.30 ds. M. Hazele-
ger
Borger GH 19.00 ds. T. Veen-
stra
Bovensmilde WK 19.30 ds. 
S. Kits
Coevorden GK 19.30 ds. H. 

Nagelhout
Diever GK 19.30 ds. B. van 
Werven. H.A.
Drijber GK 19.30 ds. H. Scho-
ling
Dwingeloo 10.00 ds. D. 
Oldenhuis
Een 9.30 kerkenraad
Elim GK 19.30 ds. Heiner. 
H.A.
Emmen GrK 19.30 Matthe-
uspassion Ichthus 19.30 ds. de 
Valk Kapel 19.00 ds. Wijnsma. 
H.A. Opgang 19.30 ds. Kajim 
SH 19.30 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 19.30 cie. Vieren
Gasselternijveen 19.30 eigen 
gemeente
Gees 19.30 ds. W. v/d Wel
Gieten DK 19.30 da. J. Mid-
deljans
Grolloo 19.30 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas 
19.30 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 19.30 ds. J. 
Wegerif
Hoogersmilde De Schakel 
19.30 cie. bijz. diensten
Nieuw-A’dam NK 19.30 ds. J. 
Fischer
Nieuw-Balinge 14.00 ds. A. 
Goijert 19.30 ds. H. v/d Pol
Nieuw-Weerdinge 19.30 ds. 
van Elten
Nijeveen 19.30 ds. P. van Hei-
ningen
Pesse OK 19.30 ds. M. Paas
Rolde 19.30 ds. J. Bos
Roden CK 19.30 mw. A. Mekes
Ruinerwold/Koekange BH 
19.30 ds. J. Muis
Schoonoord 19.30 n.b.
Sleen DK 19.30 mw. v/d Laan
Smilde KK 19.30 ds. A. Don-
ker
Tiendeveen 19.30 dr. W. Ver-
boom
Valthe BK 19.00 ds. J. Mellema
Vries DK 19.30 ds. B. Altena
Westerbork SK 19.30 da. M. 
Leffers
Zuidlaren LK 19.30 ds. J. van 
Slooten
Zuidwolde GK 19.30 ds. B. 
Gras HG 19.30 ds. A. Broek-
man
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Rutgers

Zondag 14 april 2019
Palmpasen

Ens GK 9.30 ds. W. Doornen-
bal. Voorber. H.A.
Kraggenburg 10.00 n.b.
Marknesse 9.30 ds. W. Andel
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. G. van Zan-
den 17.00 ds. T. Wielsma PK 
10.00 ds. P. Vroegindewey 17.00 
ds. E. Terpstra De Poort 10.00 
ds. E. Terpstra 17.00 ds. G. van 
Zanden
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

Donderdag 18 april 2019
Witte Donderdag

Kraggenburg 19.00 ds. K. Sent
Marknesse 19.30 ds. W. Andel
Zeewolde 19.30 ds. L. Boot. 
H.A.

vrijdag 19 april 2019
Goede vrijdag

Ens GK 19.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 19.00 ds. K. Sent
Marknesse 19.30 n.b.
Urk BK 20.00 ds. E. Terpstra 
PK 20.00 ds. G. van Zanden 

De Poort 10.00 ds. J. Tadema 
20.00 ds. L. Kramer
Zeewolde 19.30 ds. E. Gru-
teke. H.A.

Zondag 14 april 2019
Palmpasen

Almelo Bleek 10.00 ds. S. 
Hiemstra De Ontmoeting 
10.00 ds. J. Lammers 19.00 
dhr. C. Weeda GrK 10.00 ds. 
P. Endedijk PK 10.00 ds. E. van 
Houwelingen Noach 10.00 ds. 
D. van Bart Eugeria 10.30 da. 
J. Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adri-
aanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 da. G. 
Rohaan 19.00 ds. J. Dijkstra
Berkum HH 9.30 mw. H. 
Schröder 19.00 vespers
Blankenham 9.30 ds. C. 
Meijer
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
19.00 vespers Dijkhuis 10.00 
ds. F. Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle 9.30 GK ds. B. 
Heusinkveld HK 19.00 ds. E. 
Prins
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos. 
Voorber. H.A. 19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 
ds. A. Tol Oudleusen 10.00 ds. 
H. Schipper
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J. 
Zondag De Fontein 19.00 ds. 
K. van Staveren
De Krim PK 9.30 ds. G. 
Rohaan
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. G. de 
Haan. H.A. 16.30 anders dienst 
HK 19.00 ds. G. de Goeijen. 
HA. DK 10.00 ds. H. Klaassen 
Liefferdinck 10.00 ds. G. de 
Goeijen. H.A.
Enschede OK 10.00 ds. A. 
Reitsma Lonneker 10.00 mw. 
M. de Vries Usselo 10.00 ds. R. 
de Vries BK 10.00 ds. A. Bier-
ma ZP 10.30 ds. A. Fuhrman 
HZ 10.00 ds. B. Wijnbergen JK 
10.00 ds. J. Wiggers
Enter 9.30 en 19.00 ds. F den 
Oudsten. H.A.
Genemuiden GK 9.30 ds. A. 
Huijgen 19.00 ds. G. Koppelman 
GrK 9.30 ds. A. Huijgen 19.00 
ds. G. Koppelman HC 9.30 ds. 
W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. 
van Waard
Gramsbergen BHK 9.30 ds. 
H. Boersma VWK 10.30 mw. J. 
Veldkamp
Hardenberg Baalder 10.00 
ds. W. v/d Wel HK 10.00 ds. H. 
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. Y. 
van Benthem Radewijk 10.00 
ds. J. Dijkstra SK 10.00 ds. A. 
de Lange 19.00 ds. W. v/d Wel 
Oostloorn 10.30 ds. M. Voet
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. J. Wassenaar 18.00 
ds. R. van Hornsveld KW 9.30 
ds. R. Perk KZ 10.15 ds. J. 
Eertink
Holten DK 9.30 ds. S. Roozen-
boom Kandelaar 9.30 drs. J. 
Kroeskop 19.00 Bach Cantate
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager 
BWK 17.00 ds. J. v/d Sterre

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 Lees verder op pagina 10

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuWS voor het GZ?
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Agenda

Zaterdag 13 april
Warming over ‘Schepping of 
Evolutie’ Up met Stef Heerema, 
20.00 uur, Wierden, Dorpskerk, 
Burg. J.C. v/d Bergplein 3

Zondag 14 april
Lofprijzing- en bemoedigings-
avond Evangelisch Werkverband, 
19.00 uur, hoogeveen, Goede 
Herderkerk, Middenweg 14, info: 
Pieta Diphoorn, tel. 0528-230911 
pieta@diphoorn.com 

Transformed Meeting over de 
bloemetjes en de bijtjes, 19.00 uur, 
ambt Delden, Kroeze Danne

Maandag 15 april
Retraîtedag ‘Stilte beleven’, 
Diepenveen, Nieuw Sion, 
Vulikerweg 6, € 50 (incl. eten), 
info: nieuwsion.nl 

Dinsdag 16 april 
Themabijeenkomst over fairtraide 
en koffi e, 20.00 uur, Beilen, Wil-
helmina Zalencentrum, Wilhelmi-
naplein 4, info: ontmoeting@
pgbeilen of www.pgbeilen.nl

Studieavond Henk Poot, 19.30 uur, 
emmen, Kapelkerk, Kapelstraat 
63, gratis toegang
 
Radicale Reformatie met dr. Theo 
van Staalduine, 10.45-12.15 uur, 
assen, Markehuus, Scharmbarg 
35, www.tvgassen.nl

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

vrijdag 19 april
Kruiswegviering, 15.00 uur, Die-
penveen, Nieuw Sion, Vulikerweg 
6, info: nieuwsion.nl

tot en met zaterdag 20 april
Kruiswegstaties van diverse kunste-
naars, Goor, Hofkerk, Diepenheim-
seweg 2, info: www.hofkerkgoor.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, Putten, 
Strand Nulde, Strandboulevard 1, 
info/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

Donderdag 9 mei
Feestelijke aanbieding 1e exem-
plaar Wal & Water, 20.00 uur, 
oldemarkt, toegang gratis, 
info: ygerne@welkomindekerk.nl, 
0546 - 577475

vrijdag 10 – zondag 12 mei
Bijbelstudieweekend met Henk 
Binnendijk, opperrabijn Binyomin 
Jacobs en Tjerko van der Wouden, 
ambt Delden, De Kroeze Danne, 
voor deelnemers 20-45 jaar, € 139 
all-in, info en opgave: cvi.nl/bijbelstu-
dieweekend  033-2458824

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

De Bijbel staat vol 
wonderlijke ver-

halen. Denk bijvoorbeeld aan 
de verhalen over Jezus, aan zijn 
genezingen, zijn soms raadsel-
achtige uitspraken, het brood 
dat wordt vermenigvuldigd, het 
water dat in wijn wordt veran-
derd of de storm die tot bedaren 
wordt gebracht. Maar in al die 
wonderlijkheden voel je altijd 
nog de relatie met het gewone 
leven. Het speelt zich af in een-
zelfde wereld als waar wij ook in 
leven, ook al is het in een andere 
tijd en in een andere cultuur. Al 
die mensen die Jezus ontmoet 
zijn niet anders dan wij: boeren, 
vissers, vrouwen, kinderen.

onwerkelijk
Lucas 9:28–36 wijkt daarvan af. 
Ook hier gaat het over mensen, 
drie leerlingen die met Jezus op 
de berg zijn. Maar verder lijkt 
het ver van de dagelijkse realiteit 
verwijderd, meer hemels dan 
aards. Er verschijnen twee fi gu-
ren, Mozes en Elia, ‘in hemelse 
luister’ die met Jezus in gesprek 
zijn, alsof zij uit de dood zijn ver-
rezen. Is het een droom? Een 
hallucinatie? Onwerkelijk.

Symboliek
Toch voelen we aan dat het een 
belangrijk verhaal is. Het komt 
bij alle drie evangelisten voor 
en bij alle drie op een cruciaal 
moment op Jezus’ levensweg. 
Daarnaast merk je al snel, dat 
het vol is met een bijzondere 
symboliek: de berg, het stralende 
licht van Jezus’ aangezicht, de 

hemelse luister van Mozes en Elia 
(die beiden weer symbool staan 
voor respectievelijk de Wet en 
de Profeten.) Er komt een wolk 
in voor - ook een bijbels motief. 
En op het laatst die stem: “Dit 
is mijn Zoon, mijn uitverkorene, 
luister naar hem” (vers 35).

Dagelijkse realiteit 
Laten we eens proberen dit 
wonderlijke, maar belangrijke 
verhaal te begrijpen en te ver-
binden met ons 
eigen leven, in 
deze tijd op 
weg naar Pasen. 
Ondanks de eer-
ste indruk dat het 
daar los van staat, 
ligt daar mis-
schien toch wel de belangrijkste 
betekenis. Direct na dit verhaal 
lezen we dat ze de berg afdaal-
den en dat er een grote menigte 
staat met hun noden en vragen. 
Het lijkt een vingerwijzing dat de 
gewone mensen en de dagelijkse 
realiteit de voorrang moet krij-
gen. Dit verhaal wordt door drie 
evangelisten verteld, min of meer 
hetzelfde. Maar als je nauwkeu-
riger kijkt, zie je afwijkingen in 
de details. Die verraden vaak het 
accent dat de betreffende evan-
gelist wil zetten.

accent op bidden
Lucas onderstreept dat Jezus 
met zijn drie leerlingen de berg 
opgaat om te bidden. En dat de 
gedaanteverandering die Jezus 
ondergaat (de aanblik van zijn 
gezicht veranderde en zijn kle-
ding wordt stralend wit) gebeurt 
terwijl hij aan het bidden was. 
Dat accent op het bidden is 

opvallend, omdat het bij de ande-
ren zo niet wordt genoemd.

Daar komt nog iets bij. De eer-
ste zin begint met de medede-
ling: Ongeveer acht dagen nadat 
hij dit gezegd had… Waar slaat 
dat op? Wat heeft Jezus acht 
dagen geleden gezegd? Terugle-
zend ontdekken we dat dit slaat 
op de vraag die Jezus aan zijn 
leerlingen stelt: ‘Wie zeggen de 
mensen dat ik ben?’ Hier komen 
allerlei antwoorden op. Petrus 
noemt hem dan voor het eerst 
Messias, gezalfde, waarop Jezus 
begint, ook voor het eerst, over 
het lijden dat de Mensenzoon 
te wachten staat, ‘maar op de 

derde dag zal hij 
uit de dood wor-
den opgewekt’ 
(9:18-22). Deze 
passage begint 
echter met de 
mededeling ‘Toen 
Jezus eens aan 

het bidden was en alleen de 
leerlingen bij hem waren, stelde 
hij hun de vraag enz.’ Ook hier 
dus het accent op het bidden. 
Opmerkelijk.

Dan nog een derde fragment uit 
hetzelfde evangelie. Dit verhaal 
op de berg doet denken aan het 

verhaal van Jezus die in gebed is 
op de Olijfberg, vlak voordat hij 
gevangen genomen wordt. Hij is 
samen met de leerlingen, die in 
slaap vallen, een detail dat alleen 
Lucas vermeldt en bij de andere 
evangelisten ontbreekt.

Gebed en lijden
Kortom, er is dus een soort ver-
bindingslijn tussen deze momen-
ten in het doorlopende evan-
gelieverhaal dat Lucas vertelt. 
Hierdoor wordt onze aandacht 
gevestigd op het motief van het 
gebed in relatie tot het lijden of 
de lijdensweg. Want dat is op al 
die drie momenten aan de orde: 
.. het lijden van de Mensenzoon 
(in de vraag Wie zeggen de men-
sen dat ik ben?)
.. de beker van het lijden (in het 
gebed op de Olijfberg)
.. en hier op de berg, waar 
Mozes en Elia met Jezus in 
gesprek zijn ‘over het levensein-
de dat hij in Jeruzalem zou moe-
ten volbrengen’ (vers 31). 

En voor wie het interessant vindt, 
nog even dit. Voor het woord 
‘levenseinde’ staat in het Grieks 
het woord ‘exodus’, dat ‘uittocht’ 
betekent.

In de volgende editie van het GZ deel II. 

Terwijl Jezus aan het bidden 
was kwamen Mozes en Elia 
ineens bij Hem en spraken 
met Hem over zijn levens-
einde. 

G e bed en lijden (I)

De veertigdagentijd is een geschikte tijd om ons geloof te verdiepen en 
bijvoorbeeld te mediteren over het gebed. Daarover gaat het in dit eerste 
deel over Lucas 9:28-36. Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes mee 
de berg op om te bidden…   

Door DS. B. altena, 

aSSen

is Het een droom? een 
HallUcinatie? tocH voelen 

we aan dat Het een belangrijK 
verHaal is. Het Komt bij alle drie 

evangelisten voor op een crUciaal 
moment op jezUs’ levensweg.

Acht dagen later nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee de berg op om te bidden. Terwijl Hij 

aan het bidden was, begon zijn gezicht te glanzen. Zijn kleren werden verblindend wit. Ineens 

stonden twee mannen met Hem te praten. Het waren Mozes en Elia! Zij waren gekomen in 

een hemels licht en spraken er met Hem over dat Hij zijn levenseinde te Jeruzalem zou volbren-

gen. Petrus en de anderen die in slaap waren gevallen, schrokken wakker. Ze zagen Jezus in het 

hemelse licht staan met de twee mannen bij Zich. Toen Mozes en Elia op het punt stonden te ver-

trekken, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is maar goed dat wij hier zijn! Wij zullen drie tenten 

opzetten. Eén voor U, één voor Mozes en één voor Elia! ’ Hij was zo in de war dat hij niet wist wat 

hij zei. Maar hij was nog niet uitgesproken of er vormde zich een wolk boven hen die hen overscha-

duwde. Zij werden vreselijk bang toen zij zagen dat de mannen in de wolk werden opgenomen. Er 

kwam een stem uit de wolk: ‘Dit is mijn Zoon! Hem heb Ik uitgekozen! Luister naar Hem!’ Ineens 

was Jezus weer alleen met zijn leerlingen. Tot lang na die tijd vertelden zij niemand wat ze gezien 

hadden. (Lucas 9:28-36; uit: Het Boek)

op de berg

‘Schreeuw om leven’ stopt tijdelijk met actievoeren
Anti-abortusorganisatie Schreeuw 
om Leven schort haar acties bij 
abortuscentra op. De actievoe-
rende vrijwilligers zijn bedreigd en 
agressief bejegend. Schreeuw om 
Leven meldt dat de acties worden 
hervat als de vrijwilligers weer 
‘veilig kunnen waken bij abortus-

centra’.
Eerder dit jaar gaven abortuskli-
nieken aan dat ze steeds vaker last 
hadden van anti-abortusactivisten, 
waaronder Schreeuw om Leven, 
voor hun deur. Vrouwen die kwa-
men voor een abortus zouden zich 
hierdoor geïntimideerd voelen. 

Schreeuw om Leven zegt dat van 
intimidatie of hinder geen sprake 
is: “Onze medewerkers bij de 
abortuscentra attenderen vrou-
wen op een respectvolle en liefde-
volle wijze op alternatieven voor 
een abortus.” Volgens Schreeuw 
om Leven groeide de aandacht in 

media en politiek voor het ‘waken’ 
bij abortuscentra na een uitzending 
van EenVandaag half januari. “We 
ontvingen dreigmails. Ook gedroe-
gen voorbijgangers zich agressief bij 
de kliniek tegenover onze vrijwil-
ligers. We hebben dit gemeld bij de 
politie en lokale overheid.” (bron: ANP)Lees verder op pagina 10
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vrijdag 12 april
Paastour met Gerald Troost, 
20.00 uur, Daarlerveen, Geref. 
Kerk Vrijgemaakt, Kerkstraat 1,  
€ 5, info en tickets: eventsfor-
christ.nl

Uniek Paasconcert met Adrian 
Snell & Carla Jae, ijsselmuiden, 
D e 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)
+ foto als er plek is in de balk

Zondag 14 april
Paastour met Gerald Troost, 
20.00 uur, St. jansklooster/
kadoelen, Geref. Kerk Vrijge-
maakt, Bergkampen 14, € 5, info 
en tickets: eventsforchrist.nl

Marcus Passion o.l.v. Jacob de 
Haan, 16.00 uur, ter apel, St. 
Willibrorduskerk 

Marc us Passie, 19.00 uur, 
Daarlerveen, De Schoof, 
Brugstraat 10

Zaterdag 20 april
Passie en paasconcert Chr. Man-
nenkoor Hollandscheveld, 20.30 
uur, hollandscheveld, Neder-
landse Hervormde kerk, toegang 
gratis 

Zondag 21 april
Paaszangdienst met het Christe-
lijk Mannenkoor assen o.l.v. Bert 
Duijst, 19.00 uur, Assen, Jozef-
kerk, Collardslaan 2

Zaterdag 27 april
Feestelijke Oranje Samenzang 
met Ad Huetink op het orgel, 
20.00 uur, lemelerveld, WHZ-
hal, Grensweg 17, € 10, www.
huetink-royalmusic.nl

Zaterdag 11 mei
Mix van Zang & Spel - Jawel!, 
Martin Mans Orgel/Piano, 20.00 
uur, lemelerveld, WHZ-hal
€ 17, www.huetink-royalmusic.nl

vrijdag 17 mei
Homecoming and Southern Gos-
pel Event 2019, met projectkoren, 
orkest en Country Trail Band, 
voor liefhebbers van Gaither 
Family-muziek, Verrijzeniskerk, 
Bachlaan 150, Zwolle, 19.30, 
€ 12,50 info en tickets: 
eventsforchrist.nl

Zaterdag 19 mei
Zondag Het slotconcert van 
Muziek met een Plus is traditie-
getrouw met een groot orkest, 
Zalencentrum De Hoofdhof te 
Zwolle-Berkum, 15.00 uur, € 
15 (tot 16 jaar € 7,50)

Dinsdag 28 mei
Elevation Worship, Amerikaans 
aanbiddingscollectief, voor het 
eerst in Nederland (staand con-
cert), 20.00, v.a. € 27, IJsselhallen, 
Rieteweg 4, Zwolle info en tic-
kets: eventsforchrist.nl

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Kuinre 11.00 ds. C. Meijer
Kamperveen 9.30 ds. Bruin
Lemelerveld BK 9.30 mw. J. 
van Beveren
Lutten LK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort 19.00 ds. A. van Vliet
Nieuwleusen MK 10.00 ds. G. 
Trouwborst 19.15 ds. G. v/d Pol 
OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. H. van 
Dalen HC 9.30 da. H. Paas
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 
GK 9.30 ds. K. de Graaf
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart 
19.00 crosspointdienst HK 
10.00 ds. R. de Bruijn
Rijssen GK 9.30 en 11.30 ds. 
S. Ris 19.00 ds. E. v/d Veen
Rouveen 11.00 ds. H. Scholing
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d 
Griend
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
R. van Hornsveld Kapel 19.00 
da. M. Sijtsma 
Staphorst 9.00 ds. H. Scholing
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. 
Haanstra OV 9.30 en EV 10.45 
ds. A. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 ds. W. Menkveld
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. 
Broekema 11.15 Time out
Vroomshoop Het Anker 9.30 
en 19.00 ds. J. Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. G. Zijl
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. J. Bredenhoff 18.45 ds. H. 
Donken GK 9.30 en 19.00 n.b. 
Hoge Hexel 9.30 ds. H. Don-
ken 15.00 ds. J. Bredenhoff
Wijhe NK 10.00 da. M. 
Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. H. 
Procee
Wilsum 9.30 ds. Vissinga 14.30 
Marten Visser
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 dhr. G. van Vulpen
Witharen 10.00 ds. T. Keuning
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek HK 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink JK 
9.30 en 17.00 ds. H. de Jong LK 
10.00 ds. M. Jonker OK 10.00 
ds. N. Eygenraam 14.00 perki-
dienst Open Kring 9.30 ds. C. 
Baljeu SiK 10.00 ds. H. Evers 
18.45 opendeurdienst StK 9.30 
ds. G. van Rheenen

Donderdag 18 april 2019
Witte Donderdag

Almelo Bleek 19.30 da. M. 
Schwarz. H.A. De Ontmoeting 
19.30 dhr. A. Kroeskamp GrK 
19.30 ds. P. Endedijk PK 19.30 
ds. M. Montagne. H.A. Noach 
19.30 ds. D. van Bart. H.A.
Belt-Schutsloot 19.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim WK 19.30 da. G. 
Rohaan
Berkum HH 19.30 ds. P. 
Wolthaus
Blankenham 19.30 ds. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde Wiele-
waal 19.30 ds. J. Vonk
Borne OK 19.30 ds. J. Meijer. 
H.A.
Bruchterveld 19.30 da. R. v/d 
Berg. H.A.
Daarlerveen 19.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 19.00 ds. Schipper 

Oudleusen 19.00 ds. T. Keuning
Dedemsvaart VDK 19.30 ds. J. 
Zondag. H.A.
De Krim PK 19.30 ds. G. 
Rohaan. H.A.
Delden OB 19.30 ds. D. Juijn
Enschede OK 19.00 pasto-
resteam Lonneker 10.00 da. 
G. Lambers-Heerspink Usselo 
19.30 ds. O. Haasnoot. H.A. 
HZ 19.30 past. F. Peters
Genemuiden GK 19.30 ds. I. 
Postma. H.A.
Giethoorn PG 19.30 ds. A. van 
Waard. H.A.
Gramsbergen BHK 19.30 ds. 
H. Boersma. H.A.
Hardenberg Radewijk 19.30 
ds. P. Noordmans SK 19.30 ds. 
P. Langbroek
Heino 19.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 19.30 ds. 
Aangeenbrug KW 19.30 ds. R. 
Perk
Kampen OH 19.00 ds. K. 
Jager. H.A.
Lemelerveld BK 19.30 mw. J. 
van Beveren. H.A.
Nieuwleusen MK 19.30 ds. G. 
Trouwborst OK 19.30 ds. M. 
Develing
Nijverdal RB 20.00 ds. W. Kal-
jouw. H.A.
Oldemarkt GK 19.30 ds. J. 
Bruinsma. H.A.
Ommen GK 19.30 rondom 
Pasen HK 19.30 rondom Pasen
Paasloo HG 19.30 vespers
Rijssen GK 19.30 ds. F. den 
Oudsten. H.A.
Sibculo FK 19.30 ds. A. v/d 
Griend
Steenwijk GrK 19.00 ds. B. 
Haanstra
Vriezenveen OK 19.00 ds. 
Wegerif. H.A.
Vroomshoop Het Anker 
20.30 passiestonde
Westerhaar 19.30 ds. W. den 
Braber. H.A.
Wijhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Willemsoord 19.30 ds. G. v/d 
Dool. H.A.
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
19.30 ds. N. Beimers. H.A.
Zwartsluis GK 19.30 ds. H. ter 
Beek. H.A.
Zwolle AK 19.30 ds. J. Tissink. 
H.A. LK 19.30 ds. M. Jonker. 
H.A. Open Kring 19.30 ds. C. 
Baljeu. H.A. SiK 19.00 dhr. J. 
Knol

vrijdag 19 april 2019
Goede vrijdag

Almelo Bleek 19.30 mw. H. 
Westerik De Ontmoeting 
10.00 19.00 GrK 19.30 ds. P. 
Endedijk PK 19.30 ds. M. Mon-
tagne Noach 19.00 ds. D. van 
Bart Eugeria 10.30 da. J. Ved-
ders
Beerzerveld 10.00 ds. K. 
Hazeleger 19.30 ds. J. Adriaanse. 
H.A.
Bergentheim WK 19.30 ds. 
G. Rohaan
Berkum HH 19.30 n.b.
Blokzijl/Scheerwolde Wiele-
waal 19.30 ds. J. Vonk
Borne OK 19.30 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 ds. J. Meijer. 
H.A.
Bruchterveld 19.30 da. R. v/d 
Berg
Daarle 9.30 en 19.30 ds. B. 

Heusinkveld
Daarlerveen 19.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 19.00 ds. A. Tol 
Oudleusen 19.00 ds. H. Schip-
per
Dedemsvaart VDK 19.30 ds. J. 
Zondag. H.A.
De Krim PK 19.30 vespers
Delden OB 19.30 ds. D. Juijn
Den Ham HK 10.00 ds. H. de 
Haan 19.30 ds. G. de Goeijen
Diepenheim 10.00 
Enschede OK 19.00 pasto-
resteam Lonneker 10.00 da. 
G. Lambers Heerspink Usselo 
19.30 ds. O. Haasnoot BK 
10.00 ds. J. Wegerif. H.A. ZP 
10.30 ds. A. Fuhrman HZ 19.30 
past. G. Slüter
Enter 19.30 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 19.30 ds. 
I. Postma GrK 9.30 ds. J. Olie 
19.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 19.30 ds. A. van 
Waard
Gramsbergen BHK 19.30 ds. 
H. Boersma
Hardenberg HK 19.30 ds. H. 
Dorgelo SK 19.30 ds. P. Noord-
mans Radewijk 19.30 ds. A. 
de Lange HöK 10.00 ds. A. de 
Lange Witte Kerk 19.30 ds. L 
van Rikxoort
Heino 19.30 Hans van Solkema
Kampen OH 19.00 ds. K. Jager
Kamperveen 19.30 P. Glas
Lemelerveld BK 19.30 mw. J. 
van Beveren
Lutten KK 19.30 mw. E. Soer
Mariënberg SK 19.30 ds. H. 
ter Beek
Nieuwleusen MK 19.30 ds. 
L. Hoekstra OK 19.30 ds. M. 
Develing
Nijverdal RB 19.00 ds. H. van 
Dalen HC 16.00 en 18.30 ds. 
B. v/d Weg. H.A.
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. 
Jans. H.A. GK 19.30 werkgroep
Ommen GK 19.30 rondom 
Pasen HK 10.00 ds. de Bruijn 
19.30 ds. K. Hazeleger

Paasloo HG 19.30 ds. E. Jans. 
H.A.
Rijssen GK 19.30 ds. S. Ris
Sibculo KK 19.30 ds. J. Droog-
endijk
Schuinesloot 19.30 ds. E. de 
Bruin. H.A.
Sint Jansklooster JK 19.30 
dhr. S. Bakker Kapel 15.30 ds. 
D. Wolters. H.A.
Staphorst 20.00 ds. H. Brou-
wer
Steenwijk GrK 19.30 ds. B. 
Haanstra OV 19.00 en EV 
22.00 ds. A. van ’t Zand. H.A
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap. H.A. 15.30 ds. D. Wolters. 
H.A. NC 15.30 ds. H. Pap
Vriezenveen OK 19.00 dhr. J. 
Wolting
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. F. Schipper Irene 19.30 ds. J. 
Antonides
Wanneperveen 19.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 19.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.30 ds. H. Don-
ken 19.30 ds. J. Bredenhoff 
Hoge Hexel 9.30 ds. M. Plette 
19.30 ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 da. M. Veen-
stra
Willemsoord 19.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 19.30 ds. H. de Kok
Windesheim 19.00 ds. J. van 
Wijk
Witharen 10.00 ds. H. Baart. 
H.A.
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
19.30 ds. P. Eigenhuis
Zwartsluis GK 19.30 ds. A. v/d 
Spek
Zwolle AK 19.30 ds. N. Eygen-
raam GrK 21.30 passie JK 
19.00 ds. B. Jongeneel LK 19.30 
ds. M. Jonker OK 19.30 ds. I. 
Epema Open Kring 19.30 ds. 
C. Baljeu SiK 19.00 ds. R. van 
Putten. H.A. StK 9.30 ds. G. 
van Rheenen. H.A.

Vervolg van pagina 8

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. 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

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BijZonDere theMa-avonD?



zondag 14 april 2019 11

Zondag 14 april. Palmzondag. 
10.00u, ds J.Vonk Grote Kerk 
Blokzijl. Organist: Stephan van 
Dokkum. Collecte: 1e project 
Stichting Voice. 2e eigen kerk, 3e 
Jeugdwerk 50/50*
Witte Donderdag 18 april 
Heilig Avondmaal, 10.00u ds 
J.Vonk. Grote kerk Blokzijl. 
Organist: Stephan van Dokkum. 
Collecte: diaconie.
Goede Vrijdag 19 april 19.30u 
ds J.Vonk Grote Kerk Blokzijl. 
Organist: Corry van den Berg. 
Collecte: geen
Goede Vrijdag 11.00u. Heilig 
Avondmaal ds J.Vonk de Vier-
hoek. Collecte: diaconie. 
Stille Zaterdag 20 april, 
21.00uur ds J.Vonk Grote kerk 
Blokzijl. Organist: Corry van den 
Berg. Collecte: geen.
Komende zondag komen we 
samen in de grote kerk met 
dominee Jelle Vonk als voorgan-
ger. Organist is dan Stephan van 
Dokkum. Er is ook dan weer 
koffi edrinken na afl oop! Doe 
gewoon mee! Wees hartelijk 
welkom!
Pastoraat
Onze aandacht en gebeden gaan 
uit naar:
Zieken: Mw Roelien de Lange 
– de Lange verblijft in het Isala 
ziekenhuis in Zwolle, op de ver-
pleegafdeling 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 lief-
devol verzorgd door haar broer 
Willem.
Mw Jeltje ( J.W.A.) Dansik-Post-
ma, Wetering-west 23 Wetering, 
is dinsdag j.l. in het MC Leeuwar-
den opgenomen voor een che-
mokuur. Zo als het er nu uitziet 
mocht ze dezelfde dag weer naar 
huis. 
Mw Geri Post-Terpstra, Etten-
landseweg 6b Marknesse, heeft 
nu loopgips gekregen na een 
lange periode met gips om het 
been. Zij mag nu rustig aan pro-
beren te lopen, waar ze heel blij 
en dankbaar om is!
Dhr Wolter ( J.H.) Belt, Duin-
weg 2 Blokzijl, is nu opgenomen 
in Zonnekamp te Steenwijk, 
nadat hij in ‘t ziekenhuis was 
geopereerd aan z’n bovenbeen. 
Hij voelt zich er heel goed op z`n 
gemak en bloeit er helemaal op! 
Hij ziet uit naar wat bezoek? 
Dhr André Mol, de kegge 6 
Blokzijl, heeft al weer een hele 
tijd geleden een dubbele long-
transplantatie ondergaan. Maar 
het wil maar niet veel beter 
gaan en is hij al weer naar `t zie-
kenhuis te Groningen geweest. 
Ondanks dat blijft het tobben! 
We leven met hem mee evenals 
met zijn vrouw Angéle en zoon 
Jesse.
Eveneens 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 vie-
ren hebben: van harte gefelici-
teerd. We hopen dat u/jullie een 
fi jne dag hebben!
Brood zal ik geven en water als 
wijn,
een hand vol genade om mens van 
te zijn.
Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om 
je slaan.
Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een konings-
kind zijn.
Lied 1007
Dopen
Er is een doopaanvraag inge-
diend. Mochten er nog meer 
ouders zijn die wensen dat hun 
kind gedoopt wordt, of mochten 
er volwassenen zijn die de doop 
verlangen, dan worden ze ver-
zocht contact op te nemen met 
ds Jelle Vonk (gegevens vindt u 
op de website of in Onderweg)
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 Bijbel-
verhalen 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 zon-
dagen van de veertigdagentijd 
gaan we luisteren naar de verha-
len over de tuin van Julia en Stef 
en gaan we ontdekken, welke 
eigenschappen 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 kinderen 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. Kom je ook meedoen? 
Je bent van harte welkom! Lei-
ding Kinderkerk Blokzijl Scheer-
wolde
Bezoekdienst 
Jarig op 15 april dhr A van Veen, 
82 jaar, Veldhuisweg 2, eveneens 
op 15 april dhr A.Boogaard, 
78 jaar, Bierkade 6, op 18 april 
dhr A Steenbergen, 76 jaar, 
Breestraat 2, op 19 april dhr G. 
van der Sluis, 78jr, Noorder-
kade 19. Allen te Blokzijl. U allen 
van harte gefeliciteerd en een 
hele fi jne dag gewenst. Voor de 
bezoekdienst is er twee keer 
een gift ontvangen van tien euro. 
Hiervoor heel hartelijk dank. 
Namens de bezoekdienst, Marie 
Dijkman-van der Sluis.
Nogmaals vermeld:
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, Wold-
lakeweg 6, Scheerwolde. Op 12 
april mw T.Joustra-Dikken, 77 
jaar, Wetering west 63, Wete-
ring. U, allen van harte gefeli-
citeerd en een hele fi jne dag 
gewenst. Namens de bezoek-

dienst Marie Dijkman-van der 
Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van 
de kerk Blokzijl- Scheerwolde en 
we delen met u en jou de bijzon-
dere activiteiten, die er zijn in en 
om de kerk! 
kinderkerk Blokzijl Scheer-
wolde
KinderKerk is er voor groep 1-3 
tijdens de dienst in de Waaier 
vanaf 10 uur. KinderKerk voor 
groep 4-8 is er tijdens de dienst 
in de consistorie van de Grote 
Kerk, de kinderen gaan na de 
eerste schriftlezing naar de Kin-
derKerk en komen na de col-
lecte weer terug in de dienst. 
De KinderKerk heeft een eigen 
collecte. Tijdens de diensten 
in Scheerwolde, speciale dien-
sten of projecten worden de 
kinderen van groep 1-3 ook in 
de kerk verwacht. Dit is tijdens 
Advent en de Veertigdagentijd 
periode en met speciale diensten 
zoals Kerst, Palmpasen, Pasen, 
Pinksteren, School-Kerk dienst, 
Dopen en de Startzondag.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 14 april gaat onze 
eigen predikant A.C.J. van 
Waard - Pieterse voor. De heer 
A. Nijmeijer zal ons begeleiden 
op het orgel en mevrouw P. van 
Wieringen is de dienstdoende 
ouderling. De uitgangscollecte 
is bestemd voor JOP. Tijdens de 
dienst zal er oppas aanwezig zijn 
voor de kleintjes. Kerkvervoer: 
Hans Spitzen, tel. 360322.
Palmpasen 
14 april is het Palmpasen. Dit vie-
ren wij met een bonte optocht 
van kinderen met hun palmpaas-
stokken. Ze lopen vanaf het 
Protestants 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 moe-
ders, opa’s en oma’s zijn welkom. 
Palmpasen is het begin van de 
Stille Week. 
Gemeenteavond 
Maandag 15 april houden wij 
onze jaarlijkse gemeenteavond. 
Dit jaar is het thema: “Samen 
kerk-zijn; kwam er iets terecht 
van de door u aangedragen 
ideeën?” Het beleidsplan is geen 
boekwerk, dat in de kast staat 
te verstoffen. Het is een werk-
boek, waarmee we jaarlijks aan 
de slag gaan. Wat vindt u van de 
kerkdienst, gemeenteactiviteiten 
en het werk van de kerkenraad? 
Naast informatie over fi nanciële 

zaken is er alle tijd om de gang 
van zaken in onze gemeente te 
evalueren. Om 20.00 uur staat 
de koffi e klaar. 
Namens de kerkenraad, Jan 
Bouwmeester, Petra van Wierin-
gen en ds. Astrid van Waard
vespers in de Stille week 
Witte donderdag, 18 april: in 
navolging van Jezus vieren wij op 
de donderdag voor Pasen het 
avondmaal. Aanvang: 19.30 uur.
Goede vrijdag, 19 april: tijdens 
deze ingetogen dienst wordt het 
lijdensevangelie gelezen en staan 
we stil bij het lijden dichtbij en in 
de wereld. Aanvang: 19.30 uur. 
Stille zaterdag, 20 april: we hou-
den een paaswake (van een uur), 
waarbij wij het licht van de nieu-
we Paaskaars verwelkomen. We 
lezen verhalen van Gods bevrij-
dende handelen van de dood naar 
het leven. Met de doopgedachte-
nis kunnen we bijna opstaan ten 
leven: morgen is het Pasen! Aan-
vang 21.00 uur. 
De Paaswake, die de hele nacht 
zou duren en die we met de jeugd 
wilden houden, gaat niet door. 
Pasen, 21 april: een vrolijke 
gezinsviering, waarbij wij vieren 
dat Jezus waarlijk is opgestaan! 
Vanaf 9.45 uur zingen we paaslie-
deren en om 10.00 uur begint de 
dienst. 
van de dominee
Het is half april en dat is voor 
Gietersen een drukke tijd. Het 
laatste riet wordt gemaaid, de 
boten worden weer klaargemaakt 
om allemaal in het water te gaan. 
Hoewel er nu het hele jaar door 
groepjes toeristen door het dorp 
lopen en willen varen, gaat het 
seizoen vanaf Pasen toch helemaal 
los. Kerkelijk gezien verkeren wij 
in de lijdenstijd. Meer dan anders 
is er aandacht voor pijn en lijden 
bij de mensen om ons heen. Er 
zijn verschillende zieken in onze 
gemeente, die wel wat aandacht 
kunnen gebruiken. Ze lopen er 
dikwijls niet mee te koop, maar 
het bepaalt wel hun conditie. 
Er zijn mensen, die onlangs een 
geliefde hebben verloren en het 
gemis voelen. Laten wij omzien 
naar elkaar. Op 6 april hebben we 
woorden in daden omgezet en 
een Actiedag ten bate van Kika 
gehouden. Vele kinderen heb-
ben zich ingezet om geld bijeen 
te brengen voor zieke leeftijds-
genoten. Het passie- en paasver-
haal van Jezus laat ons zien, dat 
God bij pijn en lijden niet afwezig 
blijft, maar het zelf meemaakt. 
Jezus gaat door de dood heen 
en staat op ten leven. Mogen wij 
die kracht voelen en met Pasen 
het feest meevieren. Ds. A. van 
Waard-Pieterse
actiedag voor kika
In en rond het Protestants Cen-
trum waren er op 6 april vele 
activiteiten, waar geld mee opge-
haald is voor Kika. Spelletjes als 
sjoelen, blikgooien, korfballen en 
zaklopen, waar je voor €0,50 aan 
mee kon doen. Kinderen hebben 
meegedaan aan een sponsorloop 
en er was een plantjesmarkt, 
koekverkoop, poffertjes en soep 
met broodjes. Op dit moment is 
de totale opbrengst van de dag 
nog niet precies bekend, maar 
we hopen op een mooi bedrag. 
Namens de organiserende groe-
pen, diaconie, catechisatie, s.v. 
Giethoorn SE, jeugdwerk: harte-
lijk dank! 
Campagne 40dagentijd: 
jongeren doorleven het 

paasverhaal.
Veel christelijke jongeren het heb-
ben paasverhaal al vaak gehoord. 
Komt de boodschap van Pasen bij 
hen nog wel aan? JOP, Jong Pro-
testant, ontwikkelde een verras-
send nieuw spel voor kerkelijke 
jongeren: de PaasChallenge. In dit 
spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige 
elementen kruipen jongeren een 
nacht lang in de huid van een 
hoofdpersoon uit het
paasverhaal. Ze krijgen te maken 
met emoties als achterdocht, 
eenzaamheid, vermoeidheid 
en troost. Een deel van de 
opdrachten speelt zich buiten 
af, de ontknoping vindt plaats op 
paasmorgen. De eerst editie was 
een groot succes: bijna 2.000 
jongeren van maar liefst 150 
jeugdgroepen uit heel Nederland 
deden mee (zie fi lmpje op jop.
nl/paaschallenge). Helpt u mee, 
zodat JOP rond Pasen jongeren 
met dit uitdagend spel bij de kerk 
kan (blijven)
betrekken. Deze collecte wordt 
van harte bij u aanbevolen.
Pelgrimslied: op weg naar de 
vrijheid
Het onderstaand lied is een 
pelgrimslied wat gezongen kan 
worden op psalm 121 uit het 
liedboek. Psalm 121 is ook een 
pelgrimslied ‘Ik sla mijn ogen op 
en zie’ met als thema: De Heer 
is het die je behoedt, de Heer 
waakt over je. Het lied is afkom-
stig van de Duitse theoloog Diet-
rich Bonhoeffer (1906-1945). 
Er is een werkschrift uitgegeven 
met gedichten en gebeden in 
gevangenschap door de Roos 
van Culemborg. Op 9 april 2020 
is het 75 jaar geleden dat hij 
terechtgesteld is. In zijn laatste 
jaren schreef hij in de gevange-
nis brieven, gedichten en gebe-
den. Zijn leven en werk stonden 
continu in verhouding tot Hitlers 
nationaal-socialisme. Hij hing het 
pacifi sme aan, maar daar kwam 
een ommekeer in. Bonhoeffer 
raakte via familiebanden betrok-
ken op het verzet. Door zijn 
betrokkenheid met de aanslag-
plegers bij de aanslag op Hitler 
kwam hij op 20-07-1944 in de 
gevangenis terecht.

op weg naar de vrijheid.
Je komt de vrijheid op het spoor,
trouw aan die ene stem,
op zoek, geleid door hem,
standvastig, kalm en onverstoord:
geheim om uit te leven
en uitzicht van Godswege.

Door wat je durft, in wat je doet,
bezielt door wat je drijft,
gesterkt door wat beklijft,
ga de vrijheid tegemoet:
het spel is op de wagen,
je wordt door God gedragen.

Je hebt de vrijheid aangeraakt,
niet verder reikt je kracht.
De avond valt, de nacht.
maar hij die niet, die nooit ver-
zaakt,
hij zal het licht bewaken,
je taak, je droom volmaken.

Wanneer de dood de muren slecht
van jouw verstikt bestaan,
dan breekt de vrijheid aan
die met geweld je werd ontzegt.
Gods oog doet je herleven,
hij zal je vrijheid geven.

Een groet van Marjolein Petter

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

Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en 
verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl
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i.c.m. 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
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Bloemen. Afgelopen zondag 
gingen bloemen uit de kerkdienst 
in Kuinre ter bemoediging naar 
Mevr.K.Mulder-Vaartjes.
A.s. zondag 14 april, Palm-
zondag, zijn er diensten in 
beide dorpen. De vroege dienst 
van 9.30 uur is in Blanken-
ham, de late dienst van 11.00 
uur is in Kuinre. Voorganger is 
Ds.C.P.Meijer uit Zwolle. Vooraf-
gaande aan de dienst in Kuinre is 
er koffi e, thee, limonade en een 
broodje, verzorgd door de kin-
deren van de zondagschool. Het 
oecumenisch koor Jubilee werkt 
mee aan de dienst in Kuinre. 
Alvast goede diensten!
40-dagenwandeling. U bent 
van harte uitgenodigd om op 
dinsdagmiddag samen te wan-
delen 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 laatste keer is 
op dinsdag 16 april. We verzame-
len op de eerste parkeerplaats 
aan de Hopweg, gezien vanaf 
Kuinre.
Stille Week. De week vóór 
Pasen heet ook wel: Stille Week. 
In deze week zijn er gezamenlijke 
diensten in de prot.kerk te Blan-
kenham. Thema is dit jaar: ´Op 
weg naar Pasen met iconen .́ Ico-
nen kennen we uit de oosters-
orthodoxe kerk. In prachtige 
kleuren, soms ook met goud-
verf, wordt geboorte, lijden en 
opstanding van Jezus uitgebeeld. 
Passie- en paasiconen laten ons 
op een heel eigen manier het 
verhaal van het lijden en de 
opstanding van Jezus zien. Ze 
nodigen ons uit om in dat verhaal 
te duiken en de kracht ervan 
te ervaren, in ons eigen leven. 
Witte Donderdag, 18 april, vie-
ren we het Heilig Avondmaal. 
We verstillen rond een icoon van 
de laatste maaltijd van Jezus met 
zijn vrienden. Goede Vrijdag, 
19 april, lezen we het Lijdens-
verhaal. We verstillen rond de 
kruis-icoon. Stille Zaterdag, 20 
april, vieren we de Opstanding. 
De nieuwe paaskaars zal worden 
binnengedragen. We delen het 
licht. We verstillen rond de Paas-
icoon. Ook gedenken we deze 
avond onze doop. Mocht u thuis 
ook een icoon hebben staan, 

misschien wilt u die dan voor 1 
week uitlenen aan de kerk. Voor 
informatie kunt u contact opne-
men met de predikant. De dien-
sten in de Stille Week beginnen 
allen om 19.30 uur.
Eerste Paasdag. ´De Heer is 
waarlijk opgestaan!´ Dat geeft 
ons hoop, elke dag weer. Eerste 
Paasdag vieren we samen met 
de zondagschool Kuinre en Blan-
kenham de opstanding van Jezus. 
We beginnen om 9.50 uur met 
het zingen van Paasliederen. Na 
de dienst in de kerkruimte zet-
ten we de dienst buiten voort. 
De kerkgangers krijgen bij het 
verlaten van de kerkruimte een 
bloem. Buiten zingen we samen 
‘U zij de glorie’, krijgen we de 
zegen en leggen we bloemen op 
de graven. 
Zieken. In onze gebeden denken 
we aan de zieken, aan hen die in 
het ziekenhuis zijn en aan de zie-
ken thuis en in een verpleeghuis. 
Ook bidden we voor hun familie 
en naasten.

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

Palmzondag 14 april. Aan-
vang: 09.30 uur. Voorganger: ds. 
E. van Veen. Organist: Jannes 
Lopers. Ophaaldienst: dhr. H.A. 
Stegink. Oppasdienst:  Mar-
tine Termeulen. Eindcollecte: 
Jeugdwerk Jop Palmpasen.
Een bijzondere palmzondag dit 
keer. Zangkoor De Zeeklank uit 
Vollenhove zingt deze zondag het 
passie- en paasoratorium ‘Van 
Liefde Ongekend’ . Het muziek-
stuk is gecomponeerd door 
Johan Bredewout, ook dirigent 
van het koor, en van tekst voor-
zien door Hans de Ruiter. Bij het 
schrijven van dit oratorium is in 
hoofdzaak uitgegaan van de wijze 
waarop de evangelist Marcus het 
lijden en opstanding van de Heer 
Jezus Christus verhaalt.
Het evangelie van Marcus is kort 
en bondig; het lijkt wel of de 
schrijver haast heeft. Zo wordt 
de lezer gegrepen door de ernst 
en betekenis van dit gebeuren 
en bovenal door de grenzeloze 
liefde van Jezus voor zijn volge-
lingen, de mensenmassa en zelfs 
voor zijn grootste vijanden.
Het oratorium “Van Liefde 
Ongekend” bestaat uit twee 
delen: De cantate “Lam Gods” 
en de cantate “Christus Is Waar-
lijk Opgestaan”. Ook zullen de 
kinderen in Hoogthij weer druk 
bezig zijn om hun palmpaasstok-
ken te versieren.
Witte Donderdag 18 april. 
Aanvang: 19.30 uur. Voorganger: 
ds. E. van Veen. Organist: Gerco 
Eggink. Ophaaldienst: dhr. G.H. 
Buter. Eindcollecte: Kosten Ere-
dienst.
De vieringen op Witte Don-
derdag, Goede Vrijdag en de 
Paaswake zijn een doorgaande 
dienst. We lopen als het ware de 

laatste dagen van Jezus op aarde 
mee. Op de dag van het joodse 
Paasfeest vierde Jezus met zijn 
vrienden de sedermaaltijd. Hij 
wilde minste zijn en waste de 
voeten van zijn leerlingen. In de 
broden die op de tafel liggen zien 
we het leven van Jezus getekend 
en de weg die Hij ging; het wordt 
gebroken en het gaat van hand 
tot hand opdat wij leven! Dat 
wordt tastbaar in het vieren van 
het avondmaal met elkaar in het 
delen van brood en wijn.

Goede Vrijdag 19 april. Aan-
vang: 19.30 uur. Voorganger: ds. 
E. van Veen. Organist: Gerco 
Eggink. Ophaaldienst: dhr. W. 
Gaal.
Een dag zo bitter en zo goed. 
Jezus gaat dwars door de bitter-
heid heen, maar wat is er goed 
aan een gekruisigde? Hoeveel 
mensen worden tot aan vandaag 
gekruisigd omwille van …! Jezus 
ontwijkt de laatste stap niet. 
De twijfel is ook hem eigen, het 
gebed … ‘Vader laat deze beker 
aan mij voorbij gaan’. Waarom 
toch? Als er een viering, een 
moment in ons geloof is waar 
deze vraag terecht gesteld wordt 
in het aangezicht van menselijk 
lijden, dan vandaag! Waarom?! 
Kunnen we het met die vraag 
uithouden? Jezus sterft, het licht 
gaat uit – duisternis over het 
hele land -. Einde verhaal, einde 
geloof? Wij blijven achter en 
hopen desondanks het geloof 
te houden, dat Godzelf de ster-
venden vasthoudt en ook ons 
… en wij Hem … onzeker in 
het weten én tegelijk zeker in 
het geloof. Stil gaan we opnieuw 
naar huis, wetend dat het verhaal 
verder gaat. We luisteren naar 
de lijdensgang die Jezus ging en 
ons rest slechts de verwondering 
dat toch Jezus Naam bewaarheid 
werd: God redt!
Stille Zaterdag 20 april. Aan-
vang: 21.00 uur. Voorganger: 
ds. E. van Veen. Organist: Arjan 
Kroes. Ophaaldienst: dhr. B.G. 
de Groot Boersma.
De dienst gaat verder. De schep-
ping houdt de adem in. Het is 
sabbat, de rustdag – maar deze 
keer is het ‘dood-stil’. Het wordt 
avond. Volgens de joodse tradi-
tie het begin van de nieuwe dag! 
In de oude kerk werden dan alle 
nieuwe leden gedoopt, want – 
zo zong men toen al – ‘in deze 
nacht is Christus uit de doodszee 
opgestaan’
leesgroep
De leesgroep komt bij elkaar op 
maandag 15 april om 9.30 uur in 
Hoogthij. Iedereen is van harte 
welkom om een keer een bijeen-
komst mee te maken.
Gemeenteopbouw
De commissie gemeenteopbouw 
komt bij elkaar op maandag 15 
april om 19.30 uur
kerkenraad
De kerkenraad vergadert op 
dinsdag 16 april om 19.30 uur.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 7 april zijn met een har-
telijke groet en een bemoediging 
gebracht bij dhr. J. Kraak, aan de 
Oldemarktseweg.

Giften
Door mevr. Boer is €15 ont-
vangen voor de kerk. Hartelijk 
bedankt voor deze gift.  
overleden
Op zaterdag 6 april is in de 
vroege ochtend Piet de Vries 
overleden op de leeftijd van 82 
jaar. Sinds oktober 2018 ver-
bleef hij in Zonnekamp, waar 
zijn gezondheid in de loop der 
maanden achteruit is gegaan. 
De afscheidsdienst voor Piet de 
Vries zal plaatsvinden op vrijdag 
12 april om 13.30 uur in onze 
kerk, waarna hij ter aarde zal 
worden besteld op de begraaf-
plaats in Eesveen. Wij wensen 
zijn kinderen Jan en Grietje veel 
sterkte en kracht toe. Moge zij 
zich gesterkt weten door de 
nabijheid van onze Heer.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of 
door te geven betreffende pas-
toraat, neem dan gerust contact 
op met één van de ouderlingen 
of met de predikant. Het leven 
van mensen is vaak een weg 
van op en neer. Zo ook in onze 
gemeente. Sommige mensen 
hebben veel zorg nodig. Er zijn 
ook mensen voor wie de toe-
komst onzeker is of die wachten 
op spannende behandelingen of 
nadere onderzoeken. En dan zijn 
er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun 
werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterkte 
toegewenst! 
omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente 
is in de eerste plaats het omzien 
naar elkaar in het dagelijkse 
leven. Op basis van ons geloof 
zijn we met elkaar verbonden 
en geven we zorg aan wie dat 
nodig heeft. De pastorale zorg 
wordt door de gemeente in het 
bijzonder toevertrouwd aan de 
predikant en ouderlingen, wat 
wel moeilijker wordt nu we nog 
maar twee ouderlingen hebben. 
Daarnaast zijn er de bezoekers 
die contacten met gemeente-
leden onderhouden. Indien u 
behoefte hebt aan pastoraal con-
tact of een gesprek, kunt u altijd 
direct contact 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 aan-
tal leden zitten midden in hun 
tienertijd 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 herinne-
ring en spelen vervolgens muziek 
uit die jaren. 
Het wordt een verrassende 
avond met veel ´o ja´ momen-
ten, iets wat wij ook al ervaren 
bij de voorbereiding. We nodi-
gen iedereen dan ook van harte 
uit om met ons terug te gaan 
naar zijn/haar eigen tienertijd. 
We zien u graag op zaterdag 13 
april. Aanvang is 20.00 uur en 

de toegang is gratis. Wel zal aan 
het eind van het concert een 
deurcollecte worden gehouden. 
Albert Bosscha, voorzitter Chr. 
Brassband De Woldklank

Dank aan de ezel
Gij met uw zachtzinnige oren
en uw geduldig gezicht:
ik ben u zeer verplicht.
Dat gij het hebt aan willen horen
hoe toenmaals het is geschied;
en hoe mij een ander verried.
En dat ge zelfs niet hebt bewogen,
mij slechts getroost hebt met uw 
ogen.
Dat kunnen de mènsen niet.
-Ida Gerhardt

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

14 april 2019 om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap en ds. D. 
Wolters voor te gaan. De orga-
nist is dhr. J. Tijssen. Collectes: 
diaconie, instandhouding van 
de eredienst, interieurfonds. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Marlot Kuiken, 
Marjolein Schuurman-Groot en 
Lonneke Nijhuis. Er is een kin-
dernevendienst voor de kinderen 
van groep 1,2 en 3, dit wordt 
verzorgd door Hiske van Driel 
en fam. Rottier. Er is een kinder-
nevendienst voor de kinderen 
van groep 4,5 en 6, dit wordt 
verzorgd door Agrietha van Vul-
pen en Margriet Janssen.
14 april 2019 om 19:00 uur 
in de Kapel, in deze gezamen-
lijke dienst hoopt ds. Sijtsema 
v Oeveren uit Kampen voor te 
gaan. De organist is dhr. J. Duns-
bergen. Collectes: diaconie, 
instandhouding van de eredienst, 
interieurfonds.
19 april 2019 om 10:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor 
te gaan. De organist is dhr. J.S. 
Wuite.
19 april 2019 om 15:30 uur in 
de Nieuw Clarenberg, in deze 
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor 
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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
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Steenwijkerwold

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

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

Kuinre / Blankenham

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

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

oPenluChtSaMenkoMSt?
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te gaan.
19 april 2019 om 15:30 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. D. Wolters voor te gaan.
19 april 2019 om 19:30 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te 
gaan. De organist is dhr. J. Bre-
dewout.
agenda
17 april 2019 om 19:15 uur, Ves-
per, Grote Kerk.
18 april 2019 om 15:00 uur, Con-
tactmiddag oudere gemeentele-
den; Paasviering, Tilvoorde.
Giften
De Diaconie ontving via Geke 
Bron €10 voor Zorgmaatje en via 
ds. Pap €10 voor het bloemen-
fonds. Het College van Kerkrent-
meesters ontving via Neeltje lok 
en C. Rook-Visscher € 15.00 
voor algemene doeleinden. Har-
telijk dank voor deze giften.
Bloemengroet. Er zijn afge-
lopen week, als teken van 
medeleven en als groet van de 
gemeente, bloemen gebracht 
bij mw. Aarsen, Canneveltstraat 
9, bij mw. Mondria- v d Meulen 
Schaarweg 30 en bij dhr. en mw. 
v Beekhuizen- Heetebrij Zuur-
beek 18: zij waren 29 maart 12 
1/2 jaar getrouwd.
Er is gedoopt. Afgelopen zon-
dag werden er drie kinderen 
gedoopt. Ze kregen de volgende 
teksten mee:
Hannah Geertje Jantje Ziel: ‘U, 
Heer, bent een God die liefdevol 
is en genadig, geduldig, trouw en 
waarachtig.’ (Ps. 86: 15)
Jord Driesen: ‘Bedenk toch hoe 
groot de liefde is die de Vader 
ons heeft geschonken! Wij wor-
den kinderen van God genoemd, 
en dat zijn we ook.’ (1 Joh. 3: 1)
Sarah Sofi a Bruintjes: ‘Maak 
mij, HEER, met uw wegen ver-
trouwd, leer mij uw paden te 
gaan.’ (Ps. 25: 4)
avondmaal op Goede vrij-
dag
Tijdens de diensten op Goede 
Vrijdag zullen we het Avondmaal 
vieren. Er zijn deze dag vier dien-
sten. ’s Ochtends om 10.00 in 
de Grote Kerk. ’s Middags om 
15.30 uur zowel in de Kapel als 
in Nieuw Clarenberg. Deze beide 
middagdiensten zijn toegankelijk 
voor alle gemeenteleden voor 
wie de diensten in de Grote 
Kerk om welke reden dan ook 
lastig bij te wonen zijn. In een 
kleine setting hebben we dan een 
korte viering. ’s Avonds hebben 
we dienst om 19.30 in de Grote 
Kerk. Tijdens deze dienst lezen 
we uit Marcus 15. Een heidense 
centurio herkent in de stervende 
Jezus de Zoon van God. Bij de 
diensten in de Grote Kerk staan 
op de tafel onder de preekstoel 
kleine bekertjes wijn.
roosevelt-vakantieweken 
2019
Hierbij vragen wij uw aandacht 
voor de Roosevelt-vakantieweek 
2019 voor alleenstaanden, en 
de Roosevelt-vakantieweek 
2019 voor echtparen die thuis 
verzorgd worden of door licha-
melijke beperkingen hulp of 
verpleging nodig hebben. Deze 
twee vakantieweken worden 
georginiseerd door het Diaco-
naal Streekverband Noordwest 
Overijssel. De vakantieweek is 
dit jaar weer in het Nieuw Hyde-
park te Doorn. 
De week voor alleenstaanden 

wordt gehouden van 31 augus-
tus t/m 7 september (week 36). 
De week voor echtparen staat 
gepland van 21 september t/m 28 
september.
Het Nieuw Hydepark staat op 
het schitterende landgoed Hyde-
park. De gasten kunnen heerlijk 
genieten van de groene omgeving 
en de rust. De wandelpaden zijn 
goed begaanbaar en toeganke-
lijk voor rolstoelgebruikers. De 
kamers zijn toegankelijk voor 
een rolstoel en beschikken 
over een wastafel. De meeste 
kamers zijn voorzien van hoog-
laagbedden en op iedere vleugel 
zijn meerdere, ruime badkamers 
met uitgebreide sanitaire voor-
zieningen. Het vakantiecentrum 
beschikt over alle benodigde aan-
gepaste faciliteiten voor mensen 
met een lichamelijke beperking. 
De Roosevelt-Vakantieweek 
wordt mogelijk gemaakt door de 
ondersteuning van heel veel vrij-
willigers. In het Nieuw Hydepark 
staat gastvrijheid en persoonlijke 
aandacht voorop. Er is ook altijd 
een predikant of geestelijk ver-
zorger aanwezig. Verdere infor-
matie en een goede impressie 
van het Nieuwe Hydepark kunt u 
vinden via www.nieuwhydepark.
nl. Zo’n vakantieweek betekent: 
Samen op vakantie zijn. Omdat 
wij als diaconie uw aanmelding 
verzorgen en graag alle formu-
lieren op tijd willen verzenden, 
vragen wij u om voor 23 April te 
reageren. Alvast hiervoor onze 
hartelijke dank.
Voor meer informatie of voor 
aanmeldingen kunt u contact 
opnemen met diaken Jannemarie 
Spans [0527-243934] 
Stichting ankerboeken
Met Pasen in zicht willen we u 
vragen naar de marktkraam te 
komen om veel nieuwe titels in 
te zien. Boeken ter verdieping 
van het geloof. Graag uw aan-
dacht voor: “Door het water 
heen” van B.&E. Vreeswijk, een 
boek ter verdieping rond de 
doop van je (klein) kind. “Ik wil 
je nooit vergeten” door J. Row-
land en T. Bakker, ondersteuning 
bij rouwverwerking door een 
kind. “Godvergeten” door Tim 
van Iersel, omgaan met dementie 
en God.
Tot ziens op de markt (ook de 
Kloostermarkt)!
verjaardag 75+ Stad en 
ambt
Door computerproblemen was 
het tijdelijk niet mogelijk om 
de verjaardagen te vermelden. 
Inmiddels zijn deze opgelost 
en kunt u op de beschermde 
ledenpagina van onze website, 
de jarigen weer vinden. Ook zijn 
de verjaardagen van de maand 
maart nog vermeld daar we nog 
maar net op weg zijn in april en 
een verjaardagskaart of groet 
ontvangen (ook al is het wat 
later) zorgt altijd voor een fi jn 
gevoel, wetende dat er aan je 
gedacht wordt.
Paasei versieren met Zorg-
zame kerk/ Zorgmaatje
Er eens even tussen uit, anderen 
ontmoeten. Daarom heeft de 
gezamenlijke werkgroep activi-
teiten van de Zorgzame Kerk 
en Zorgmaatje Vollenhove- Sint 
Jansklooster een gezellige middag 
georganiseerd in Nieuw Claren-
berg. “Sjokolade” verzorgde een 
workshop chocolade- ei versie-
ren. Lekker én creatief bezig zijn 
met chocolade dus. De deelne-

mers kregen een plat chocolade 
paasei en op de tafels stonden 
allerlei lekker versieringen. Er 
kon naar hartenlust versierd 
worden. En ondertussen gezel-
lig bijkletsen bij koffi e/thee met 
heerlijk eigen gebakken koek. Na 
een geslaagde middag vertrok-
ken alle gasten met een vrolijk 
versierd ei om nog heerlijk na te 
genieten.
Mocht u ook graag eens deel-
nemen aan de activiteiten, een 
zorgmaatje willen hebben of als 
vrijwilligster aan de slag gaan 
neem dan contact op met Reina 
Driesen: 0527-246477, Jennie 
Boxum: 0527-246592 of Lucie 
van der Niet 06-43145074.
What’s up teens nieuws
Vorig jaar hebben wij met de 
Teens voor het eerst meege-
daan met de Paaschallenge. In de 
Paasnacht gingen jeugdgroepen 
in het hele land een spannend 
spel spelen met puzzels, ach-
tervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Het was een enorm 
succes, daarom hebben we ons 
ook dit jaar weer aangemeld. 
Helaas kregen wij deze week 
het bericht van de landelijke 
organisatie dat we niet kunnen 
meedoen. Door het onverwacht 
grote aantal aanmeldingen is 
er niet voldoende materiaal 
beschikbaar. We vinden dit ont-
zettend jammer. We proberen 
nog een andere activiteit te 
organiseren dit seizoen, maar dit 
zal na Pasen zijn. Een hartelijke 
groet van de jeugdraad
Contactmiddag oudere 
gemeenteleden.
De dames van de contactcom-
missie zijn weer druk bezig 
geweest met de voorbereiding 
van de Paasviering en een geza-
menlijke broodmaaltijd . Wij 
nodigen u, als oudere, hier voor 
uit om D.V donderdag 18 april in 
Tilvoorde. Samen zullen we het 
lijden en sterven van onze Heer 
en Heiland te gedenken. Maar 
ook om te vieren dat Hij weer 
is op gestaan. De middag begint 
zoals altijd om 3 uur en we ein-
digen om half 6 omdat we ook 
gezamenlijk van een broodmal-
tijd mogen genieten. Dit is voor 
velen heel gezellig en het smaakt 
altijd zo lekker. Tijdens deze 
maaltijd komen wij bij u langs 
om te vragen of u donderdag-
middag 16 mei mee gaat met ons 
jaarlijkse middagje uit. We gaan 
dan met z’n allen gezellig naar de 
Karstenhoeve bij Ruinerwold. 
Denkt u er vast over na of u 
mee wilt? Vervoer wordt zoals 
altijd wel geregeld. Voor ver-
voer naar Tilvoorde op 18 april 
en 16 mei kunt u zich opgeven 
bij mw. H. Heetebrij, tel.nr. 24 
3698 en zij regelt de Stavib voor 
u. Wij hopen weer op een goede 
opkomst en gezellig samen zijn in 
Tilvoorde.

‘het grote lijden’
Tijdens de vesper van vorige 

week droeg ik het volgende 
gedicht van Martinus Nijhoff 
voor:

Wetend dat liefde zich moet ster-
ven laten,
had zijn groot hart het hart der 
wereld lief.
Hij gaf zijn lijf, dat wij dronken en 
aten,
toen zijn doodsangst de magere 
armen hief.

Ik zie, als achtergrond-decoratief,
groepen landlieden, vissers en sol-
daten,
en tussen hen, in ’t diepe perspec-
tief,
heuvels en stranden, boomgaarden 
en straten.

Hij leed meer dan waar men om 
schreit of gilt.
Daarom heb ik het vers kalm willen 
schrijven,
maar met een hart dat van zijn 
wonden bloedt –

want ik zie zijn gestalte en zijn 
verstild
gelaat, als hij onder de donkre 
olijven
de beker neemt, zwetend druppe-
len bloed.

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Er zijn geen extra gemeentebe-
richten aangeleverd.

Dienst 14 april 2019 – Palm-
pasen. Dit is een gezamenlijke 
dienst en wordt gehouden in 
Belt-Schutsloot om 09.30 uur. 
Voorganger is ds. W.J. Menkveld. 
In deze dienst hopen de vol-
gende doopleden belijdenis van 
het geloof af te leggen: Rik van 
de Belt, Rutger de Goede, Cyn-
thia de Jonge, Richard Knobbe, 
Sanne Mondria, Bert Jan Netjes, 
Gernanda Netjes-Rook en Jarno 
Wever.
Dienst 18 april – Witte don-
derdag. Gezamenlijke dienst 
om 19.30 uur in Belt-Schutsloot. 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Avondmaalscollecte Witte 
donderdag 18 april Belt-Schut-
sloot. Noodhulp voor slacht-
offers cycloon Idai Zuidoost-

Afrika – Mozambique. Op 15 
maart 2019 raasde cycloon Idai 
over Mozambique, Malawi en 
Zimbabwe. De wervelstorm 
ging gepaard met golven van 6 
meter hoogte en zorgde voor 
enorme overstromingen. Zeker 
3 miljoen mensen zijn getrof-
fen, meer dan 750 mensen zijn 
overleden en meer dan 500.000 
mensen zijn dakloos geraakt. Het 
zwaarst getroffenen zijn mensen 
in afgelegen gebieden. Zij heb-
ben dringend behoefte aan voed-
sel, water, kleding, onderdak 
en medicijnen. Kerk in Actie is 
noodhulp gestart via het inter-
nationale kerkelijk netwerk. 
Uw steun is zeer hard nodig! 
Namens de diaconie van harte bij 
u aanbevolen.
Dienst 19 april – Goede vrij-
dag. Gezamenlijke dienst om 
19.30 uur in Wanneperveen. 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Diensten 21 april – 1e Paas-
dag. Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld. 
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. G. Venhuizen, 
Nijensleek.
In beide diensten is de diaco-
niecollecte de Paascollecte (zie 
hieronder) en in beide diensten 
is er een extra collecte voor het 
pastoraat.
Dienst 22 april – 2e Paasdag. 
In Belt-Schutsloot is er dienst 
om 09.3 uur. Voorganger is ds. 
G.A. Trouwborst uit Nieuwleu-
sen. Aan deze dienst wordt mee-
gewerkt door chr.gem.zangver. 
Looft den Heere.
Diaconiecollecte 1e paasdag 
21 april Wanneperveen/ Belt-
schutsloot. Versterk de kerk in 
Pakistan. Veel christenen in Paki-
stan voelen zich kwetsbaar en 
onzeker. Zij vormen een minder-
heid en behoren tot de laagste 
klasse, de armste bevolkings-
groepen. Veel christenen hebben 
bovendien weinig kennis over het 
christelijk geloof. Kerk in Actie 
bouwt samen met lokale kerken 
aan een sterke en vernieuwende 
kerk in Pakistan. Studenten en 
voorgangers kunnen, onder meer 
via internet, cursussen en trai-
ningen volgen over discipelschap 
en theologie. Jaarlijks volgen 
6.000 tieners een jongerentrai-
ning . Zij zijn het toekomstig 
kader van de kerk en staan dank-
zij deze training sterker in hun 
geloof. Bouwt u mee aan een 
sterke en vernieuwende kerk in 
Pakistan? Namens de diaconie 
van harte bij u aanbevolen.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 14/04 - Dienst in BS. 
21/04 – Fam. R. Pit en fam. B. 
Stummel, Bovenboerseweg.
Bloemen. De bloemen van 7 
april in BS zijn met een hartelijke 
groet van de gemeente gegaan 
naar mw. G. Stam-van de Belt en 
de heer F. Rodermond. Het litur-
gisch bloemstuk werd bestemd 
voor Jacob en Geke de Jonge.
In Wanneperveen gingen de 
bloemen naar de heer W. van 
Holten ter bemoediging, en de 
heer M. Winters omdat hij in het 
ziekenhuis heeft gelegen.
Verantwoording. Door Marry 
Klaver is in de maand maart 2 
x €10, 1 x €20 en 1 x €5 ont-
vangen voor de bloemendienst. 
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 Vollenhove  AMBT

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

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



14 zondag 14 april 2019

De diaconiecollecte van zondag 
31/3 voor de Voedselbank heeft 
in BS €149,26 opgebracht. De 
diaconiecollecte van 7 april voor 
Missionair Werk bedroeg in BS 
€98,75 en in W’veen €49,65.
Huwelijksjubileum. Op 
23 april 2019 zijn de heer en 
mevrouw Huisman te Wanne-
perveen 60 jaar getrouwd. Zij 
vieren dit op 26 april in café 
restaurant Smit te Giethoorn. 
Ook vanaf deze plaats van harte 
gefeliciteerd met dit diamanten 
jubileum.
Viering H.A. Witte don-
derdag ’s middags. Op Witte 
Donderdag is er om 14.30 uur in 
de kerk te Belt-Schutsloot een 
viering van het Heilig Avond-
maal bedoeld voor ouderen die 
’s avonds niet kunnen komen. 
Belangstellenden kunnen zich in 
verbinding stellen met de wij-
kouderling.
vanuit de gemeente
Mw. G. Stam-van de Belt, kreeg 
een zwaar bericht van de artsen. 
Vorige week is ze enkele dagen 
in Zwolle opgenomen geweest. 
We hopen dat de ingreep haar 
situatie verbetert en bidden 
voor kracht en zegen van onze 
Hemelse Vader.
vanuit de Pastorie
Vorige week was het stukje wat 
langer. De telefoonomzetting 
is gelukt met een korte onder-
breking zijn we telefonisch weer 
bereikbaar en kunt u ons berei-
ken op het gewone nummer.

Hartelijke groeten, 
Ds. Menkveld.

Zondag 14 april 9.30 uur Palm-
pasen. In deze dienst hoopt 

ds. H. Procee uit Vledder voor 
te gaan. Ouderling van dienst 
is Feikje Kloosterman en het 
orgel wordt bespeeld door Ake 
Menno van der Vinne. De uit-
gangscollecte is voor het orgel-
fonds. De ontvangst is door 
Adrie Winters en de bloemen 
worden bezorgd door Neeltsje 
Eppinga. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Adrie Winters 
(0521-588515) en de bandrecor-
der wordt rondgebracht door 
de Benia Lenstra. De zorg voor 
uw kinderen is in handen van de 
gehele leiding. Het lied voor de 
dienst is lied 560 vers 1 en 2
Witte Donderdag 18 april 
19.30 uur Viering van het Heilig 
Avondmaal. In deze dienst hoopt 
ds. Gerrit van den Dool voor 
te gaan. Ouderling van dienst is 
Henry Bos en het orgel wordt 
bespeeld door Ake Menno van 
der Vinne. De tafelcollecte is 
voor de Mercy ships. De ont-
vangst is door David Raggers. 
De ophaaldienst wordt eveneens 
verzorgd door David Raggers 
(0521-589515). Het lied voor de 
dienst is lied 560 
Goede Vrijdag 19 april 19.30 
uur In deze dienst hoopt ds. 
Gerrit van den Dool voor te 
gaan. Ouderling van dienst is 
Feikje Kloosterman en het orgel 
wordt bespeeld door Benia 
Lenstra. De uitgangscollecte is 
voor het plaatselijk kerkenwerk. 
De ontvangst is door Janny Hop. 
De ophaaldienst wordt verzorgd 
door Klaas Klarenberg (0521-
588863). Het lied voor de dienst 
is lied 560 
Bij de diensten
De Goede Week begint op 
Palmzondag of zondag van de 
Passie van de Heer, die het 
voorteken van Christus’ konink-
lijke triomf en de aankondiging 
van zijn lijden en sterven met 
elkaar verbindt.
Samen op weg naar Pasen, samen 
op weg, de toekomst tegemoet. 
Samen op weg naar Pasen, samen 
op weg, en weten het komt goed. 
Samen op weg naar Pasen, gewel-
dig dat dat kan en dat dat mag. 
Samen op weg naar Pasen, en 

delen in Gods liefde elke dag.  
Stilstaan bij zijn intocht in de stad 
Jeruzalem. 
Stilstaan bij hosanna tot de woor-
den: ‘Kruisig Hem’. 
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn 
pijn en het verraad. 
Maar weten dat het leven dankzij 
Hem weer verdergaat. 

Collecten. Diaconie: €28,90 
Kerkrentmeesters: €37,70 en de 
uitgangscollecte voor het onder-
houdsfonds €31,-. Er is een gift 
van €35,- binnengekomen. Allen 
hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als 
groet en bemoediging gegaan 
naar mw. Corrie Wardenier aan 
de Paasloregel.
Oppas en zondagsschool. Op 
palmzondag zullen de kinderen 
een Palmpasen stok versieren 
en aan het einde van de dienst 
komen de kinderen dan met 
stok terug in de kerk om het aan 
u allen te laten zien.
Agenda. Op woensdag 17 april 
komt vrouwenvereniging Martha 
om 14.00 uur bij elkaar in het 
lokaal van de kerk. Ze hebben 
met elkaar een Paasviering.
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: Christe-
nen in Jemen voelen zich alleen 
en ongezien. Ze leven te midden 
van een heftige burgeroorlog. 
Bid dat zij in hun land het Licht 
kunnen verspreiden.
Jarigen. Op 20 april hoopt 
mevrouw A. Bijker-Monshou-
wer, Steenwijkerweg 183 haar 
83ste verjaardag te vieren. 
We wensen haar namens onze 
gemeente een gezegend nieuw 
levensjaar toe.
Huwelijksjubilea. Op 16 april 
viert de familie G. Dedden, 
Steenwijkerweg 152 dat ze 55 
jaar getrouwd zijn en op 18 april 
viert de familie W. Boon Mar-
keweg 104 in Blesdijke dat zij 62 
jaar getrouwd zijn. Namens onze 
gemeente willen wij beide echt-
paren van harte feliciteren met 
deze dag.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 14 
april 12.00 uur bij de scriba. Dit 
zondagsblad bevat de informa-
tie voor twee weken. Het kan 

natuurlijk ook via kerk.willems-
oord.nl
Schoonmaak. Heeft u al even 
om u heen gekeken? En ruikt 
alles niet weer fris? Afgelopen 
week is er een groep vrijwilligers 
een aantal dagen druk geweest 
om de kerk schoon te maken. 
We willen iedereen hartelijke 
daarvoor danken.
Ik kwam het onderstaande lied 
van Elly en Rikkert tegen dat 
hoort bij Palmzondag.
Wij zwaaien met takken, en pak-
ken de kleden, en spreiden ze uit 
op de straat. 
Waar zachtjes en nederig, Jezus 
de Vredevorst, langs de wegen 
gaat. 
Wij zwieren met palmen, met bloe-
men en halmen, en sieren de stra-
ten voor Hem. 
Hij komt op een ezeltje, Jezus de 
Vredevorst, In Jeruzalem 
Hosanna
Namens de kerkenraad, Henry 
Bos ouderling-scriba
Collecte Heilig Avondmaal. 
Deze collecte wordt gehouden 
voor de Stichting Mercy Ships. 
Het varende ziekenhuisschip 
opereert aan de kust van Afrika 
waar zij aanleggen in havens, in 
gebieden waar grote hulp nodig 
is. Zij verlenen medische en 
ontwikkelingshulp aan de hulp-
behoeftigen in de armste landen 
van Afrika. Mercy ships is een 
christelijk goed doel met een 
duidelijke missie in navolging van 
Jezus hoop en genezing brengen 
aan de allerarmsten in de wereld 
omdat ieder mens kostbaar is. 
Zij voeren gratis medische ope-
raties uit en geven training aan 
lokale mensen omdat wanneer 
zij verder varen er voldoende 
expertise aanwezig blijft om 
verdere hulp te kunnen bieden. 
Omdat zij toch vaak in gebieden 
aanwezig zijn die gevaar kunnen 
opleveren voor de medewerkers 
is het de enige manier om hulp 
te verlenen, bij onregelmatig-
heden kunnen zij weer uitvaren 
en bij stabilisatie van de regio 
weer terugkomen. De diaconie 
beveelt deze collecte van harte 
bij U aan.
Voor de eerst keer wordt tij-
dens het Heilig Avondmaal 
gebruik gemaakt van een aantal 
andere bekertjes, deze bevatten 
druivensap. Dit is voor diegenen 
die liever geen wijn willen.
Roosevelthuis. De Roosevelt 
vakantieweek voor alleengaan-

den is dit jaar van 31 augustus 
tot en met 7 september, wilt U 
hier gebruik van maken geef dit 
dan aan bij een van de diakenen, 
opgave voor 18 mei bij de diaco-
nie. De mensen die voorgaande 
jaren ook zijn geweest worden 
opnieuw door de diaconie bena-
derd en hoeven zich niet op te 
geven. In het nieuwe Hydepark 
staat gastvrijheid en persoonlijke 
aandacht voorop. Er is ook altijd 
een predikant of geestelijk ver-
zorger aanwezig. Hartelijk groet 
namens de diaconie
van de predikant.
Zaterdag j.l. was er een uitje van 
de kerkenraad, kerkrentmees-
ters en organisten. Goed om 
op zo’n dag elkaar ook eens op 
andere wijze te ontmoeten.
Afgelopen zondag stelde ds. 
Anneke van der Velde ons voor 
de vraag naar wie Jezus eigenlijk 
was: mens, mythe, dogma? Daar 
valt historisch een hoop over te 
zeggen. Midden in het evangelie 
vraagt Jezus zijn leerlingen: ‘Wie 
zeggen de mensen dat Ik ben? ’ 
En: “Wie zeggen jullie dat Ik 
ben? ’ Die vraag stelt Hij ook aan 
ieder van ons!
Namens de Twaalf, de gemeente 
van de toekomst, belijdt Simon 
Petrus Jezus dan als Messias, 
Zoon van de levende God. 
Daarop reagerend maakt Jezus 
duidelijk dat die grote woorden 
door een Kruis heen moeten. 
Dat ‘moeten’ is weerbarstig, niet 
in de laatste plaats voor Hem-
zelf. Maar uiteindelijk wel de 
weg van God, de weg van onze 
bevrijding, de ‘uittocht’ zoals 
Jezus daar op de Berg van de 
Verheerlijking over in gesprek is 
met Mozes en Elia. 
Hij is het uiteindelijk Zelf die 
ons als gemeente bijeenroept. 
De reden dat wij kerk zijn is dat 
de Eeuwige, de God van Israël 
ook onze God wil zijn en dat we 
Jezus zijn Messias belijden als 
Heer. Dat is de oudste belijde-
nis van de gemeente. Hij is Heer 
door dienaar te zijn en zijn leven 
voor ons te offeren, en als die-
naar is Hij de Heer die wij in ons 
leven willen volgen.
Op Goede Vrijdag gedenken we 
zijn weg van lijden en sterven 
en lezen daarbij het hele lijdens-
verhaal volgens Lucas. De dag 
ervoor, op Witte Donderdag, 
vieren we Avondmaal en geden-
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GRATIS 
proberen!!

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

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

Zonder kosten. Zonder verplichting.

Advertenties

Op 29 november 1917 stemde de Eerste Kamer voor een wijziging van 
de grondwet. Die staat bekend als ‘de Pacifi catie’. Hiermee werden twee 
slepende politieke problemen opgelost. De rechterzijde – de christe-
lijke partijen – verkreeg algehele gelijkberechtiging van openbaar en 
bijzonder lager onderwijs, de linkerzijde haalde het algemeen man-
nenkiesrecht als buit binnen.

Door Dr. jan Dirk 

WaSSenaar, 

hellenDoorn

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BijZonDere 
CaMPinGDienSt?
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derd en hoeven zich niet op te 
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aandacht voorop. Er is ook altijd 
een predikant of geestelijk ver-
zorger aanwezig. Hartelijk groet 
namens de diaconie
van de predikant.
Zaterdag j.l. was er een uitje van 
de kerkenraad, kerkrentmees-
ters en organisten. Goed om 
op zo’n dag elkaar ook eens op 
andere wijze te ontmoeten.
Afgelopen zondag stelde ds. 
Anneke van der Velde ons voor 
de vraag naar wie Jezus eigenlijk 
was: mens, mythe, dogma? Daar 
valt historisch een hoop over te 
zeggen. Midden in het evangelie 
vraagt Jezus zijn leerlingen: ‘Wie 
zeggen de mensen dat Ik ben? ’ 
En: “Wie zeggen jullie dat Ik 
ben? ’ Die vraag stelt Hij ook aan 
ieder van ons!
Namens de Twaalf, de gemeente 
van de toekomst, belijdt Simon 
Petrus Jezus dan als Messias, 
Zoon van de levende God. 
Daarop reagerend maakt Jezus 
duidelijk dat die grote woorden 
door een Kruis heen moeten. 
Dat ‘moeten’ is weerbarstig, niet 
in de laatste plaats voor Hem-
zelf. Maar uiteindelijk wel de 
weg van God, de weg van onze 
bevrijding, de ‘uittocht’ zoals 
Jezus daar op de Berg van de 
Verheerlijking over in gesprek is 
met Mozes en Elia. 
Hij is het uiteindelijk Zelf die 
ons als gemeente bijeenroept. 
De reden dat wij kerk zijn is dat 
de Eeuwige, de God van Israël 
ook onze God wil zijn en dat we 
Jezus zijn Messias belijden als 
Heer. Dat is de oudste belijde-
nis van de gemeente. Hij is Heer 
door dienaar te zijn en zijn leven 
voor ons te offeren, en als die-
naar is Hij de Heer die wij in ons 
leven willen volgen.
Op Goede Vrijdag gedenken we 
zijn weg van lijden en sterven 
en lezen daarbij het hele lijdens-
verhaal volgens Lucas. De dag 
ervoor, op Witte Donderdag, 
vieren we Avondmaal en geden-

ken zo de laatste Paasmaaltijd 
die Jezus vierde met zijn leerlin-
gen.
Op weg naar Pasen wil ik graag 
ter afsluiting het volgende 
gedicht meegeven, van de hand 
van historicus-dichter Jan Wil-
lem Schulte Nordholt. Daarbij 
vond ik het volgende commen-
taar van Piet Raes:
“We lezen niet langer dat de 
dichter, zoals sommige intel-
lectuelen, Jezus tracht te begrij-
pen…..De slimme professor 
noemt zich een dwaas. Schulte 
Nordholt die bekend staat als 
een zeer bevlogen lesgever, 
spreekt noch doceert. Hij zingt! 
Samen met andere ‘arme’ ster-
velingen zingt hij de lof van de 
Heer. Schulte Nordholt wan-
delt mee met het volk naar 
het licht……Er wordt contact 
gemaakt, door de Ander! Argu-
menten verzinnen voor God is 

goed. Jezus bestuderen is prima. 
Maar als denken geen danken 
wordt, kijkt Hij je niet aan, komt 
Hij niet dichterbij. Wie God wil 
zien in brood en wijn, moet op 
Christus toestappen. Wie wil 
leven in overvloed (Joh 10, 10), 
moet de nabijheid van Christus 
opzoeken en ja zeggen op zijn 
Vraag Hem te vergezellen. (Mc 
1, 17-18)…..
Het is kijken met een stem die 
Gods lof zingt. Het is weten met 
handen die zich openen om het 
genadebrood te ontvangen.”

verlegen met mijn God
Ook ik kan wel als Strauss en als 
Renan
en zoveel andere verlichte heren
het vreemde fenomeen analyseren,
de fabels en parabels van de man
die door het koren liep in Kanaän.

Historisch is het ook wel te ver-

staan,
de oude mythe kan men er in 
horen:
een god wordt gaarne uit een 
maagd geboren,
doet wonderen en sterft zoals het 
graan
om als het graan weer op te staan.

Maar als ik door het pad naar 
voren schrijd
en om mij heen de arme stervelin-
gen, 
mensen zo dwaas als ik, de lofzang 
zingen: 
“O Heer, uw bloed roept voor altijd 

barmhartigheid, barmhartigheid”

dan ben ik niet verlegen met mijn 
God, 
dan is hij vlak bij mij, dan weet ik 
zeker 
dat hij mij aankijkt uit de donkre 
beker,
dan eet ik zijn genadebrood, 
dan leef ik van zijn dwaze dood.

We wensen elkaar een geze-
gende Goede Week en een blij 
Paasfeest!
Een hartelijke groet aan u, aan jou,
Ds. Gerrit van den Dool

 Inspiratiedag 
Kerkproeverij 
De Raad van Kerken in Neder-
land organiseert een inspiratie-
dag voor de kerk. Tijdens deze 
dag staat de vraag centraal hoe 
gastvrij en uitnodigend de eigen 
kerk is. Wat staat er te gebeuren? 
Inspirerende toespraken met klin-
kende namen (o.a. Erik Borgman 
en Nynke Dijkstra), praktische 
workshops over ‘gastvrij kerk zijn’ 
en ontmoetingen met mensen uit 
allerlei kerken. Info en opgave: 
www.kerkproeverij.nl

Vrijdag 12 april, 9.30-15.00 uur, Hilversum, EO-gebouw, 
Oude Amersfoortseweg

 Zingen in 
projectkoor Noord-
Nederland
De drie kerkmusici Harold Kooij, 
Hendrik van Veen en Hugo van 
der Meij leiden een groot koren-
project. Het repertoire bestaat 
uit geestelijke muziek en licht klas-
sieke werken. Tijdens concerten 
spelen ze op twee concertvleugels, 
orgel of dirigeren, in wisselende 
samenstellingen. De musici nodi-
gen zangers en zangeressen uit om 
deel te nemen aan de repetities en 
concerten. Wie ouder is dan 18 
kan zich aanmelden door te mailen 
naar nngkoor@gmail.com en naam, 
adres, woonplaats en stemgroep 
(alt, sopraan, tenor, bariton of bas) 
door te geven. De repetities zijn 
op zaterdagochtend 7 en 14 sep-
tember en 12 en 26 oktober, van 
10.00 – 12.30 uur in de Nederlands 
Gereformeerde Kerk in Steenwijk. 
Meedoen kost € 65.

Concerten: vrijdag 1 november, Steenwijk, Grote kerk 
en vrijdag 22 november, Drachten, de Oase. Start: 
20.00 uur

‘Openskies ’ worship 
festival 2019 
Een festival waar aanbidding cen-
traal staat en waar aanbiddings-
leiders uit binnen- en buitenland 
met de deelnemers op zoek gaan 
naar geestelijke vernieuwing en 
verdieping: dat is de formule die 
van de eerste twee edities van 
het Openskies Worship Fe stival 
een succes maakte. Dit jaar vindt 
het festival voor de derde keer 
plaats in de Achterhoek. De eer-
ste namen van optredende arties-
ten zijn inmiddels bekend: Jason 
Upton, Lucy Grimble, Wilder Sho-
res en Nathan Jess.

Vrijdag 16 - maandag 19 augustus, Zelhem, De Betteld, 
Aaltenseweg 11, info/tickets: eventsforchrist.nl 

 NEM-conferentie 
rond Hemelvaart
Jaarlijks organiseert Near East 
Ministry christelijke conferen-
ties: de ‘Reveilweken’. De eer-
ste, een ‘miniweek’, valt in het 
hemelvaartsweekend. Op het 
programma staan bijbelstudies, 
gespreksgroepjes, seminars over 
verschillende thema’s en gezamen-
lijke diensten. Kinderen en tieners 
volgen een apart programma. 
NEM inspireert mensen zich te 
richten op God, Jezus te volgen 
en aardse zaken los te laten. Meer 
informatie en aanmelden via: 
www.nemnieuws.nl/reveilweken

Woensdag 29 mei - 2 juni, Voorthuizen, 
€ 82,50 - € 214

Op 29 november 2017 vond in 
de plenaire vergaderzaal van de 
Eerste Kamer het congres ‘100 
jaar Pacifi catie 1917-2017’ plaats. 
Onlangs verscheen ‘Jaargang 
26’ van het ‘Jaarboek voor de 
geschiedenis van het Nederlands 
protestantisme’. In het boek, 
waaraan tien wetenschappers een 
bijdrage geleverd hebben, worden 
de diverse motieven en de strijd 
achter de grondwetswijziging van 
1917 geanalyseerd. 

Bijdragen
Hans Krabbendam vraagt of 
de Pacifi catie keerpunt voor of 
karakteristiek van de Neder-
landse politieke geschiedenis 
was. Friso Wielinga gaat in op de 
Pacifi catie en het karakter van de 
Nederlandse politiek. Alexander 
van Kessel vraagt aandacht voor 
de rooms-katholieken en de Paci-
fi catie. Patrick van Schie beant-
woordt de vraag of de liberalen 
in 1917 de verliezers waren. Het 
artikel van Harm Kraal gaat over 
de confessionele politieke par-
tijen en de invoe-
ring van het alge-
meen kiesrecht 
van circa 1900 tot 
1922. Margriet 
van der Steen 
richt de blik op de 
betekenis van de 
Pacifi catie voor de emancipatie 
van de vrouwen. Kors Visscher 
heeft het over Troelstra ten tijde 
van de Pacifi catie als ‘de onder-
wijsopportunist’. George Harinck 
beschouwt de regeling van 1917 
als het begin van een nieuwe 
agenda voor de confessionele 
politiek. Jeffrey Tyssens bespreekt 

de onderwijspacifi catie bij onze 
Zuiderburen, onder het gezichts-
punt ‘Een parallel verhaal?’  

kiesrecht
In deze bundel worden tevens de 
blijvende gevolgen van de Pacifi ca-
tie voor de Nederlandse politiek 
benoemd. Dat laatste wordt in 
het bijzonder gedaan door Ernst 
Hirsch Ballin, ooit minister en 
momenteel hoogleraar aan Til-
burg University en de Universiteit 
van Amsterdam. 
Hirsch Ballin betoogt dat de 
herziening van de grondwet in 
1917 veel verder reikt dan enkel 
de Pacifi catie van politieke con-
troverses. Tot die wetswijziging 
waren een aanzienlijk deel van 
de mannen en alle vrouwen uit-
gesloten van het recht om leden 
van de volksvertegenwoordi-
ging te kiezen. Het onderscheid 
naar geslacht verviel pas in 1922 
geheel. 

Hirsch Ballin spreekt over niets 
minder dan ‘Honderd jaar demo-
cratisch burgerschap’. De auteur 
benadrukt dat de autoriteiten 
elders in Europa revolutionair 
terzijde werden geschoven – 
denk aan de Russische Revolutie 

in 1917 en de 
Novemberrevo-
lution in 1918 in 
Duitsland. In ons 
land zagen politici 
nog net bijtijds dat 
de bestaande situ-
atie onhoudbaar 

was geworden. Het uiteindelijke 
resultaat was meer dan alleen een 
compromis. M en besefte dat een 
land niet zonder invloed van het 
volk bestuurd kan worden. Het 
vraagt wel dat burgers niet alleen 
oog hebben voor hun individuele 
belangen. Ze dienen het algemeen 
belang niet te veronachtzamen, al 

verschillen de politieke partijen 
in visie.

evenredige vertegenwoordi-
ging
Hirsch Ballin wijst ook nog op het 
belang van verkiezing op basis van 
evenredige vertegenwoordiging. 
Vóór 1917 gold in ons land het 
districtenstelsel (zoals in het Ver-
enigd Koninkrijk). Het systeem 
van evenredige vertegenwoor-
diging matigt zwenkingen in het 
electoraat. Dat naar menselijke 
berekening in ons land alleen 
maar coalitieregeringen gevormd 
kunnen worden, maakt bereid-
heid tot het aangaan van politieke 
verbindingen noodzakelijk.

oproep
Al met al is wel duidelijk dat het 
in 1917 om meer dan alleen fi nan-
ciële gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs ging. Er 
moest ook acceptatie zijn van 
verscheidenheid. Volgens Hirsch 
Ballin komt het aan op proce-

dures van participatie, vandaag 
de dag bijvoorbeeld ook door 
immigranten. Verwachtingen van 
democratie als instrument van 
de staat zijn naar zijn mening tot 
mislukken gedoemd, het gaat om 
overleg. Met als legitieme weder-
vraag aan het parlementaire stel-
sel: ‘Doet mijn stem er toe?’

Het betoog van Hirsch Ballin is 
een oproep aan elke burger om 
zijn of haar steentje bij te dra-
gen. Niet iedereen zal zich op het 
politieke erf begeven of deelne-
men aan het publieke debat, maar 
je stem uitbrengen is wel het 
minste…

Dit boek is een aanrader voor 
wie meer wil weten over de ach-
tergrond van ons onderwijs- en 
politieke bestel.

N.a.v. George Harinck, Alexander van Kessel en Hans 

Krabbendam (red.), Een christelijk-liberale synthese. 100 

jaar Pacifi catie 1917-2017; KokBoekencentrum Uitgevers, 

Utrecht, 2018; 176 p.; ISBN 9789021170664; € 14,99.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden… Op deze tekening van Johan Braakensiek, uit 
De Amsterdammer van 2 december 1916, wordt de Paci� catie uitgebeeld als pakjesavond. De 
liberale voorzitter van de ministerraad, P.W.A. Cort van der Linden als Sinterklaas, met frac-
tievoorzitter W.H. Nolens van de Roomsch-Katholieke Staatspartij als zwarte Piet, schenkt frac-
tievoorzitter van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij P.J. Troelstra het algemeen kiesrecht 
en politiek leider van de Anti-Revolutionaire Partij en lid van de Eerste Kamer A. Kuyper de 
bijzondere school; feministe Aletta Jacobs krijgt niets…  

Honderd jaar Pacifi catie
Op 29 november 1917 stemde de Eerste Kamer voor een wijziging van 
de grondwet. Die staat bekend als ‘de Pacifi catie’. Hiermee werden twee 
slepende politieke problemen opgelost. De rechterzijde – de christe-
lijke partijen – verkreeg algehele gelijkberechtiging van openbaar en 
bijzonder lager onderwijs, de linkerzijde haalde het algemeen man-
nenkiesrecht als buit binnen.

Door Dr. jan Dirk 

WaSSenaar, 

hellenDoorn

men beseFte dat een land niet 
zonder invloed van Het volK 

bestUUrd Kan worden. Het 
vraagt wel dat bUrgers niet 
alleen oog Hebben voor HUn 

individUele belangen.

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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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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Wat een groot orgel hè?! 

Ik mag van de organist niet 

aan de knoppen komen. 

Maar wel op de bank zitten!

www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd

 
            If mu-sic be the food of love, 
 

zin in zingen? 
 

Henriette van den Dool 
 

bevoegd zangpedagoge 
(klassiek) 

 
Steenwijkerweg 157 

8338 LB Willemsoord 
www.henriettevandendool.nl 

tel. 0521 346610 
 

 
sing on,    sing on 

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

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

www.brouwertuk.nl

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

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

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

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?

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

De site  
van uw  
kerk  
vernieuwen?

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.


