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Feest om te zingen

Zwart gat
DOOR DS DICK WOLTERS,

Het Paasfeest is het hoofdfeest van de kerk. Alles draait
om de opstanding van Jezus
Christus uit het graf. Vanuit dit grondgegeven is het
evangeliewoord geschreven.
De dood is in Jezus voorgoed
het laatste woord ontnomen.
Alle evangelisten beschrijven
op hun wijze hoe onvoorstelbaar dit in feite is. Je kunt
het nauwelijks geloven.

VOLLENHOVE

DOOR DS. TAMMO
OLDENHUIS,
COEVORDEN

Er is bij het graf
ontreddering, verslagenheid en
gebrokenheid. Hoe zou het ook
anders. Wie een geliefde moet
loslaten weet er alles van.
Hij is er
En dan is daar die totaal onverwachte stem: “Wie zoeken jullie?
De gekruisigde? Hij is hier niet,
Hij is opgewekt en gaat u voor
naar Galilea.” In Galilea zul je
Hem zien. Dat laatste mag ook
eenvoudig betekenen dat Hij er
wil zijn in het gewone leven met
zijn zon en schaduw. Het gaat
niet enkel om een open graf. Het
gaat erom dat we in heel ons
bestaan het houvast mogen vinden bij Hem, die het diepste diep
is doorgegaan. Het gevolg van de
zonde, de dood doet Hij teniet.
We zijn in Hem geborgen in de
tijd van ons leven en ook wanneer onze tijd verwisseld wordt
met de eeuwigheid. Dat is het
unieke wonder van Pasen.
Alles juicht
Hoe graag zingen we met Pasen
niet de vrolijke opstandingsliederen. Alles juicht en alles jubelt.
Met zingen kun je vaak meer zeggen dan je met woorden kunt

ee?
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Daar klinkt die totaal onverwachte stem: “Wie zoeken jullie? De gekruisigde? Hij is hier niet, Hij is opgewekt en gaat u voor naar Galilea.”

Afgelopen week werd met veel bombarie de eerste foto van een zwart
gat getoond. Fascinerend was het
om verschillende wetenschappers te
horen spreken over dit fenomeen.
Geraakt werd ik door de manier
waarover Robbert Dijkgraaf, die we
misschien nog het best kennen als
huiswetenschapper van DWDD,
erover sprak.Er waren een aantal zaken die me daarin raakten.
Allereerst was het de bevlogenheid
waarmee hij sprak. Vol enthousiasme nam hij ons mee in raadsels
en mysteries van het universum. Ik
kan het niet anders duiden, want
ik begreep niet veel van wat hij zei,
maar toch werd ik meegenomen in
iets wat ik niet bevatten kon. In de
tweede plaats werd ik gefascineerd
door wát hij vertelde over zwarte
gaten. Dat ze als een oneindig diepe
kloof zijn, waarin materie valt… in
het niets. Dat de tijd daar ophoudt.
Dat ze daarmee het spiegelbeeld
zijn van de oerknal: toen materie uit
niets ontstond en de tijd werd geboren. Wat was er voor de oerknal? Er
was geen ‘voor’ de oerknal, omdat
de tijd er toen niet was. Dus kan er
ook geen ‘voor’ of ‘daarna’ zijn. Wat
is er ‘na’ het zwarte gat? Ook daarvoor geldt hetzelfde. Wanneer je in
een zwart gat valt, is er geen ‘voor’
en geen ‘na’. Er is geen tijd. Je valt
in de eeuwigheid.
Het ging me duizelen en ik voelde
me net één van mijn catechisanten
die me vroeg uit te leggen wat de
eeuwigheid was en wat er was vóór
God. Opeens werd het me duidelijk
dat geloof en wetenschap helemaal
niet zo veel van elkaar verschillen.
Dat dezelfde fascinatie hen in hun
greep houdt: de fascinatie om het
leven, om het bestaan, om het universum. Het is deze fascinatie die
mij tot verwondering brengt en een
lied doet ontluiken: ‘Heer, onze
Heer, hoe machtig is uw naam!’

opgenomen uit de Byzantijnse
uitdrukken. Het eerste paaslied
kerk (nr. 201). Het is van Johandat ik als kind leerde was een
nes Damascenus, een in zijn tijd
eenvoudig lied met grote diepzeer bekende dichter. Wie vangang. Het lied van de juichende
daag meezingt in
toon en de klineen Byzantijns
kende stem. Nog
WE ZIJN IN HEM GEBORGEN IN DE
koor zal allicht
altijd vind ik de
TIJD VAN ONS LEVEN EN OOK WANNEER
liederen van deze
mooiste zinsnede:
ONZE TIJD VERWISSELD WORDT MET
beroemde dich“Wie in ’t geloof
DE EEUWIGHEID.
ter gezongen
op Jezus ziet, die
vreest voor dood en duivel niet.” hebben. Damascenus, geboren in
675 en overleden in 748, leefde
Daar wordt het paasevangelie in
eenvoudige woorden vertolkt. In in een tijd dat het Christendom
die eenvoud schittert de diamant in zijn eerste confrontatie met
de Islam was verwikkeld en hij
van het evangelie.
heeft zich hierin niet onbetuigd
gelaten. Gezang 201 is de eerste
Zingende kerk
ode uit de toen bekende paascaDe kerk van alle eeuwen heeft
non. Bij mijn weten heeft dit lied
dit wonder bezongen. In het
Liedboek van 1973 werd een lied geen plek gekregen in het nieu-

we liedboek. De dichter Schulte
Northolt heeft ons een mooie
vertaling nagelaten, waarvan ik
nu het eerste en het laatste couplet weergeef:
‘O dag van de verrijzenis, de
volken zijn verblijd, Pasen des
Heren, Pasen is ‘t, nu Hij ons
zelf geleidt, ons leidt naar ’t
leven uit de dood en naar de
hemel heen uit deze aarde en
haar nood. Hij leidt ons Hij
alleen.’
‘De hemel heft het loflied aan,
de aarde is verblijd, Christus de Heer is opgestaan in al
zijn majesteit. De wereld die
onzichtbaar is, de wereld die
men ziet, begroeten de verrijzenis en zingen ’t zegelied.’

Young Messiah
op Goede Vrijdag

Paas zangdienst
in Diever

HCM
Oranjeconcert

Volgend GZ
verschijnt 5 mei

Sinds 1993 wordt in Hardenberg
‘The Young Messiah’ opgevoerd
op Goede Vrijdag. Gospelgroep
‘Samen op Weg’ brengt de prachtige muziek van Händel in een
modern jasje ten gehore.
Muzikanten, koor en solisten
treden op in een sfeervol verlicht
decor. De opbrengst gaat naar
de stichting Still Fotografie uit
Hardenberg.

Op eerste Paasdag is er een paassamenzangdienst in de Kruiskerk in Diever. Het thema van
de dienst is ‘Pasen, het ei van
Columbus’. Het Christelijk Mannenkoor Beilen, met medewerking van organist Ronald IJmker,
levert een muzikale bijdrage. Na
afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kop koffie of thee
en ontmoeting.

Vier Koningsdag 2019 met het
Hoogeveens Christelijk Mannenkoor! Het Oranje Concert van
HCM is voor velen een jaarlijkse
traditie. Behalve aan koningsdag
wordt ook aandacht geschonken aan 4 en 5 mei. HCM zingt
diverse bekende Nederlandse en
anderstalige liederen. Gezinus M.
Veldman zal het koor begeleiden
op de digitale piano.

In de zonnige maanden volgt het
GZ het lente/zomerritme. Dat
houdt in dat de krant minder vaak
verschijnt. Het GZ dat nu voor
u ligt, geldt voor twee weken.
Graag zouden we elke week uitkomen, maar daarvoor zijn meer
abonnees nodig. Help het GZ
groeien en maak iemand anders
lid! Zie www.gezamenlijkzondagsblad.nl en klik op abonnementen.

Vrijdag 19 april, 21.30 uur, Hardenberg, Vechtdal
College, € 3 (kaartjes verkrijgbaar aan de zaal)

Zondag 21 april, 19.15 uur, Diever, Kruiskerk, toegang
gratis, collecte voor de onkosten

Zaterdag 27 april, 20.00 uur (deur open om 19.00 uur),
Hoogeveen, Grote Kerk, Grote Kerstraat 40, € 10, t/m
17 jaar gratis, www.mannenkoorhoogeveen.nl

De volgende krant verschijnt op 5 mei.
Het daaropvolgende nummer op 2 juni.
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overdenking

zondag 21 april 2019

Paaszangdienst in de
Hoofdstraatkerk
Het Chr. Mannenkoor Steenwijk
wil met zijn liederen God groot
maken in deze wereld. Dat doen
de koorleden al 73 jaar. Tijdens
de paaszangdienst in Hoogeveen
zal het koor, onder leiding van
Marco Hoorn, optreden. De
begeleiding van het koor en de
samenzang is in handen Arjan
Kroes. Thema van de dienst is
‘Liefde in actie!’ Voor de liefhebber: kom op tijd, vanaf 18.45 uur
is er samenzang.
Zondag 21 april, 19.00 uur, Hoogeveen, Hoofdstraatkerk

Feestelijk concert
Rouveen
Op 2e Paasdag geven het bekende
trompettistenduo Arjan en Edith
Post, pianist Johan Bredewout en
organist Harm Hoeve een feestelijk concert in Rouveen. Het
afwisselende en voor jong en oud
toegankelijke programma bestaat
uit onder andere uit diverse liedbewerkingen, The Watermusic
van Händel en een deel uit The
Titanic. Johan Bredewout en
Harm Hoeve zullen ook samen
optreden. De musici staan garant
voor een avond musiceren op
hoog niveau.
Maandag 22 april, 19.30 uur, Rouveen, De Levensbron,
Esdoornlaan 3, € 10, t/m 16 jaar: € 5, t/m 12 jaar gratis

Broodfonds: solidariteit in een nieuw jasje
Zwolle krijgt een broodfonds,
een sociaal vangnet voor en door
ondernemers en een succes
door heel Nederland. In zo’n collectief spreken zelfstandigen af
om elkaar te steunen bij ziekte.
De maximaal vijftig deelnemers
leggen geld in op individuele
rekeningen. Zodra één van hen
arbeidsongeschikt raakt, krijgt hij
van de anderen tijdelijk financiële
steun. Op een informatieavond
krijgt u uitleg en antwoord op
vragen.
Woensdag 24 april, 19.30 uur, Zwolle Creatieve
Coöperatie, Esdoornstraat 3, aanmelden via broodfonds.nl

Werken met
speksteen in Beilen
Speksteen is een tamelijk zachte
steen. Al schurend, slijpend en
polijstend kunnen er onverwachte dingen naar voren komen.
Ingeslopen stukjes die wat moeilijker te bewerken zijn of andere
obstakels, eigenlijk net als in het
leven. Hoe je daarmee omgaat
is persoonlijk en voor iedereen
anders, maar altijd spannend
en uitdagend. Adriane van der
Bunt geeft de deelnemers tips en
ds. Remko Veldman zorgt voor
inspiratie. Ervaring in werken
met steen is niet nodig.
Woensdag 24 april, 19.30 uur, Beilen, Wilhelmina
zalencentrum, € 5, gereedschap en materiaal
aanwezig, www.pgbeilen.nl

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Ga je mee naar het nieuwe leven?
Ik heb de Heer gezien (n.a.v.
Exodus 14: 15-30, Johannes
20: 1-18)
DOOR DS. ASTRID VAN WA ARD,
GIETHOORN

neerdalen en verhogen, heen en
weer, zien we terug in het leven
van Jezus. Hij vernedert zich en
wordt tegelijkertijd verhoogd. Hij
daalt af in de dood, maar staat op
ten leven.

D

Maria Magdalena
Niemand rekende op die Paasmorgen met de opstanding. We
lezen van vrees, tranen en twijfels. Het lege graf zaait verwarring. Pasen staat haaks op iedere
wereld- en levensbeschouwing.
Nieuw begin
Maria maakt de verbinding mogeHet leven, dat al in het oerbegin
lijk tussen het lege graf en de
begon, zet door. De Heer, die de
levende Heer. Het goede bericht
wereld wakker riep. Onze God,
dat Jezus leeft, schudt ons wakdie de Israëlieten bevrijdt van de
ker. Maria neemt
Egyptenaren. Het
ons mee naar de
water gaat hevig
HET IS EEN HELE STAP OM
tuin. Zocht ze
heen en weer.
GODS WOORD TE VOLGEN.
een herinnering,
De Egyptenaren
WAAR KOM JE TERECHT?
een moment van
blijven steken in
nabijheid? Dat kunnen we ons
het water van de dood. Mensen
voorstellen bij iemand die naar
die hardnekkig prat gaan op hun
een graf gaat. Maar ze vindt iets
eigen kunnen, komen niet verder
in het leven. Zij lopen dood. Maar anders! Een leeg graf! Is het lijk
gestolen? Wie rekent er nu met
voor de Israëlieten baant God
een andere mogelijkheid of andedwars door de zee de weg naar
re werkelijkheid?
de overkant. Naar een nieuw
begin.
Dan is daar een stem. Ze keert
zich om en ziet iemand, maar
Herkennen wij dat in ons leven?
ziet niet wie. Op dat moment
Het is niet altijd gemakkelijk om
naar de overkant te gaan. De plek heeft ze er geen oog voor. Tot
wie dringt het wel meteen door
waar je nu bent is vertrouwd.
als God dichtbij is! De heen- en
Je weet hoe het gaat, hoe moeiweergaande beweging is terug in
zaam ook. Het is een hele stap
het verhaal. Jezus was opgestaan
om Gods woord te volgen. Waar
kom je terecht? Misschien kom je uit het graf, maar komt terug om
Maria daar weg te halen!
tót de zee. Leuk geprobeerd, zeg
je misschien, maar nu houdt het
Ga je mee naar het nieuwe
op. Maar God baant voor ons de
weg dwars door de zee. Door de leven?
Jezus neemt ons mee en maakt
diepte heen mogen we met Hem
Gods naam waar: Ik ben erbij.
opstaan!
Zijn liefdevolle woord brengt
opstanding teweeg. Je leert God
Heen en weer
niet kennen door bij je eigen
Met Pasen worden wij meegegedachten stil te blijven staan,
nomen naar een plek waar het
maar doordat we bij onze naam
nieuwe leven begint. De evangeroepen worden. God laat ons
gelist Johannes neemt ons mee.
opstaan.
Hij begint zijn evangelie met de
schepping, bij het Woord dat
leven schiep. De Schepper komt
Het lege graf zaait verwarring.
in Jezus, maar de mensen kenPasen staat haaks op iedere
den Hen niet. Twee bewegingen,
wereld- en levensbeschouwing.
De evangelisten verweven de
Paasboodschap door hun hele
evangelie. Met de opstanding
bereikt het verhaal een climax.
Het leven is sterker dan de dood.

even bomen

Hou zou jij reageren?
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,
AMSTERDAM

Het was niet
bepaald stil in de groep mensen
die Jezus volgde, op weg naar
Jeruzalem. Hij naderde zijn einde
en nieuwe begin, maar zijn volgelingen waren met heel andere
zaken bezig. Stel, dat je daartussen had gelopen. Probeer het
je eens voor te stellen. Midden
tussen de leerlingen en anderen
die meetrokken, op weg naar het
Paasfeest. Wat zou je eigen verwachting zijn? En hoe zou je reageren op wat je hoorde? Je had
een broodvermenigvuldiging meegemaakt en een blinde ziende zien
worden. Wie zoiets kon, zou toch
een geweldige toekomst voor zich
hebben?

met hem gaat gebeuren. Ze zullen
het zonder twijfel allemaal hebben
gehoord. En wat is de reactie? Jacobus en Johannes komen vragen om
ereplaatsen en de anderen ruziën
daarover met hen.

Hoewel Jezus al een paar keer
had aangegeven wat hem te wachten stond van de leiders in JeruStel je voor dat je iets wat voor
zalem, was dat tot zijn leerlingen
jezelf heel moeilijk is, deelt met
niet doorgedrongen. Als kindeeen persoon aan wie je meent het
ren van hun tijd en achtergrond,
te kunnen toevertrouwen. En het
leefden zij niet met de gedachte
antwoord is dan een verhaal dat
dat de Messias zou lijden. Heerniet ingaat op wat je zei, maar het
sen en glorieus zijn, de troon van
gaat over iets wat net zo of zelfs
David, dat stond er te wachten
minder erg is dan wat jij vertelde.
voor Jezus, dachten zij. Vandaar
Hoe vaak gebeurt
ook de opmerhet niet dat menking van Petrus
JACOBUS EN JOHANNES KOMEN
sen reageren met
(Marcus 8) nadat
VRAGEN OM EREPLAATSEN
iets als: ‘Ach, zo’n
Jezus over zijn
EN DE ANDEREN RUZIËN DAAROVER
vaart zal het wel
lijden had gesproMET HEN.
niet lopen’, of:
ken. Jezus wees
‘Nou, een vriend van mijn buurhem fel terecht weliswaar, maar
man, die heeft het pas moeilijk,
het is de vraag of tot Petrus is
want ...’ Je staat in de kou. Je voelt
doorgedrongen waarom dat was.
je misschien zelfs verraden. In
In Marcus 10 wordt het mijns
ieder geval niet serieus genomen.
inziens helemaal triest. Weer
Je moet alleen verder met dat pak
vertelt Jezus onderweg wat er

dat je zo zwaar weegt.
En Jezus? Het zou mij niet verbazen wanneer hij zich steeds eenzamer is gaan voelen. Zijn beste
vrienden zijn niet in staat te delen
in zijn zorgen, zijn pijn. Verlaten
is hij door hen wat dat betreft.
Wellicht een voorproef van wat
veel sterker straks komt bij de
uitroep: ‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?’ En
toch zijn zijn laatste woorden:
‘Vader, in uw handen beveel ik
mijn geest’. Hij blijft vertrouwen
en vasthouden.
Zijn mensen verwachten glorie,
geen lijden. Die verwachting leeft
nog steeds. ‘Waarom moet mij
dit overkomen?’ kun je regelmatig horen. Met Jezus lijden, kan ik
dat? Wil ik dat? Verwacht ik dat?
En stel, dat ik vind dat ik recht
heb op eer en heerlijkheid, dat
het mij altijd en in alles goed gaat,
omdat ik gelovig ben? Laat ik dan
Jezus niet weer alleen?

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 20 april: GK Aalden 21.00 eigen leden. Organist:
Erik Nijzink. M.m.v. Cantorij o.l.v.
Tinie v/d Stelt.
Kerkdienst 21 april: GK Aalden 10.00 ds. B. Breunesse.
Organist: Irma Zuur. M.m.v. de
Cantorij o.l.v. Tinie v/d Stelt. Knd.
en Oppas. Collecte: KiA en kerk.
Kerkdienst 28 april: Ger. Kerk
Aalden 10.00 ds. J. Hermes,
Schoonebeek. Organist: Erik
Nijzink. Knd. en oppas. Collecte:
kerk.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 20 april: 21.30 ds.
S. Kits en ds. G. van der Werff.
Organist: Nico Meilof.
Kerkdienst 21 april: 9.30 ds.
S. Kits en ds. G. van der Werff.
Organist: Nico Meilof. M.m.v.:
Jan Huizing, trompet. Paaskaars
aansteken: Maria Koning. Collecten: 1. KerkinActie/Paascollecte-Pakistan. 2. Kerk. Bij de uitgang:
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.:
Jos Brink.
Kerkdienst 28 april: 9.30 mw.
S. Grit, Smilde. Organist: Johanna
Vos. Paaskaars aansteken:
Dylan Nagelhout. Collecten: 1.
Diaconie-Platvorm kerk en aardbeving. 2. Kerk. Bij de uitgang:
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.:
Renate Nagelhout.
Stille Zaterdag. In de duisternis rond het kruis hebben we de
vorige avond ons kleine lichtje
aangestoken. Een klein beetje
hoop. In de nacht die uitloopt op
de Grote Dag bereiden we ons
verder voor op de komst van het
Licht. Het is weer stil in de kerk
in schemerlicht, maar in het donker zitten we verwachtingsvol bij
elkaar. We lezen verhalen uit de
bijbel; het is de nacht van gedenken hoe God geschiedenis maakte
door alle mensentijden heen. Hoe
Hij telkens opnieuw begint, zoals
we daar ook in de zondagen in
de Veertigdagen bij hebben stil
gestaan. In de paradijstuin werd de
mens geroepen en telkens als de
mensen verleid door het kwaad
het leven onmogelijk maakten
begon God opnieuw: met (o.a.)
Abraham, Mozes en zijn volk, na de
Ballingschap in Babel, met profeten
als Jeremia. Deze nacht vieren we
het nieuwe begin, de herschepping
van de wereld door zijn Zoon. Het
licht van de Opstanding verdrijft
het duister van kwaad en dood,
gesymboliseerd door de nieuwe
Paaskaars, die de kerk wordt binnengedragen. ‘Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat
nooit meer dooft…’. We zingen als
Lof van het Licht ‘Sta op een morgen ongedacht’ en horen het grote
nieuws van Jezus’ opstanding naar
het evangelie van Lucas. Iedereen
steekt zijn wakenkaarsje aan de
Paaskaars en we vormen zingend
een grote kring. We gedenken
bij het doopvont onze doop en
belijden ons geloof. Na de zegen
klinken we met een glas wijn of

druivensap op het nieuwe leven:
‘Lechaim’, op het leven!
Paasmorgen… de dag dat het
leven heeft gewonnen! We vieren
het onmogelijke! De Opstanding
van onze Heer. Niet te bevatten,
wel uit te leven! En dat vieren we
opnieuw en opnieuw en opnieuw,
met álle registers open. Want als
er elementen zijn die de feestvreugde verhogen, moet je die in
ere houden. ‘Op het leven’, zo zegden we het elkaar toe, aan het eind
van de paasnachtviering. Door de
nacht van dood en duisternis brak
het nieuwe leven aan, het licht van
Christus, de nieuwe Paaskaars is
de kerk binnengedragen en vandaag met Pasen mogen het we
elkaar weer toezeggen: ‘De Heer
is waarlijk opgestaan’, als groet van
een nieuw begin van leven (weet
u nog: in de oosterse orthodoxe
kerken begroet men elkaar met
deze woorden). En zoals wij elkaar
op 1 januari groeten met ‘Gelukkig
nieuwjaar’, zo willen we elkaar op
21 april begroeten met de woorden: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’, om te laten zien en horen
dat het feest is vandaag. We zullen
jubelen en juichen, zeker wanneer
Jan Huizing en Nico Meilof ons
daarbij op trompet en orgel begeleiden. We geven het licht door
en er zijn bloemen, veel witte en
gele bloemen. Het donkere kruis
bloeit, als teken dat de dood niet
het laatste woord heeft en dit
kruis zal buiten worden geplaatst
zodat de hele wereld kan zien dat
de gemeente van Jezus Christus
leeft vanuit de opstanding van haar
Heer! Hoewel we elke 1e dag v/d
week de opstanding gedenken in
de eredienst, vieren we met Pasen
nadrukkelijk het grote geheim: dat
we met de nieuwe mens bekleed
worden, in het wit mogen gaan: de
kleur van het doopkleed, de kleur
van het feest, de kleur van gewassen/rein zijn. En zo opgewekt en
nieuw in het leven te staan en te
doen wat Jezus ons heeft voorgedaan. Zal het aan u te zien zijn? Het
helpt wanneer je je feestelijk (op je
Paasbest!) in wit of geel kleedt.
Jarig. 25-04: dhr. A. Grit, Witterzomer 24, 9405 VH Assen: 87 jaar.
1-5: dhr. J. de Boer, Witterzomer
18a, 9405 VH Assen: 82 jaar.
6-5: mw. H. Offereins-Appelo,
Vuurdoornstr. 1, 9421 SP: 84 jaar.
7-5: mw. R. Kruit-Grelling, Borstelgras 15, 9421 NG: 77 jaar.
9-5: mw. H. Fernhout-Hoogeveen,
Pr. Beatrixstr. 9/1, 9422 HH Smilde: 83 jaar.
10-5: mw. R. Klein-Eising, van Heuven Goedhartlaan 4, afd. Plataan
414, 9406 CE Assen: 77 jaar.
Jubileum. Dhr. R. Bijlsma en mw.
T. Bijlsma-Renkema, Schoolstr. 3,
9421 SK die op 27 april 40 jaar zijn
getrouwd.
Dhr. P. de Langh en mw. T. de
Langh-Meints, Boerheem 4, 9421
MA, die op 28 april 30 jaar zijn
getrouwd.
Wij wensen u allen een fijne dag en
Gods zegen voor de toekomst!
Dankbetuiging. Zoveel mensen,
zoveel kaarten, zoveel belangstelling na het overlijden van mijn lieve
man, vader en opa Joop de Jong.
Met warmte kijken wij als familie

terug op een mooie en waardige
afscheidsdienst in de kerk. Het
gemis zal altijd blijven maar uw
blijken van medeleven hebben ons
goed gedaan. Wij willen iedereen
daarvoor hartelijk bedanken. Ali,
Tineke en Piet, Auke en Patricia,
Jan en kleinkinderen.
Ontmoetingsmorgen. De laatste ontmoetingsmorgendit seizoen
is op 23 april om 9.30 uur in de
consistorie van de Waterstaatskerk. Inloop vanaf 9.15 uur. Willem
Trip, fysiotherapeut, komt deze
morgen vertellen over zijn werk.
Ook de pastoraal medewerkers
zijn van harte welkom. We hopen
op een goeie opkomst.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 21 april: GK 10.00
ds. H. Nagelhout. Organist: Jan
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: fam. Bouwland-Velzing.
Bloemendienst: mw. R. Ram.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Deurcollecte: diaconaal doel: Hospicehuis Hardenberg.
Kerkdienst 28 april: GK 10.00
ds. H. Nagelhout. Knd.: groep 1
t/m 8. Oppas: Linda Oldenhuis.
Bloemendienst: mw. A. Faken.
Collecten: 1. Kerk. 2. AKA.
Deurcollecte: onderhoudsfonds.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. DolsmaMaat, Kalteren 6, 7981 LR Diever,
tel. 0521-592114
Kerkdienst 21 april: 10.00 ds. B.
van Werven. Knd.: groep 1 t/m 5.
19.15 ds. B. van Werven. Paaszangdienst. M.m.v. het Chr. Mannenkoor uit Beilen.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 20 april: 20.30 vespersdienst voorbereid door de cie.
vieren. We beginnen de dienst in
stilte en schemering. We wachten
en waken in het donker en zien
uit naar het licht. Gaandeweg deze
avond wordt het lichter en vieren
wij de opstanding van Jezus uit de
dood. Om tenslotte op zondag bij
Pasen uit te komen. Organist:
Nelleke van der Leest. Autodienst: dhr. B. Baptist: mw. Huizing
en fam. Potze; fam. Wiebing: dhr.
de Groot.
Kerkdienst 21 april: 9.30 dhr.
M. de Jager, Groningen. Knd. en
Jongerenkerk. O.v.d.: mw. B. Tuit
en mw. H. Kiers. Diakenen: mw.
G. Westerdijk en mw. C. Leenman.
Organist: Anne Unij. Oppas:
Rennie Roffel. Knd.: Inge. Beamteam: Astrid. Gastdames: mw.
G. Wieringa en mw. C. Leenman.
Autodienst: dhr. H. Buursema:
mw. Huizing en dhr. de Groot; mw.
R. Roffel: fam. Potze. Collecten:
1. KerkinActie. 2. Spaarcollecte. 3.
A.K.A.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo,
De Welhaak 34, 7887 HK Erica
Kerkdienst 20 april: 20.00 ds.
H. Klaassens. Verzamelen bij het
paasvuur voor de kerk. Inwijding
van de nieuwe Paaskaars en doorgeven van het licht. Viering van de
overwinning van het duister.
Kerkdienst 21 april: 9.30 ds.
H. Klaassens. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Diaconie. Bij de uitgang:
pastoraat. Feestelijke viering van de
opstanding mmv. Kinderkoor ‘Kinderen van het licht’ en van ‘Intersection’.
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GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 21 april: 10.00 ds. J.
Moerman Szabó, Beilen. Knd.: ja.
Kaars aansteken: Levy Schipper.
O.v.d.: Harry Euving. Organist:
Hendrikus Vugteveen. Oppas:
Lienke Alferink en Malissa Pijpstra.
Collecten: 1. KiA/Zending. 2.
Knd. 3. Onderhoud. Bloemengroet: mw. G. Koops. Kerkvervoer: fam. Harry Stevens (291817).
Na de dienst is er koffiedrinken in
Pluspunt.
Kerkdienst 28 april: 10.00
dhr. B. Broers, Emmen. Knd.: ja.
Kaars aansteken: Bram Euving.
O.v.d.: Tilly den Boer. Organist:
Jan Klok. Oppas: Femke Euving
en Rosalie Jutstra. Collecten: 1.
Kerk. 2. Diaconie. 3. Onderhoud.
Bloemengroet: fam. S. Barendregt. Kerkvervoer: fam. H.
Schuring (291670). Koffiedrinken
na de dienst.
Jarig. Mw. H. Truin-Zomer, 5 mei:
94 jaar. Adres: De Bleerinck, afd.
De Eshof. Spehornerbrink 1, 7812
KA Emmen. Van harte gefeliciteerd
en Gods zegen toegewenst voor
het nieuwe levensjaar.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 20 april: 19.00 dhr.
M. Bruinewoud. O.v.d.: D. de Jong.
Organist: mw. G. Fictorie.
Kerkdienst 21 april: 9.30 ds.
Van Ginkel. O.v.d.: mw. D. de
Jong. Organist: M. Hof. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de
uitgang: onderhoud gebouwen.
Welkomstcie.: fam. R. Rotmensen.
KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 21 april: 10.00 ds.
H. Dekker. Organist: Wessel
Voorn. O.v.d.: Albert. Welkom:
CBD. Beamer: Gelske. M.m.v. het
Chr. Vocaal Mannenensemble Cantabile, o.l.v. Arjan Verhart.
Kerkdienst 28 april: 10.00 mw.
M. de Bruin-Roffel. Organist:
Henk Roffel. O.v.d.: Ali. Welkom: Riet. Beamer: Riet.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
21 april: 9.00 Paasontbijt. NK
10.00 ds. E. van der Meulen.
O.v.d.: dhr. A. Stevens. Organist: dhr. K. Salomons. Koster:
dhr. H. Schuring. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang:
40-dagen project. Oppas: Elisa
en Rosalien Mulder. Knd.: Harriet Vermaas. Kaars aansteken:
Myrthe Pals. Bediening beamer:
A. Kuik. Ontvangst: fam. Velzing.
Bloemendienst: mw. F. Rabbers.
Autodienst: D. van Noort.
24 april: 11.30 maaltijd in de Welput.
Kerkdienst 28 april: 10.00 ds.
J. van Breevoort. O.v.d.: mw. L.
Masselink. Organist: mw. J. Bartelds. Koster: dhr. R. Rabbers.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Bij de uitgang: gebouwen. Oppas:
Linda Pals. Knd.: Alexandra Mensing. Kaars aansteken: Jasmijn
Ziengs. Bediening beamer: E.
Velzing. Ontvangst: fam. Naber.
Bloemendienst: fam. Stevens.
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Autodienst: H. Oldengarm.
Oldersheem 3 mei: 19.00
weeksluiting o.l.v. dhr. J.H. Vijlbrief.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 21 april: De Wijngaard 9.30 ds. Urgert, Elp.
Voorafgaande aan de dienst is er
het paasontbijt. Aanvang: 8.30
uur. Collecten: 1. Paaascollecte
KerkinActie. 2. Kerk. Knd.: alle
groepen. Autodienst: H. Bouwman en G. Kielema. Oppas: Judith
Katerberg. Bloemengroet: fam.
J. Scholts.
De kopij voor de Zandloper moet
uiterlijk 23 april ingeleverd worden.
De kerkenraad vergadert 25
april in De Rank. Aanvang: 20.00
uur. Vooraf is er om 19.00 uur een
moment van gebed. Iedereen is
daar van harte welkom.
Het oud papier kunt 26 april
vanaf 16.00 uur deponeren in de
container die dan achter de Rank
zal staan. Ook zaterdag kunt u daar
uw oud papier kwijt.
ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers,
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Klazienaveen
Kerkdienst 21 april: 9.30 dhr.
B. Broers. O.v.d.: mw. A. Reuver.
Collectant: mw. C. Hölscher.
Organist: dhr. J. Kroon. Koster:
fam. P. Vos. Collecten: adoptie.
Bij de uitgang: onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 28 april: 9.30 dhr.
Hoekstra, Emmen. O.v.d.: mw.
R. Kuhl. Diaken: mw. J. Hemel.
Organist: dhr. J. Kroon. Koster:
fam. P. Vos. Collecten: kerk. Bij
de uitgang: onderhoud kerkgebouw.
Paasontbijt. 21 april beginnen wij
de ochtend met een Paasontbijt.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis,
scriba, Watertorenweg 15, 7688
PX Daarle
Kerkdienst 19 april: GK 9.30
ds. B. Heusinkveld. 19.30 ds. B.
Heusinkveld. Gez. dienst. Organisten: dhr. L. v/d Schootbrugge
en dhr. R. Roelofs. Oppas: Dinie
Bartels, Jeanine Bosch. Collecten:
kerk en NBG. Bloemen bezorgen: Harmke en Frits Leemhuis.
Kerkdienst 21 april: GK 9.30
ds. B. Heusinkveld. 19.00 ds. B.
Heusinkveld. Gez. dienst. Organisten: dhr. L. v/d Schootbrugge
en dhr. G. Diepeveen. Knd.: Anja
Valk (1, 2) en Rianne Kamphuis (3,
4). Oppas: Marlous Heukels, Jacqueline Dubbink en Anniek Reefhuis. Collecten: kerk en onderhoud.
Kerkdienst 22 april: 9.30 dhr.
H. Maneschijn. Organist: dhr. G.
Diepeveen. Oppas: Rolien Voortman, Annet Boerman en Enya Brakert. Collecten: jeugd. Bloemen
bezorgen: Jan en Martha Immink.
Kerkdienst 28 april: 9.30 ds.
T. Veenstra, Kampen. 15.00 in
de feesttent. Organist: dhr. G.
Diepeveen. Knd.: Dianne Seigers (1, 2) en Gijsbert Immink (5,
6). Oppas: Géranda Kamphuis,
Ina Immink en Renske Immink.
Collecten: kerk en onderhoud.
Bloemen bezorgen: Jannie Rotmensen.
Lees verder op pagina 4
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DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 21 april: Van
Dedemkerk 9.30 ds. K. van Staveren. O.v.d.: Piet van Kesteren.
Organist: Nico Aalberts. Lector: Marry Brand. Koster: Henk
Zomer. De Fontein 19.00 ds. J.
Zondag. O.v.d.: Henny Logtenberg. Organist: Freddy Bruins.
Koster: Nico van Hattem.
Kerkdienst 22 april: Van
Dedemkerk 10.00 ds. K. van
Staveren. O.v.d.: Leny Nijboer.
Organist: Nico Aalberts. Koster:
Henk Zomer. De Kinderkerk heeft
weer een gezinsdienst georganiseerd rondom Pasen! Het belooft
een interactieve en creatieve dienst
te worden, vooral gericht op de
kinderen, waarin we met elkaar
liedjes zingen, het Paasverhaal
horen en een aantal workshops
gaan volgen. Er is dan ook volop
ruimte om met elkaar bezig te zijn
en elkaar te ontmoeten! Wij willen
jullie van harte uitnodigen om deze
dienst samen met ons te vieren! Jij
komt toch ook?! Tot dan. De kinderkerk.
Kerkdienst 28 april: Van
Dedemkerk 9.30 ds. J. Zondag.
O.v.d.: Margareth Joosten. Organist: dhr. J. Plender. Koster: Henk
Zomer. 19.00 ds. G. Heusinkveld,
Daarle. O.v.d.: Maaike Hiemstra.
Organist: Hans Niezink. Koster:
Henk Zomer.
Collecten. 21 april: PKW. Bij de
uitgang: zending; 22 april: PKW.
Bij de uitgang: diaconie; 28 april:
PKW. Bij de uitgang: doel kindercollecte.
Oppas: 21 april: Yvette Leemhuis,
Hannah Brinkhuis en Hanja Bach;
28 april: Monique Gort en Henriette Emmink.
Kinderkerk. 21 en 28 april: groep
1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 19 april:
ds. Ard ten Brinke.
20 april: ds. Ard ten Brinke. Pia-

nist: Fred van Dijk.
27 april: ds. J. Zondag. Organist:
Arjen Hagels.
Zieken. Isala, Postbus 10400,
8000 GK Zwolle: mw. J. Baard,
De Magnolia 112, afd. IC; mw. I.
Aalbers, Schubertstr. 6, gesl. afd.,
k. 62.
Clara Feyoena Heem, Hardenberg:
dhr. G. van Keulen, Zwiersstraat,
Herstelzorgunit 5, k. 7; mw. H. ten
Kate-Pessink, De Tjalk 11, Revalidatieunit 1, k. 6.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Hardenberg: mw. Pothof-van Tolie,
Molstr. 42.
Activiteiten. 24 april: 19.30 uur
Kerk en Israël (De Fontein).
25 april: 14.00 uur 55+-middag
Deze middag staat in het teken van
het koningshuis. Mw. Houwing uit
Gieten komt ons dia’s laten zien
van de periode 1950-2007. We
beginnen de middag met een kopje
koffie/thee. U wordt van harte
uitgenodigd in De Antenne. Mocht
u graag gehaald willen worden,
bel dan tussen 12.00 en 13.00 uur
met Tjerkje van der Meulen. Tel.
613643.
28 april: Vertrek reis naar Taizé.

storting van de Geest liggen 50
dagen. Sprake van een nieuw begin.
Hartelijk welkom op deze eerste
Paasjubel.
In memoriam. Op zondag 17
maart heeft de Here tot zich
geroepen Mannes (Mans) Dekker in de leeftijd van 75 jaar. Zijn
gezondheid was al niet sterk, maar
was de laatste weken broos. Een
ziekenhuisopname bleek noodzakelijk. De hoop was dat hij
weer op zou knappen, maar dat
gebeurde niet. Mans Dekker wist
dat de tijd van afscheid nemen
aangebroken was. Een lang ziekbed is hem bespaard gebleven.
Mans werd geboren in de oorlog
in 1943 in een gezin van uiteindelijk 7 kinderen van wie er één
bij de geboorte overleed en één
op 4-jarige leeftijd. Het zal een
groot verdriet geweest zijn voor
het gezin. Na de lagere school in
Den Ham, volgde een paar jaar
technische school. Na zijn militaire
dienstplicht is hij gaan werken in
de meubelfabriek in Vroomshoop,
daarna werd het Priviko houtbouw ook in Vroomshoop. Weer
later werkte hij in de betonbouw
bij Hegeman in Nijverdal. Na een
auto-ongeluk werd hij afgekeurd.
Gelukkig kon hij na enige tijd
aan het werk bij de Larcom. Dat
was in 1990. Hij werkte er in het
magazijn en op kantoor. In 2003
ging hij met de VUT. Vanaf toen
vulde hij zijn dagen met dagelijks
wat klussen in de schuur en ging
hij ‘s middags vaak toeren of een
bezoekje brengen bij deze of gene
met Geesje, zijn vrouw. Geesje die
in 2013 overleed. 52 jaar zijn ze
samen geweest. Na hun huwelijk
in 1966 gingen ze eerst wonen aan
de Russenweg in een verbouwd
kippenhok. De oudste 2 kinderen
zijn hier geboren. In 1969 verhuisden ze naar de Geerdijk, waar de
jongste het levenslicht zag. Mans
kon het heel goed vinden met zijn
broer Jan, die naast hem woonde
aan de Geerdijk. En nadat ze allebei
weduwnaar geworden waren in
2013 en 2014, werd hun band nog

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 21 april: Dennenhof 8.00 Paasjubel. GK 9.30
ds. R. van Hornsveld. Doopdienst.
M.m.v. Joy. O.v.d.: groep D. Knd.:
groep 1 t/m 6. Oppas: zaal 6:
Mariek Jurjens, Gineke Withaar
en Lian Immink. 19.00 ds. J. Borst,
Sleen. Gez. dienst. Colelcten: 1.
Zending. 2. Alg. Kerkelijke Arbeid.
Deurcollecte: kerk.
Kerkdienst HK 10.00 evang.dienst. Gez. dienst.
Paasjubel op Dennenhof. Speciale uitnodiging voor de inwoners
van Vroomshoop: immers het is de
begraafplaats voor beide gemeentes. De 50-dagentijd. Tussen Pasen,
het feest van de opstanding en
Pinksteren, het feest van de uit-

Advertenties

Wilt u ook adverteren in het
Gezamenlijk Zondagsblad ?
Neem vrijblijvend contact
op met Geke Brinkers :
0546 - 577475
of geke @ topic-cc.nl

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

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

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2015 - 2016
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LAAT ZIEN WAT
UW KERK DOET!
DEEL DE
VEELKLEURIGE
INFOGIDS UIT.

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

(dag en nacht bereikbaar)

0800 - 024 25 26

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

sterker en trokken ze veel samen
op. Dochter Lucia was om de dag
aan de Geerdijk te vinden: om te
koken, schoon te maken of samen
koffie te drinken. Mans Dekker
was al vele jaren geen kerkganger
meer. Dat was zo gekomen door
bepaalde omstandigheden Maar het
geloof was wel gebleven. Op zaterdagavond keek hij vaak met zijn
vrouw naar ‘Nederland zingt’ en
elke zondagmorgen werd de televisie ook aangezet voor de EO. Op
22 maart hebben we in een dienst
van Woord en Gebed afscheid
van hem genomen met woorden
van Psalm 23: Ik zal in het huis des
Heren verblijven tot in lengte van
dagen. Daarbij denken wij als christenen aan het hemels Vaderhuis.
Daar mag een kind van God zijn
na dit leven. Dat is niet vanwege
ons geloof, of onze kerkgang. Dat
is vanwege de Here Jezus Christus. De goede herder die zijn leven
gaf op het kruis voor ons. Na de
dienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op Dennenhof. De Here zij
met zijn kinderen, kleinkinderen en
broer Jan.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum. De bedrijfsarts schat
in dat ik (ds. de Lange) weer voor
50% aan het werk kan. Ik wil die
tijd invullen met voorbereiden
en voorgaan in de eredienst, de
nodige vergaderingen en de taken
die daaruit voortvloeien. Het pastoraat in dringende situaties wordt
dus nog een tijdje waargenomen
door mijn collega’s. 2 mei moet ik
weer bij de bedrijfsarts zijn. Als
hij constateert dat het goed gaat
(energie en nachtrust blijven in
orde) zal hij me weer voor 100%
aan het werk zetten.
Dhr. A. Grendelman (Oosteinde
57) verblijft in CFH, revalidatieunit, k. 11.
Dhr. B. Bredewold, A. Risaeusstr.
20, is weer thuisgekomen uit het
CFH.

Dhr. H. Volkers, Salland 6, revalideert in het CFH net als mw.
Bruins-Santing, Van Wevelinckhovenpl 22.
Baalder. De kleine Elayh Zweers,
Polberg 54, is gelukkig weer thuis
uit het ziekenhuis en mag daar herstellen.
Dhr. Bertus Oldehinkel, Hofweg
24, ligt in de Isalakliniek, Dokter
van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle,
Vlinder 2.5, k. 115. Meeleven via
kaarten is fijn!
Baalderveld. Hendrik Jan Timmerman (Hoogenweg 59, 7792 VE
Venebrugge) mocht weer thuiskomen na een operatie in Zwolle. Wij
wensen hem verder goed herstel
toe.
Radewijk. 6 april is overleden:
dhr. Albert Ekkelenkamp, Westeindigerdijk 20. We leven mee met
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. Ab Ekkelenkamp was 83 jaar.
Goede berichten voor Henk Hutten (Hoogenweg 49): chemo
en bestraling hebben een heel
behoorlijk effect gehad. Controles
zullen blijven, maar de toekomst
ziet er een stuk zonniger uit. We
leefden mee in de tijd van zorgen,
maar nu zijn we blij voor hem en
zijn vrouw Jannie. Namens hen beiden hartelijk dank voor uw medeleven in de vorm van kaarten, bloemen, gesprekjes enz.
Geboren. 5 april werden René en
Jolanda Kramer (Wacholderstrasse
3, Itterbeck) verblijd met de geboren van een dochtertje aan wie ze
naam de Marit gaven. ‘Stil verlangen
is door geluk vervangen’ staat er op
het geboortekaartje, en ook ‘weet
dat je een parel bent, een parel in
Gods hand’. Van harte gefeliciteerd
en heel veel gelukgewenst.
Jarig. 12 april: dhr. G. Kamphuis,
Radewijkerweg 66: 90 jaar.
12 april: mw. J. Snoeijink-Eggengoor, Het Weerdje 12, Gramsbergen: 86 jaar
19 april: mw. G. Ranter-van der
Veen, Toeslagweg 1: 84 jaar.
Lees verder op pagina 7
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David in woord,
beeld en harpmuziek

Op hoogtijdagen
gaan moeder Jessica,
vriend Simon en de
kinderen Luna (13)
en Levi (7) met Liam
mee naar de kerk.

Deze concertvoorstelling staat
in het teken van een aantal episodes uit het leven van David;
herder en strijder, dichter en
koning. Regina Ederveen laat op
haar gouden harp muziek horen
uit allerlei stijlperiodes - klassiek,
Joods, modern. Ze speelt onder
meer composities van Thomas
en Salzedo, ook laat ze eigen
improvisaties op de Psalmen van
David horen. Afwisselend leest ze
bijbelteksten over David in een
hedendaagse vertaling. Ook zijn
enkele Joodse witzen in het programma verweven. Verrassende
visuele elementen ondersteunen
het geheel.
Donderdag 25 april, 20.00 uur, Hellendoorn,
Dorpskerk, Dorpsstraat 39

Feestelijke oranje
samenzang
Liam Schaart liet zich op achtjarige leeftijd dopen:

“Het geloof zit in mijn hart”
ste aan het geloof? “Gewoon,
het geloof zelf”, is zijn korte,
maar krachtige antwoord. Liam
leest regelmatig in de Bijbel, niet
in een Bijbel voor grote mensen, maar in een speciale versie
voor kinderen. “Bijvoorbeeld
de Samenleesbijbel, of de Legobijbel.” Heeft hij ook favoriete
aan. “Ik stapte naar Liams school
bijbelverhalen of bijbelse persoen hoorde dat hij daar soms ook
nen? “Eigenlijk is de hele Bijbel
over zijn doop sprak. Toen wist
favoriet, maar Jezus is toch wel
ik dat het serieus was. Daarom
de Hoofdpersoon.” Natuurlijk
sta ik ook voor de volle honderd
heeft hij ook
procent achter zijn
regelmatig vrakeus. Liam is een
“IK HEB TOEN OOK VAAK
gen. “Dan stap ik
echte denker, het
NAGEDACHT OVER DE VRAAG
vaak op de fiets
gaat bij hem heel
HOE HET ER IN DE HEMEL
en rijd ik naar
diep. Hij is in ons
ZOU UITZIEN.”
mijn opa en oma,
gezin de enige die
die een kilometer verderop
gelooft en gedoopt is. Het is heel
wonen. Zij hebben behalve mijn
moedig van hem dat hij zo voor
vader ook een andere zoon op
zijn geloof uitkomt.” Liams vader
jonge leeftijd verloren. Ze gaan
overleed in 2014. Hij was pas achniet meer naar de kerk, maar
ter in de dertig en stierf aan de
zijn wel gelovig.”
gevolgen van kanker. “Ik heb in
die tijd veel steun gehad aan mijn
Moeder Jessica heeft inmidgeloof,” blikt Liam terug. “Ik heb
dels een nieuwe vriend, Simon
toen ook vaak nagedacht over de
Schrotenboer. Ook zijn moeder
vraag hoe het er in de hemel zou
overleed op jonge leeftijd. “Ik
uitzien.”
weet dus ook wat het is om een
ouder te verliezen als je zelf nog
Bijbel
kind bent”, zegt Simon.
Wat is voor Liam het belangrijk-

Het komt niet vaak voor dat kinderen zich op zeer jonge leeftijd laten
dopen. En dan bedoelen we niet de kinderdoop, op initiatief van de
ouders, maar de gelovigendoop uit eigen overtuiging. De tienjarige
Liam Schaart uit het Drentse Emmer-Compascuum maakte de keus
wél. Twee jaar geleden werd hij gedoopt in de Protestantse Gemeente
van zijn woonplaats.

DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

Liam dacht hier
al langer over na.
“Toen ik een keer een doopdienst op televisie zag, dacht ik:
‘Dat wil ik ook’,” vertelt hij thuis
op de bank. “Ik besloot er werk
van te maken. Mijn oma legde me
uit hoe het zat met de doop en ik
s verder op pagina 7ging naar de dominee die me er
ook het één en ander over vertelde. Ik geloofde al langer en zat op
een christelijke school waar ook
over God werd gesproken. Veel
klasgenoten waren erbij toen ik
gedoopt werd.” (De predikant
over wie Liam spreekt is ds.
R.B.W. Wentink; hij staat inmiddels in Winterswijk, red.)
Serieus
Moeder Jessica hoort het verhaal van haar zoon glimlachend

Kerk
Liam gaat regelmatig naar de kerk
sinds hij gedoopt is. Hij is vastbesloten om vaker te gaan. Op
hoogtijdagen gaan moeder Jessica, vriend Simon en de kinderen
Luna (13) en Levi (7) ook mee.
Jessica en Simon hebben beiden
een achtergrond in de rooms
katholieke en gereformeerde
kerk. “Maar wij beschouwen
onszelf niet als gelovig. Wij gaan
wel mee naar de kerk en als we
er zijn, is het eigenlijk ook altijd
fijn,” zegt Jessica.
Alpe D’Huez
Liam, zijn broer en zus, zijn
moeder en haar vriend gaan
komende zomer naar Frankrijk waar zij in het kader van
de kankerbestrijdingsactie Alpe
D’HuZes de Alpe D’Huez zullen oplopen. Zij doen dit onder
de naam Team Schaart & Co en
hopen zo geld op te halen voor
de bestrijding van de ziekte.
Wil Liam nog iets kwijt? Of is
de interviewer misschien iets
vergeten te vragen? “Het geloof
zit in mijn hart”, klinkt het antwoord luid en duidelijk.

boekbesprekingen

Praat er maar niet over. Teus
Dorrepaal. Uitg. KokBoekencentrum Utrecht, 2018 Prijs € 20,Een roman. Aangrijpend, meeslepend, invoelend. Over het leven
van Mart van Bunnik in het midden
van de vorige eeuw. Een jongen,
die zijn homoseksualiteit ontdekt
en hiermee worstelt. In een zwaar
orthodox milieu. Met opvattingen
over seksuele geaardheid die een
mens brengen aan de rand van de
afgrond. Dit boek biedt een inkijkje in de ziel van een mens, niet

geaccepteerd door familie en kerk.
Een mens, verstoten en aanvaard,
op zoek naar zijn identiteit en naar
God. Een aangrijpend verhaal over
de strijd tussen wat in je leeft en
hoe je wilt zijn voor God en mensen. Dit boek maakt invoelbaar
hoe de spanning tussen geloof en
geaardheid bij iemand persoonlijk werkt. Wat het betekent om
je geaardheid te aanvaarden en
hoe pijnlijk het kan schuren tussen individu en kerk. Het verhaal
helpt mensen op weg die zelf
worstelen met homoseksualiteit,
en is een eyeopener voor mensen
die werkzaam zijn in pastorale en
maatschappelijke hulpverlening.
Wat dit boek vooral duidelijk

maakt is hoe funest en gevaarlijk
voor de geestelijke volksgezondheid extreme afwijzing van de
homoseksualiteit op grond van
een achterhaalde Bijbeluitleg is.
De auteur is lid van de Provinciale
Staten van Friesland en doorverteller van verhalen. Deze roman
is zijn debuutroman en verdient
vele lezers.
De schatkamer! Meesterwerken uit de Hermitage.
Michail Piotrovsky, Irina
Bagdasarova, Vincent Boele,
John Leighton en Henk van
Os. Uitg. WBOOKS Zwolle.
ISBN 9789078653790, 2019
Prijs € 29,95

Verschenen ter gelegenheid van
10 jaar Hermitage Amsterdam,
tentoonstelling 2 februari t/m
25 augustus 2019. Het is een
eerbetoon aan de encyclopedische collectie van de Hermitage
St.-Petersburg. Meesterwerken
van beroemde kunstenaars als
Da Vinci, Rembrandt en anderen
worden, dwars door plaats en tijd
heen, vergeleken met kopstukken uit culturen die teruggaan tot
de vroege prehistorie: kunst uit
het oude Egypte, Griekenland en
Rome, en uit Siberië, het MiddenOosten en Oost-Azië. Een boeiende zoektocht naar de betekenis
van kunst in verschillende culturen en in verschillende tijden.

Op Koningsdag kunt u prachtige
feestliederen zingen in de Willem
Hendrik Zwarthal in Lemelerveld.
Het programma is divers: van
bekende oud-Hollandse en Valeriusliederen tot mooie orgelsolo’s.
De netto entree-opbrengst gaat
naar goede doelen. Het volledige
programma kunt u op de website
vinden: www.huetink-royalmusic.nl.
Zaterdag 27 april, 20.00 uur, Lemelerveld,
Willem Hendrik Zwarthal, 0572-371838

Liedoratorium
over Bonhoeffer in
Hoogeveen
Het Chr. Gemengd Koor De
Weide en Laudate Vocalis Borger
o.l.v. dirigent Ronny Weijs voeren
een Liedoratorium uit over het
leven van Dietrich Bonhoeffer.
Componist is Matthias Nagel, de
teksten zijn van Dieter Stolk. De
kaarten voor dit oratorium zijn
verkrijgbaar bij De Fakkel en De
Vredehorst of via tel. 0528-221313
of tel. 0528-262995.
Zondag 28 april, 14.30 uur, Hoogeveen,
De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, € 10

Elly & Rikkert vinden
het mooi geweest
Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld
vieren hun 50-jarig jubileum met
een tour langs theaters in Nederland en België. Tijdens deze jubileumtour maken zij een keuze uit hun
repertoire van toen tot nu. Oude
en nieuwe liedjes, verhalen, poëzie
en cabaret van Rikkert en vooral
veel warme herinneringen. Hoewel
het een tour is voor volwassenen,
zullen ook de kinderliedjes niet
ontbreken. Elly en Rikkert worden
tijdens de tour begeleid door hun
vrienden en muzikale duizendpoten
Jan Borger (keyboards en accordeon) en Dick Le Mair (percussie).
De jubileumtour komt o.a. langs Vroomshoop en Veendam. Kaarten: https://www.truetickets.nl/p/12716

ACTIVITEIT OP
HEMELVAARTSDAG?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

gezi(e)n

zondag 21 april 2019

RTV-tips
Zaterdag 20 april
EO | NPO2 | 18.45
Nederland Zingt Special
We zingen over de lijdenstijd.
Dat doen we met de bevlogen
koorleden van Tin Speransa en
Bovenkerk Kamerkoor Veni Sancte Spiritus. De prachtige klanken
zijn allemaal te horen in de Grote
Kerk in Apeldoorn.
Zondag 21 april
EO | NPO2 | 9.30
Kerkdienst
‘Van donker naar licht’ is het
thema van de TV-kerkdienst op
Paasmorgen. De Apeldoornse
predikant Bert Schüssler leidt de
kerkdienst. In de uitzending krijgt
de kijker ook een blik achter de
schermen: welke praktische voorbereidingen komen er kijken bij
een dergelijke kerkdienst?
Zondag 21 april
EO | NPO2 | 11.35
Het Vermoeden
Joke Verweerd verloor twee jaar
geleden haar echtgenoot na een
langdurig huwelijk. Ze schreef er
het boek ‘Troostpleister’ over,
waarin ze verwoordt wat het
betekent om een geliefd mens los
te laten en hoe rauw rouw is.
Maandag 22 april
KRO-NCRV | NPO1 | 21.15
Spoorloos
Wanneer een Belgisch echtpaar
Christina adopteert is dat haar
redding. In het Roemeense kindertehuis werd Christina jarenlang misbruikt. Derk Bolt probeert twintig jaar later antwoord
te krijgen op Christina’s vragen.

Gouden woorden
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Een minuscuul
doosje van wit plastic op het nachtkastje van mijn
moeder. Soms moest ik haar bed
opmaken en dan pakte ik dat
doosje en bekeek de gouden lettertjes op het dekseltje: Brood
des Levens. Er zaten kaartjes in
met bijbelteksten:
- Want alzo lief heeft God de
wereld gehad
- Laat de zon niet ondergaan
over een opwelling van uw
toorn
- Indien een vrouw niet zorgt
voor de haren is zij erger dan
een ongelovige
- Ik ben de goede herder. De
goede herder zet zijn leven in
voor zijn schapen

Mijn vader was beroepsmilitair;
hij leerde ons altijd: wat in je
hoofd zit, is onvervreemdbaar
eigendom. Daarom moesten we
hard studeren. “Want”, zo redeneerde de soldaat in hem, “als er
weer oorlog komt, kunnen ze je
alles afpakken, maar niet wat er
in je hoofd zit.” Ik denk dat mijn
moeder die tekstkaartjes in haar
hoofd prentte om precies die

Uit onverwachte hoek kreeg mijn
vader bijval. De muziekleraar
op de christelijke onderwijzersopleiding liet ons alle berijmde
psalmen uit het hoofd leren. Hij
wees ons op gelovigen in gevangenschap, joden in concentratiekampen en vervolgde christenen
achter het IJzeren Gordijn. “Voor
hen was het een zegen dat zij de
psalmen kenden, want Bijbels
hadden ze niet”, zei hij. Ik was

Brood des Levens. Ik stel me zo
voor hoe ze elke dag een tekst uit
dat doosje nam en zich er door liet
troosten, bemoedigen en sterken.
Boze herinneringen aan een stiefmoeder en aan het Jappenkamp,
lichamelijk ongemak, ziekte en
zorg om haar familie teisterden
haar leven. Ze had het hard nodig,
dat Brood des Levens. Wie niet
eigenlijk? Ik heb het doosje nooit
weergezien.

De enige manier om dit te stoppen is:
streep eronder.

Geknipt

Donderdag 25 april
AVROTROS | NPO1 | 21.25
Strijd tegen de File
Files zijn één van de grootste
ergernissen in het verkeer. Toch
willen we allemaal van A naar B
en het liefst met z’n allen tegelijk.
Er wordt van alles aan gedaan om
ons land in beweging te houden,
nu en in de toekomst. Maar is dat
genoeg?

In de knoop
Blijven de Christelijke Gereformeerde
Kerken bestaan, vraagt het Nederlands Dagblad zich af in een
doorwrocht artikel van redacteur
Gerard ter Horst.

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

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen

De discussies en vragen hebben
iets van een gordiaanse knoop

Dat soort verhalen vertelde ik
door aan onze kinderen. Of hen
dat aanzette om ook bijbelteksten
uit hun hoofd te leren, weet ik
niet. Maar de kleinkinderen doen
het sinds kort wel. Een doosje met
tekstkaartjes is niet nodig. Op een
dag verscheen op de familie-app
een berichtje van dochter Isabel:
‘Voor de gezinnen die een weektekst aan de kinderen leren. Wij
doen deze week Micha 6:8b…’ Ik
haastte me om terug te appen:
“Mogen opa’s en oma’s ook mee
doen.” Dat mocht gelukkig.

*BGT: Bijbel in Gewone Taal; NBG: Vertaling 1951 Neder-

-

Woensdag 24 april
NTR | NPO2 | 21.20
Andere Tijden
In de Achterhoek zijn tijdens
de Tweede Wereldoorlog meer
onderduikers ondergebracht
dan elders in Nederland. Het
Achterhoekse buitengebied met
overzichtelijke wegen en afgelegen boerderijen leende zich goed
voor onderduikactiviteiten. In
Andere Tijden blikken onderduikers van toen terug op hun aangrijpende jeugd.

overtuigd. Sindsdien leerde ik bijbelteksten van buiten.

Nou ja, gelukkig… kleinzoon
Gabriël vindt het hilarisch. Inmiddels hangen de geprinte bijbelteksten aan onze boekenkast.
Op de ochtenden dat hij komt
ontbijten, oefenen we gedrieën.
“Doodgemakkelijk”, vindt hij en
rolt over de grond van het lachen
als hij ons gehannes hoort. Maar
pfff, ik geef het je te doen hoor:
teksten leren - én onthouden - uit
de BGT*. NBG of Statenvertaling
is toch veel gemakkelijker. Voor
opa’s en oma’s dan.

Dinsdag 23 april
KRO-NCR | |NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
Anton en Annet Bosgoed hebben
een boerderij en zijn gek op dieren. Ze hebben minipaarden, kippen en bijzondere schapen op hun
erf rondlopen. Het zijn Nolane
schapen, hun naam betekent letterlijk: ‘geen wol’.

naar: jgroen27@planet.nl

reden. Ook al was een nieuw Jappenkamp ver weg. En die derde
wereldoorlog kwam ook niet.

Illustratie: Hester Nijhoff
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De Christelijke Gereformeerde
Kerken vormen een complex
kerkverband met reformatorische
en evangelicaal-gereformeerde
kerken, met Psalmen zingen op
hele noten en de Statenvertaling
lezen, naast de Nieuwe Bijbelvertaling te midden van lofprijzing
bij een band. Een kerkverband
bovendien dat in meerderheid
vrouwelijke ambtsdragers, en
bijvoorbeeld ook homorelaties,
afwijst en tegelijk plaatselijke kerken volop heeft gestimuleerd de
eenheid met andere gereformeerde kerken te zoeken waardoor
diezelfde thema’s via een zijdeur
weer binnenkwamen. Daarmee
hebben de discussies en vragen
iets van een gordiaanse, een
onontwarbare knoop.
Israël en de Palestijnen
‘Over muren heen’ heet de in
boekvorm uitgegeven briefwisseling
tussen de jonge moslima Oumaima
al Abdellaoui en rabbijn Lody van
de Kamp. Het Nederlands
Dagblad interviewde hen. Van
de Kamp komt met een opvallend
simpele oplossingen om de
Palestijns-Israëlische kwestie op te
lossen.

Van de Kamp ziet mogelijkheden
om een streep te zetten onder
het conflict tussen lsraël en de
Palestijnen. Al Abdellaoui ziet het
somberder in. Lody: “Oumaima
vindt dat ik te makkelijk zeg dat je
een streep kunt zetten onder de
vijandigheden. Het conflict duurt al
honderd jaar. Er is geen vrede. Er is
alleen maar verdriet, oorlogsleed.
De enige manier om dit te stoppen
is door te zeggen: streep eronder.
Pas daarna kun je kijken of er territoriale concessies en politieke
oplossingen kunnen komen.”
Verketterd
Elly & Rikkert beginnen aan hun
afscheidstournee door christelijk
Nederland en daar horen natuurlijk
afscheidsinterviews bij, zoals in de
weekendbijlage van o.a. Tubantia.

“Dat we zo zouden worden verketterd,
had ik nooit gedacht.”

lands Bijbelgenootschap

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse
voorvallen in haar familie met vijf kinderen en
veertien kleinkinderen.

Tot verbijstering van vrienden
en fans, bekeren ze zich halverwege de jaren 70 tot het Christendom en, zoals ze dat zelf
zeggen, worden ze volgers van
Jezus van Nazareth. ”Voor ons
was dat de logische uitkomst
van onze lange zoektocht naar
puurheid en waarheid. Voor
anderen voelde het als verraad”,
zegt Rikkert. Elly: “We zijn altijd
outcasts geweest die hun eigen
gang gingen. Dat was nooit een
probleem. Maar dit was kennelijk
een brug te ver.”
Veel van hun vrienden keren
zich van hen af. “Dat deed pijn,
natuurlijk”, zegt Elly. “Achteraf
kan ik het wel begrijpen. We
waren behoorlijk radicaal en niet
alleen in ons geloof. We hebben
een tijdje macrobiotisch gegeten
en als we ergens werden uitgenodigd om te eten namen we ons
eigen pannetje mee, om te voorkomen dat we verkeerd voedsel
binnen zouden krijgen. Dat zegt
wel wat over ons, hè? We hebben mensen pijn gedaan en van
ons afgestoten. Later hebben we
het overigens met de meesten
weer bijgelegd”
Rikkert: “Jezus was en is voor
ons de combinatie van volmaakte
liefde en waarheid. Maar we wisten: als we die volgen, heeft dat
consequenties. Zo staat het ook
in de Bijbel. Jezus zegt: als je mij
volgt, moet je er rekening mee
houden dat je problemen krijgt.”
Elly: “Het is een soort verliefdheid die je wilt uitschreeuwen. Je
hebt een schat gevonden en wilt
die delen met anderen Dat we zo
zouden worden verketterd, had
ik nooit gedacht.”

berichten uit de gemeente
Vervolg van pagina 4

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 19 april: 19.30
mw. E. Soer-Veneman, Lutten.
Kerkdienst 20 april: 19.30
dhr. J. v/d Graaf, Lutten.
Kerkdienst 21 april: 9.30 ds.
J. Post, Wierden-Lutten.
Kerkdienst 28 april: De Lantaarn 9.30 ds. B. Heusinkveld,
Daarle. Tentdienst 14.30 gez.
dienst.
Jarig. Mw. C. de Lange, Dr. Willemslaan 24, 7776 CA Slagharen,
8-4-1948.
Mw. H. Booij-de Vries, Auke Vosstr. 55a, 7776 AT Slagharen, 9-41941.
Dhr. G. Kerkdijk, Pr. Irenelaan 12,
7776 AZ Slagharen, 10-4-1940.
Mw. A. Profijt-Eggengoor, Herenstr. 76, 7776 AL Slagharen, 13-041939.
Mw. G. Klok-van der Heide, Lutterveldweg 46, 7777 RL Schuinesloot, 14-4-1940.
Zieken. Mw. M. WesterhofZomer, Dedemsvaartseweg N152b
Lutten en Catrien Polman, Meidoornstr. 55, zijn thuisgekomen uit
het ziekenhuis te Hardenberg.
Dhr. H. Schipper, Anerweg Noord
100, 7775 AV Lutten, is opgenomen in de Isala kliniek in Zwolle,
Dokter van Heesweg 2, 8025 AB
Zwolle.
Mw. E. Kelder-Schutte, Anerweg
Noord 118, 7775 AV Lutten, is
van het ziekenhuis naar het CFH
gegaan, Unit 1, k. 3, Revalidatie afd.,
Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg. Van beide gemeenteleden is
de toestand zorgelijk. Wij wensen
alle zieken en hun familie Gods
kracht en nabijheid toe.
Gebedskistje. De kracht van
het gebed. Er staat een blauwgrijs kistje op de tafel achter in de
Kruiskerk met papiertjes. Op deze
papiertjes mogen gebeden opgeschreven worden. Is er iemand in
uw omgeving ziek, maakt u zich
bezorgd of is er iets gebeurd wat
uw hart heeft geraakt? Schrijf het
op een briefje en vermeld er een
datum bij. De predikant zal het
tijdens de dienst bij God in gebed
brengen. Naast het uitspreken van
een gebed door de predikant kunnen de gebeden ook meegenomen
worden in het gebedsteam dat 2x
in de maand met elkaar bidt. Als je
voorbede aanvraagt, kan dat alleen
met instemming van deze persoon
of familie.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg,
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 21 april: 9.30 ds. K.
Hazeleger, Ommen. M.m.v. het duo
Bram en Janine Lemans Ze zingen
eigen geschreven liederen. Bram en
Janine hebben in hun leven gezien
hoe God zijn trouw en liefde aan
hen heeft gegeven en ze willen
deze getuigenissen graag delen met
anderen om te bemoedigen en aan
te moedigen. Beerzerveld 19.00
ds. G. Rohaan-v/d Kamp, Bergentheim. Gez. dienst. O.v.d.: mw.
R. Menderink. Diakenen: H. ter
Bekke en W. Wittenberg. Collecten: diaconie, kerk en gebouwen.
Gastheer: G. Lennips.
Kerkdienst 22 april: 9.30 ds. R.
van Hornsveld, Den Ham. O.v.d.:
dhr. J. v/d Velde. Diakenen: B.
Mellema en P. Olsman. Collecten:
Stg. Michal, kerk en gebouwen.

Jarig. 15 april: mw. A. MenzoDekker, Ds. P.H. Wolfertstr. 9,
7692 AH Mariënberg: 71 jaar.
Meeleven. We leven mee met
(onze en niet) gemeenteleden die
(grote) zorgen kennen. Heel veel
sterkte toegewenst!
Tekst. Het Onze Vader…
wordt verhoord. Onze Vader
die… Ja? Wil je me alsjeblieft niet
storen! Ik bid. Maar je riep Me.
Riep ik U? Ik riep U helemaal niet.
Ik was aan het bidden. Onze Vader
die in de hemelen zijt… Zie je wel,
je deed het weer. Wat deed ik? Je
riep Mij. Je zei: ‘Onze Vader die
in de hemelen zijt’. Hier ben Ik.
Wat is er? Maar ik bedoelde daar
helemaal niets mee. Ik heb het
toch al gezegd: ik deed gewoon
mijn gebed. Ik bid altijd het Onze
Vader. Ik voel me daar goed bij; ik
vind het mijn plicht om mijn gebed
te doen. Goed zo. Ga verder…
uw naam worde geheiligd… Wat
bedoel je daarmee? Wat bedoel ik
waarmee? Met ‘uw naam worde
geheiligd’? Het betekent… wel
euh… Hemeltje zeg! Hoe moet
ik nu weten wat dat betekent?
Het is gewoon een deel van dat
gebed. (Pauze) Ja, wat betekent
het eigenlijk? Het betekent eervol,
heilig, wonderlijk. Oh; ja, dat lijkt
me zinvol. Ik heb me vroeger nooit
afgevraagd wat geheiligd eigenlijk
betekende. Uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde. Meen je dat
werkelijk? Natuurlijk! Waarom zou
ik dat niet menen? Wat ga je daar
dan mee doen? Doen? Niets denk
ik. Ik denk alleen dat het goed zou
zijn als U echt alles onder controle
had; als mensen hier op de wereld
zouden leven volgens Uw wil. Leef
jij volgens mijn wil? Wel… ik ga
naar de kerk. Dat was mijn vraag
niet. Ik heb het bijvoorbeeld over
je opvliegend karakter; je hebt daar
echt problemen mee, weet je?
Waarom begint U nu op mij te vitten? Ik ben zeker niet slechter dan
heel wat van die hypocrieten in de
kerk, weet U dat wel! Verontschuldig Me… maar ik dacht dat je bad
dat Mijn wil zou geschieden? Als
dat moet gebeuren, dan moet het
beginnen in het leven van diegenen
die ervoor bidden. Zoals jij, bijvoorbeeld. Oh… oké dan! Ik weet
dat ik nog wel een paar gebreken
heb. Ik kan er zeker nog een paar
opnoemen.
Ik ook. Ik heb daar vroeger nooit
zo over nagedacht, maar ik zou
echt wel een paar dingen in mijn
leven willen veranderen. Ik zou
echt wel van sommige dingen willen bevrijd zijn. Goed zo! Zo gaan
we er nog komen! We kunnen
samenwerken, jij en Ik. We kunnen een paar echte overwinningen
behalen. Ik ben fier op je! Ja maar,
Heer, ik moet nu echt ophouden
hoor. Het duurt nu al veel langer
dan gewoonlijk! Geef ons heden
ons dagelijks brood… Het is misschien beter dat je wat minder
eet; je bent nu al te zwaar! Hé…
wacht nu eens even! Wat betekent
dit allemaal? Ik wil gewoon mijn
godsdienstige plichten doen en
dan begint U me te onderbreken
en mij op mijn gebreken te wijzen!
Bidden is inderdaad gevaarlijk. Het
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kan je veranderen, weet je. Dat
is wat Ik je probeer duidelijk te
maken. Je riep Me, en hier ben Ik.
Het is nu te laat om nog te stoppen. Blijf verder bidden. Ik ben
echt benieuwd naar het vervolg
van je gebed. Wel… ga verder! Ik
durf niet… Waarom durf je niet?
Omdat ik weet wat U gaat zeggen!
Probeer het dan. …en vergeef ons
onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En Peter
dan? Zie je nu wel! Ik wist dat U
daarover zou beginnen! Waarom,
Heer? Waarom vertelt Peter altijd
leugens over mij? En hij is me nog
geld schuldig ook! Reken er maar
op dat ik met hem ga afrekenen.
En je gebed dan? Hoe kun je dit
dan bidden? Ik meende het niet.
Nu ben je tenminste eerlijk! Maar
het valt niet mee om heel de tijd
met zoveel bitterheid te moeten
verder leven, is het niet? Neen.
Maar ik zal me beter voelen als ik
met hem heb afgerekend. Ik weet
al hoe ik Peter kan te pakken krijgen! Dan zul je je niet beter voelen.
Je zult je zelfs nog slechter voelen.
Wraak is nooit zoet. Denk eens na
hoe ongelukkig je je nu wel voelt.
Maar Ik kan dat veranderen. Kunt
U dat? Hoe? Vergeef Peter. Dan zal
Ik jou vergeven. Dan zullen de haat
en de schuld Peters probleem zijn
en niet langer jouw probleem. Je
zult er misschien wel wat geld aan
verspelen, maar je zult je hart sparen. Het lijkt me wel niet gemakkelijk, maar ik geef toe dat het de
moeite waard is. Dank U, Heer,
omdat U me daar doorheen wilt
helpen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 21 april: Sibculo
Kloosterkerk 9.30 ds. H. Dorgelo. Knd.: groep 1 t/m 8. Afsluiting Paasproject. Oppas: Fleur en
Angelien. Collecten: KerkinActie
JOP, kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 22 april: Kloosterhaar Fredrikskerk 9.30 ds.
J. Wassenaar, Hellendoorn. Collecten: diaconie, kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 28 april: afsluiting
Winterwerk. Kloosterhaar
Fredrikskerk 10.30 ds. W. v/d
Griend. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: Linda. Collecten: plaatselijk jeugdwerk, kerk en onderhoudsfonds. Voorafgaand aan de
dienst is er koffie, thee, ranja vanaf
10.00 uur.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdienst 21 april: 10.00 ds.
B. Steenwijk, Nijkerk. Voorbereiding H.A. M.m.v. de jong belijdende
ledenkring. Oppas: Marga Heetebrij en Daniek Lassche. Organist:
Hendrik Loosman. 19.00 ds. E.
Terpstra, Urk. Organist: Tjakko
de Jonge. Collecten: 1. Kerk. 2.
Diaconie.
Kerkdienst 22 april: 10.00 ds. E.
van der Veen, Oldemarkt. Oppas:
Alinda Apperlo en Dewi Bosgraaf.
M.m.v. Solie deo Gloria. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdiensten 28 april: 10.00
ds. M. Sytsma-van Oeveren, Kampen. H.A. Oppas: Wilnette Oene-
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ma en Nienke Vos. Knd.: groep 1.
Organist: Johan Tijssen. 19.00 ds.
M. Sytsma-van Oeveren, Kampen.
H.A. en dankzegging. Organist:
Tjakko de Jonge. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk.
Jongerenreis naar Polen. D.V.
27 april vertrekt in de vroege
ochtend een groep jongeren met
leiding naar Polen. Ze leven er al
lange tijd naar toe maar nu is het
dan eindelijk zover dat ze hun
bagage kunnen gaan pakken. De
reis gaat zoals ieder jaar ook nu
weer naar het kasteel in Lwowek
Slaski waarin het Elim center is
gevestigd. Er kunnen daar vaak
veel handen gebruikt worden om
mee te helpen met verschillende
kluswerkzaamheden. Ook zullen
ze zich gaan inzetten om armere
gezinnen van voedselpakketten te
voorzien. Naast inspanning is er
ook tijd voor ontspanning en wat
ook belangrijk is: er is ook tijd
voor momenten van rust en bezinning. Dagelijks zal er een opening
en dagsluiting plaatsvinden in de
kapel van het kasteel. Zo wisselt
de tijd zich af met het nuttige en
het aangename. We wensen hen
een goede en veilige reis toe, een
goede week en veel werk en ontspanningsplezier toe.
Pasen. 6 weken van gedenken
aan het lijden en sterven van onze
Heer en Heiland zijn voorbijgegaan. Hij moest een moeilijke en
smadelijke weg afleggen om ons
vrij te maken van zonden. Maar
Hij deed het ondanks dat het Hem
zijn leven koste. Zijn leven dat ook
Hij vanaf de moederschoot leefde
in liefde en harmonie met allen
die Hem liefhadden. Een leven
wat gelijk was aan een leven zoals
wij dat leven, en toch anders. Hij
die zonder zonde was leefde naar
de wil van zijn Hemelse Vader
en deed wat Hij van Hem vroeg;
sterven, door de dood heen gaan
op weg naar bevrijding van ons
mensen.
Dan wordt het Pasen en wordt
een steen weggerold van voor
een graf waarin Christus de dood
overwon. Onmogelijk om te
beseffen hoe dat is gegaan. Maar
toch… Het is waar, de Heer is
waarlijk opgestaan en heeft de
strijd gewonnen. Dat mogen we
uit vrije wil aanvaarden. Daar
mogen wij nu de kostbare levensvruchten van plukken. Met al ons
lek en gebrek mogen wij al onze
fouten, zonden, tekortkomingen
en gebreken aan de voet van het
Kruis leggen. Ja alles wat ons nog
scheidt van de liefde van Christus.
Hij heeft de scheidslijn weggehaald en in geloof en vertrouwen
op Hem mogen wij de doorgang
ingaan om eens wanneer we worden geroepen binnenkomen in
het hemels Vaderhuis. Zo kunnen
we onze levensweg bewandelen
wetend dat Hij er altijd zal zijn.
Mogen allen die te maken hebben met zorgen en ziekte, met
verdriet, gemis en de pijn van het
leven zich bij Hem veilig en geborgen weten.
Maar Pasen helpt er ons ook aan
herinneren dat al het mooie wat
we in ons leven uit Gods hand
ontvangen van grote waarde is
omdat Hij het ons in zijn liefde van
harte gunt. Dank aan Hem voor
zijn oneindig grote liefde en trouw,
voor kracht en bijstand, nu en alle
dagen van ons leven.
Hartelijke groeten en goede
en gezegende Paasdagen toegewenst.
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Meditatieve
avondwandeling

In Zuidlaren wordt een meditatieve avondwandeling georganiseerd. Tijdens deze wandeling,
die ongeveer een uur zal duren,
wordt een gedicht of een korte
tekst voorgedragen ter inspiratie.
Daarna lopen de deelnemers een
tijdlang in stilte en is er ruimte
om de tekst te overdenken.
Natuurlijk is er ook gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en om
te genieten van de groei en bloei
in dit mooie jaargetijde.
Woensdag 24 april, 19.30 uur, Zuidlaren, Magnuskerk,
Kerkbrink 1

Zingen in Steenwijk
‘Zingend vanuit de Grote Kerk’
in Steenwijk heeft als doel:
God groot maken en Zijn naam
bekend maken aan een ieder
die het maar horen wil. Daarom
wordt er regelmatig op zondagavond gezongen. Dit keer zingen het Christelijk Mannenkoor
Steenwijk en het kinderkoor de
Welnootjes uit Nijeveen mee.
Zondag 28 April, 19.00 uur, Steenwijk, Grote Kerk, vrije
entree, collecte

Oranjeconcert
in Dwingeloo
Het Christelijk mannenkoor
Stadskanaal onder de bezielende
leiding van Harold Kooij zingt
een divers repertoire tijdens dit
Oranjeconcert. Dit mannenkoor bestaat uit ruim 60 leden
en is bekend van onder andere
het tv-programma ‘Nederland
Zingt’. Organist Ronald Knol
zal het mannenkoor begeleiden.
Daarnaast zullen pianist Harold
Kooij en zijn muzikale compagnon
Ronald Knol enkele intermezzo’s
verzorgen op orgel en piano.
Dinsdag 30 april, 20.00 uur, Dwingeloo, Brugeskerk,
€ 10, kaarten: egbertklein@ziggo.nl of aan de kerkzaal

Meedoen aan ‘Matthäus aan de Maas’
De voorinschrijving voor het
nieuwe EO-evenement ‘Matthäus
aan de Maas’ is geopend. Er is
ruimte voor ruim 2.000 muziekliefhebbers die het aandurven om
deel te nemen aan het grootste
koor van Nederland. Gedurende
een 90 minuten durende tvspecial worden de hoogtepunten
uit het meesterwerk van Bach
toegankelijk gemaakt voor een
groot publiek. Het evenement
vindt plaats in Rotterdam Ahoy
en wordt uitgezonden op Goede
Vrijdag 2020 op NPO 2.
Start project: zomer 2019, mits er voldoende aanmeldingen zijn voor het publiekskoor. Aanmelden koren en individuele zangers: https://portal.eo.nl/mattheus-passion/
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Wij lezen vandaag
Vr 19 april
Lucas 22:6623:56
Za 20 april
Hosea 6:1-3
Zo 21 april
Lucas 24:1-12
Ma 22 april
Lucas 24:13-35
Di 23 april
Lucas 24:36-53
Wo 24 april
Psalm 56
Do 25 april
Leviticus 6:1216
Vr 26 april
Leviticus

6:17-23
Za 27 april
Psalm 61
Zo 28 april
Leviticus 7:1-10
Ma 29 april
Leviticus 7:1127
Di 30 april
Leviticus
7:28-38
Wo 1 mei
Psalm 144
Do 2 mei
Hooglied 1:1-7
Vr 3 mei
Hooglied
1:8-17

Even doordenken
Je leest vaak dat Deo Volente
een bijeenkomst gepland is, maar
nooit dat het Deo Non Volente is
afgelast. Rikkert Zuiderveld

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl
Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635,
e-mail: hoofdredactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
Eindredactie J. v.d.Venis
Redactie ds.W.J. Bakker, drs. A. Hekman,
ds. R. van der Hucht, drs. T.J. Oldenhuis,
drs. A.A. van der Spek
Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje
Dijk, Jan Groenewegen, ds. Gerhard Heeringa, Gerrit
Kraa, Leo Polhuys, Daan van der Waals, Willemke
Wieringa
Gemeenteberichten en Kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
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J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl
Familieberichten Berichten vóór maandag
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(zie hierboven)
Abonnementen Voor opgave van een abonnement, een adreswijziging of vragen over de
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Henriëtte Gerfen:
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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 aﬂoop van
de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van oktober t/m maart, in de tussenliggende periode minder frequent. Zie voor de verschijningsdata:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
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In deze rubriek wordt informatie over
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is
afhankelijk van de gegevens van de preekvoorzieners en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid
ervan. Gegevens kunt u sturen naar:
Burg. J.C. van den Bergplein 34,
7642 GT Wierden, of mailen naar
henriette@topic-cc.nl

Drenthe
Zaterdag 20 april 2019
Stille Zaterdag
Aalden 21.00 lit-cie.
Alteveer GK 19.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 21.00 da. W. van Noord
De Bron 21.00 ds. H. Harmsen
Beilen PK 22.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 19.15 ds. T. Veenstra.
H.A.
Bovensmilde WK 21.00 ds. S.
Kits
Een 21.00 kerkenraad
Emmen GrK 22.15 viering SH
19.30 vespers
Emmer-Compascuum Het
Anker 20.30 cie. vieren
Gasselte 22.00 eigen gemeente
Gasselternijveen 21.00 da. J. Middeljans
Gieten DK 22.00 dhr. G. ter Beek
Hoogeveen HK 21.00 ds. C. ’t
Lam OK 22.00 ds. D. v/d Vaart VH
22.00 ds. W. Loosman
Meppel MK 21.00 ds. S. Sijtsema
Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop. H.A.
Nieuw-A’dam NK 19.30 ds. E.
v/d Meulen. Vespers
Nijeveen 19.30 paaswake
Pesse OK 21.00 da. M. Paas
Rolde 22.00 ds. J. Bos
Roden CK 22.00 ds. W. Meijles
Schoonoord De Wijngaard
19.30 n.b.
Sleen DK 19.30 ds. J. Scheffer
Smilde KK 20.30 ds. J. Olde
Vries DK 22.00 ds. B. Altena
Westerbork SK 21.30 ds. M. Leffers
Zuidlaren DK 19.30 ds. R. ten
Have
Zuidwolde GK 21.30 da. B. Gras
Zondag 21 april 2019
1e Paasdag
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d
Peppel JK 10.00 ds. Koopmans
19.00 ds. A. Engberts. Zangdienst.
19.00 De Slingeborgh 10.30 da.
N. Veldman
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 Hessel Hansma
Bovensmilde WK 10.00 da. S.
Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 en 19.00 ds. B.
van Werven
Drijber GK 10.00 ds. H. Scholing
Dwingeloo 10.00 dhr. J. Smit
Een 9.30 ds. H.J. Meijer
Elim GK 10.00 ds. Heiner
Emmen GrK 7.10 RvK 10.00 ds.
Rappoldt Ichthus 10.00 ds. Kajim
Kapel 10.00 ds. Wijnsma Opgang
10.00 ds. Fischer SH 10.00 ds. de
Korte
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 Mark de Jager
Gasselternijveen 10.00 ds. H.
Dijkstra
Gees 10.00 ds. J. Moerman
Gieten DK 9.30 da. J. Middeljans

Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 ds. L.
Kramer 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel 9.30
ds. F. de Jong
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans
GrK 9.30 ds. J. Snaterse HK 9.30
ds. C. ’t Lam 19.00 zangdienst OK
9.30 ds. D. van der Vaart VH 9.30
ds. W. Loosman Weidesteyn
10.30 mw. T. Hoogesteger WK
10.15 dhr. W. Visser
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. H. Harmsen
Meppel MK 10.00 ds. C. Huisman
Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop OK
19.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E.
v/d Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. Mulderij 19.00 ds. A. van Herk
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. van
Elten
Nijeveen 10.00 mw. C. Oosterhuis
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. H.
Meijer JK 9.30 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 9.30
ds. Urgert
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 dr. C. van Sliedregt 15.00 ds. J. v/d Meijden
Valthermond HS 10.00 ds. H.
Thon
Vries DK 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. J. van
Kempen SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr. Broers
Maandag 22 april 2019
2e Paasdag
Elim HK 10.00 ds. A. Lowijs
Hollandscheveld 10.00 ds. M.
Peschar
Hoogeveen GrK 9.30 ds. C. ‘t
Lam
Tiendeveen 10.00 prop. E. Meijer
Zondag 28 april 2019
Aalden 10.00 ds. J. Hermes
Alteveer GK 10.00 ds. H. Haan
Assen AK 10.00 dhr. K. Richters
De Bron 10.00 ds. H. Harmsen JK
10.00 ds. A. Zijderveld De Slingeborgh 10.30 ds. Th. van Beijeren
OK 10.00 mw. J. van Beveren
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 ds. S. Kits
Bovensmilde WK 9.30 ds. S. Grit
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 en 19.00 ds. B.
van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Harten
Een 9.30 ds. J. v/d Wilden
Elim GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
HK 10.00 ds. Jumelet
Emmen GrK 11.00 ds. de Kruijff
Ichthus 10.00 mw. Keim Kapel
10.00 ds. de Vries Opgang 10.00
ds. Kajim SH 10.00 da. Cohen
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 pionierdienst
Gasselternijveen 10.00 ds. F. den
Arend
Gees 10.00 dhr. B. Broers
Gieten BK 9.30 ds. Schut
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 da. V. Thurkow
Hollandscheveld 10.00 ds. H.
Koolhaas. H.A. 19.00 ds. G. Zijl.

H.A.
Hoogersmilde De Schakel 9.30
ds. Marsman
Hoogeveen GH 9.30 past. N. Snel
GrK 9.30 ds. J. Snaterse 17.00 ds.
J. Mulder HK 9.30 ds. G. Zijl OK
9.30 ds. D. v/d Vaart VH 9.30 ds.
W. Loosman Weidesteyn 10.30
dhr. J. Brand Olden Kinholt 10.15
mw. R. den Boon
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 da. N. Veldman
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. van
Breevoort
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 ds.
van Elten
Nijeveen 10.00 dhr. H. Feijen
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Roden CK 10.00 ds. A. Elbert JK
9.30 da. C. de Poel
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 da. J. Greving
Schoonoord De Wijngaard 9.30
ds. T. Oldenhuis
Sleen DK 10.00 drs. H. Hoekstra
Smilde KK 9.30 ds. S. Bijl
Tiendeveen 10.00 bevestingsdienst 15.00 intrede
Valthe BK 10.00 ds. J. Mellema
Vries DK 9.30 ds. Verspruij
Westerbork VH 10.00 ds. L. v/d
Veer SK 10.00 dhr. A. Weemstra
Zuidlaren LK 10.00 Ineke Baron
HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. A. Verbeek HG 9.30 dhr. A. Palland
Zwartemeer GK 9.30 ds. Visser

Flevoland
Zaterdag 20 april 2019
Stille Zaterdag
Marknesse 19.00 ds. K. Sent
Nagele 21.30 n.b.
Zeewolde 16.00 kind op schoot
21.30 ds. L. Boot
Zondag 21 april 2019
1e Paasdag
Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 ds. K. Sent
Marknesse 9.00 en 10.30 ds. B.
Bregman
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra
17.00 ds. J. van Rump PK 10.00
ds. C. Keleman 17.00 ds. G. van
Zanden De Poort 7.00 paasjubel
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 ds.
E. Terpstra
Zeewolde 9.00 en 11.00 ds. E.
Gruteke
Maandag 22 april 2019
2e Paasdag
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden
PK 10.00 ds. E. Terpstra De Poort
10.00 ds. C. Keleman
Zondag 28 april 2019
Ens GK 9.30 dhr. H. Eringa 19.00
jeugddienst
Kraggenburg 10.00 ds. W. Menkveld
Marknesse 9.30 ds. G. van Rheenen
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. C. Kant 17.00
ds. W. Scheltens PK 10.00 ds. R.
van Putten 17.00 ds. T. Wielsma De
Poort 10.00 ds. H. v/d Wal 17.00
ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Overijssel
Zaterdag 20 april 2019
Stille Zaterdag
Almelo Bleek 21.00 da. M.

Schwarz GrK 21.00 ds. P. Endedijk.
H.A. PK 22.00 ds. M. Montagne
Noach 21.00 ds. D. van Bart. H.A.
Bergentheim WK 21.30 gem.leden
Berkum HH 21.00 n.b.
Blankenham 19.30 ds. R. v/d
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK 21.00
ds. H. Vonk
Borne OK 21.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 21.00 da. R. v/d
Berg
Dalfsen GrK 21.30 ds. T. Keuning
Dedemsvaart VDK 19.30 ds. J.
Zondag
Delden OB 19.30 ds. D. Juijn
Enschede OK 22.00 pastoresteam Usselo 22.00 ds. O. Haasnoot HZ 22.00 ds. A. Kemper
Enter 19.00 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 21.00 ds. I.
Postma
Giethoorn PG 21.00 ds. A. van
Waard
Gramsbergen BHK 21.00 ds. H.
Boersma
Hardenberg Radewijk 21.00 ds.
W. v/d Wel SK 21.00 ds. P. Langbroek
Heino 22.00 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 20.00 ds. L.
Aangeenbrug KW 19.30 ds. R. Perk
Kampen OH 21.30 ds. K. Jager
Lemelerveld BK 22.00 mw. J. van
Beveren
Nieuwleusen MK 19.30 ds. L.
Hoekstra
Nijverdal RB 20.00 ds. W. Broekema
Oldemarkt GK 19.30 werkgroep
Ommen GK 21.00 rondom Pasen
Rijssen GK 19.30 n.b.
Sibculo FK 19.30 vespers
Steenwijk GrK 22.00 ds. A. van
‘t Zand
Steenwijkerwold 21.00 ds. E. van
Veen
Vriezenveen OK 22.00 ds. W.
den Braber
Vroomshoop Irene 21.00 ds. J.
Antonides
Westerhaar 19.30 ds. W. den
Braber
Wijhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Windesheim 19.00 ds. J. van Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK
19.30 ds. E. v/d Veen
den geboren
Zwartsluis GK 19.30 vespers
den. Hij, een
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
bij een instal
22.00 ds. I. Epema LK 21.30 ds. M. veel over du
Jonker Open Kring 19.30 ds. C. werkzaam in
Baljeu
ouderen. Ze

“L

Zondag 21 april 2019
1e Paasdag

huis van Anj
den gaven ze
inmiddels zij
Henk Jan (12

Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting 10.00 Van de tra
ds. C. Elsinga GrK 10.00 ds. P.
Het gaat die
Endedijk PK 10.00 ds. M. Monta- de kerk ove
gne Noach 10.00 ds. D. van Bart maanden ge
Eugeria 10.30 da. J. Vedders ZGT Anja een av
10.30 da. A. Stienstra
daal. Een ta
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adriaan- op hem. Ro
se 19.00 da. G. Rohaan
zes uur beld
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
zij dat hij va
Menkveld
trap was ge
Bergentheim OK 9.30 ds. G.
len en met z
Rohaan
hoofd de dr
Berkum HH 9.30 ds. A. v/d Spek “Het leek n
Blankenham 10.00 ds. R. v/d
telt Johan, “
Hucht
heid ging ze
Blokzijl/Scheerwolde GrK10.00 de huisartse
ds. J. Vonk
hij direct do
Borne OK 9.00 en 11.00 ds.
spoedeisend
G. Veening Dijkhuis 10.00 ds. J. een tweede
Meijer
beter dat w
Bruchterveld 10.00 ds. R. v/d
kwamen. N
Berg
kregen we d
Daarle GK 9.30 en 19.00 ds. B. ernstig hers
Heusinkveld
was gecons
Lees verder op pagina 10

werd voorb
naar het UM
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Agenda

Het gebed van
Johan Vinkers

Vrijdag 19 april
Kruiswegviering Nieuw Sion,
15.00 uur, Diepenveen, Nieuw
Sion, Vulikerweg 6, info: nieuwsion.nl
Tot en met zaterdag 20 april
Kruiswegstaties van diverse kunstenaars, Goor, Hofkerk, Diepenheimseweg 2, info: www.hofkerkgoor.nl
Zondag 21 april
Vroeg op Pasen Viering, 7.20 uur,
Emmen, Grote Kerk, Schoolstraat 5
Maandag 22 april
Simply Jesus, m.m.v. David de Vos
en zandtovenaar Gert v/d Vijver,
Zwolle, IJsselhallen, info/tickets:
goandtell.nl
Woensdag 24 april
Meditatieve avondwandeling,
19.30 uur, Zuidlaren, Magnuskerk, Kerkbrink 1
Vrijdag 26 april – dinsdag
30 april
Soul Survivor Festival 2019, Vrijdag 26 april 2019 t/m dinsdag
30 april, Putten, Strand Nulde,
Strandboulevard 1, info en tickets:
eventsforchrist.nl

“Laat de artsen versteld staan”
“Wij zijn Anja en Johan Vinkers en wij staan hier om te vertellen hoe
God onze en uw gebeden verhoord heeft en een wonder heeft verricht.”
Zo begon dit echtpaar zondag 20 januari hun getuigenis, te midden van
hun kerkelijke gemeente.

DOOR ELLEN TER
AVEST, WIERDEN

Johan (39) en Anja
(34) Vinkers zijn beiden geboren en getogen in Wierden. Hij, een boerenzoon, werkt
bij een installatiebedrijf en weet
veel over duurzame energie. Zij is
werkzaam in de zorg met demente
ouderen. Ze wonen in het ouderlijk
huis van Anja. Dertien jaar geleden gaven ze elkaar het ja-woord,
inmiddels zijn er drie kinderen:
Henk Jan (12), Lisa (9) en Jarno (3).

Iedereen bidden
Er ging van alles door Johan en
Anja heen, maar van één ding
waren ze overtuigd: de kracht
van het gebed. “We hebben gelijk
zoveel mogelijk familie, vrienden
en gemeenteleden opgeroepen
om te bidden voor Jarno. Ook in
onze kerk is er voorbede voor
hem gedaan.” Opmerkelijk is het
gebed van Johan zelf. “Ik herinner me nog heel goed dat ik naast
Jarno zat en bad: ‘God, laat de
artsen versteld doen staan door
wat U gaat doen’.”

Ernstig letsel
Van de trap gevallen
De situatie van Jarno was allesHet gaat die zondagochtend in
behalve rooskleurig. In zijn schede kerk over Jarno. Een paar
maanden geleden waren Johan en del zat een flinke deuk van één
centimeter. Hij had een hersenAnja een avondje uit in Veenenschudding én een hersenkneuzing.
daal. Een tante van Jarno paste
Op verschillende
op hem. Rond
plekken in de
zes uur belde
ER WAS GEEN WETENSCHAPPELIJKE
hersenen waren
zij dat hij van de
VERKLARING VOOR DE SNELLE
bloedingen onttrap was gevalGENEZING VAN JARNO.
staan. Er zaten
len en met zijn
breuken in zijn schedel en oogkas,
hoofd de drempel had geraakt.
lucht in de hersenen en vochtop“Het leek niet zo ernstig”, verhoping in zijn lichaam. Johan: “De
telt Johan, “maar voor de zekerbloedingen waren zorgwekkend,
heid ging ze toch maar even langs
maar erger was dat zijn hartslag
de huisartsenpost. Daar werd
steeds lager werd. Ook werd hij
hij direct doorgestuurd naar de
steeds suffer.” Achteraf hoorden
spoedeisende hulp. Wij kregen
Johan en Anja dat de artsen in
een tweede telefoontje: het was
Almelo bang waren geweest dat
beter dat we ook naar Almelo
hij Groningen niet zou halen.
kwamen. Na een rit van een uur
kregen we daar te horen dat er
Kiekeboe
ernstig hersen- en schedelletsel
Johan en Anja brachten een spanwas geconstateerd en dat Jarno
nende nacht door op de kinderwerd voorbereid voor transport
intensive care in Groningen. Rond
verder op pagina 10naar het UMCG in Groningen.”

“In januari zijn we terug geweest
drie uur ‘s nachts gebeurde het
bij de neuroloog. Die deuk van
ongelofelijke: Jarno kwam bij en
één centimeter konden ze amper
was binnen tien seconden klaarterug vinden. Alle breuken waren
wakker. Het ging zelfs zo goed dat
genezen.”
hij zondagmiddag alweer naar een
gewone afdeling mocht. “Jarno
Stijve handen
speelde ’s morgens al ‘kiekeboe’
Johan en Anja zijn trouwe kerkmet de dokters”, herinnert Johan
gangers. Hun verhaal getuigt van
zich lachend. “Hij stopte zijn
een groot geloof in een genehoofd onder de deken, telde tot
zende God. Johan: “Na een kerdrie, trok de deken weg en riep
‘kiekeboe! Dat was echt bijzonder, kenraadsvergadering kwam ik
voor het eerst in aanraking met
want zijn hoofd en ogen waren zo
genezing op gebed. Ik had last van
opgezet dat ze niet open konden.
mijn handen. Mijn vingers kon ik
Hij zag niets. De dokters vonsoms niet goed
den het prachtig,
bewegen en mijn
gewoonlijk zien ze
NA EEN KERKENRAADSVERGADERING
handen waren
zoiets niet bij de
KWAM JOHAN VOOR HET EERST IN
stijf. Een van de
kinderen op deze
AANRAKING MET GENEZING OP GEBED.
ouderlingen had
afdeling.” Vanaf
zondagmiddag deed Jarno eigenlijk goede ervaringen met gebedsgenezing. In onze kerk horen we
alles weer wat hij normaliter ook
niet veel over dit onderwerp,
zou doen. Spelen, rennen door
dus ik was wel benieuwd. ‘Als dat
de hal, klimmen en klauteren en
werkt, mag je ook wel voor mij
eindeloos rondjes rijden op een
bidden’, zei ik tegen hem. En dat
traptrekkertje door de hal. Zijn
gebeurde, waarna ik naar huis
ogen zaten nog steeds dicht en
fietste. Op het moment dat ik
zijn vader en moeder hielden hem
naar binnen liep, voelde ik mijn
uiteraard goed in de gaten, zodat
handen warm worden. Sinds dat
hij nergens tegenaan zou botsen.
gesprek heb ik minder last van
Tot dinsdag bleven ze in het ziemijn handen. Onze interesse in
kenhuis.
gebedsgenezing is toen gewekt.
We zijn ons gaan verdiepen in
Een raadsel
wat de Bijbel daarover zegt en
Johan pakt de ontslagbrief uit
schroomden daarom ook niet om
Groningen erbij en leest de conclusie voor: ‘Een klinisch heel vlot iedereen te vragen voor Jarno te
bidden.”
herstel na ernstig schedel- en
hersenletsel. Geen indicatie voor
Weldadenbord
verder operatieve behandeling.’
De artsen stonden inderdaad ver- In de hal van de hervormde
Dorpskerk in Wierden hangt
steld. Er was geen wetenschaptegenwoordig een bord, waarop
pelijke verklaring voor de snelle
mensen de grote daden van God
genezing. “De arts uit Almelo
mogen schrijven. Een initiatief
kon het niet geloven. Ze begreep
van Johan en Anja. “Wij vinden
het niet, maar wij vertelden haar
over ons geloof. En dat God Jarno
genezen heeft”, vertelt Johan.
Lees verder op pagina 15

Zaterdag 27 april
Oranje samenzang, 20.00 uur,
Lemelerveld, Willem Hendrik
Zwarthal, 0572-371838
Zondag 28 april
Aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking, 15.00 uur, Hoogeveen,
Chr. Gereformeerde Centrumkerk, Van Echtenstraat 64
Liedoratorium over Bonhoeffer,
14.30 uur, Hoogeveen, De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, €
10
Woensdag 1 mei
Onderwijsdienst over ‘Geloof
en Goddelijke genezing m.m.v.
evangelist Jan Zijlstra, Deventer,
19.30 - 23.00 uur, info: wingsofhealing.nl
Donderdag 9 mei
Feestelijke aanbieding 1e exemplaar 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/bijbelstudieweekend 0332458824
Maandag 13 mei
Conferentie ‘Mozes in Saksenland’, 10.00 – 15.30 uur, Hellendoorn, Kerk en Leerkamer Protestantse Gemeente, Dorpsstraat
39, 7447 CM, aanmelden (vóór
7 mei) via adehoop11@hetnet.
nl, meer info: tel. 0522 855782
e-mail: reiniergosker@gmail.com

Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Muziekagenda
Zaterdag 20 april
Passie en paasconcert Chr.
Mannenkoor Hollandscheveld,
20.30 uur, Hollandscheveld,
Nederlands Hervormde kerk,
toegang gratis
Zondag 21 april
Paaszangdienst met het Christelijk
Mannenkoor Assen o.l.v. Bert
Duijst, 19.00 uur, Assen,
Jozefkerk, Collardslaan 2
Zaterdag 27 april
Feestelijke Oranje Samenzang
met Ad Huetink op het orgel,
20.00 uur, Lemelerveld, WHZhal, 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
Gospel 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
traditiegetrouw 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
concert), 20.00, v.a. € 27,
IJsselhallen, Rieteweg 4, Zwolle
info en tickets: eventsforchrist.nl
Zaterdag 1 juni
“Everhard 40 jaar concertorganist” Everhard Zwart Orgel,
Lemelerveld, WHZ-hal
€ 13, www.huetink-royalmusic.nl
Zaterdag 15 juni
“Adieu Voorjaar” André van
Vliet Orgel, Arjan & Edith
Post Trompet, 20.00 uur,
Lemelerveld, WHZ-hal, € 15,
www.huetink-royalmusic.nl
Zaterdag 29 juni
A tribute to the Continental
Singers, back to the gospels of
the eighties, € 17, 19.30,
Verrijzeniskerk, Bachlaan 150,
Zwolle
Zaterdag 29 juni
“Welkom Zomer” Harm
Hoeve Orgel, Noortje van
Middelkoop Panfluit, 20.00 uur,
Lemelerveld, WHZ-hal, € 15,
www.huetink-royalmusic.nl
Zaterdag 13 juli
“Virtuoze Zomertour” Gert
van Hoef Orgel, Lemelerveld,
WHZ-hal, 20.00 uur, € 13,
www.huetink-royalmusic.nl

Informatie voor de muziekagenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Daarlerveen 8.45 en 10.15 ds.
M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Tol
Oudleusen 10.00 ds. H. Schipper
19.00 sing-in
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K.
van Staveren 19.00 ds. J. Zondag
De Krim PK 9.30 ds. J. Wassenaar
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
DKK 10.15 ds. A. v/d Haar
Den Ham GK 9.30 ds. R. vna
Hornsveld 19.00 ds. J. Borst DK
10.00 ds. M. Klaassen
Enschede OK 10.00 Lonneker
10.00 ds. G. Lambers-Heerspink
Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot BK
9.50 ds. J. Zondag ZP 10.30 drs.
A. Peijnenborg HZ 10.00 past. F.
Beuger JK 10.00 ds. N. Swen
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma 19.00 da. Sijtsma GrK
9.30 ds. J. Olie 19.00 ds. H. Lubbers HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Gramsbergen BHK 9.30 ds. H.
Boersma
Hardenberg Baalder 10.00 ds.
W. v/d Wel Baalderveld 10.00
ds. P. Langbroek HK 10.00 mw.
N. Jonkers Matrix 9.30 da. Y. van
Benthem Radewijk 10.00 ds. A.
de Lange HöK 9.00 en 10.30 ds.
P. Noordmans Witte Kerk 10.00
ds. L. van Rikxoort Oostloorn
10.30 dhr. A. Kruizinga
Hasselt De Baak 10.00 ds. H.
van Veldhuizen
Heino 9.30 Lieke van Houte
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. L. Aangeenbrug KW 9.30 ds.
R. Perk KZ 10.15 ds. E. Groeneveld
Holten DK 9.30 ds. M. van Sandijk Kandelaar 9.30 en 19.00 ds.
G. van Herk
Kampen BWK 9.30 ds. K. Jager
Kamperveen 9.30 ds. Posthumus
Lemelerveld BK 9.30 mw. J. van
Beveren
Lutten KK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. K. Hazeleger
Nieuwleusen MK 10.00 en
19.15 ds. G. Trouwborst OK
10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Broekema 18.30 ds. B. v/d Weg HC
9.30 ds. W. Kaljouw
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
GK 9.30 ds. K. Jonker
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart
HK 10.00 ds. R. de Bruijn 19.00
ds. J. de Haan
Ossenzijl RH 19.00 paaszangdienst
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S.
Ris 19.00 ds. R. Nijhuis
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo
Schuinesloot 9.30 P. Willemijn
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
B. Steenwijk. Voorber. H.A. 19.00
ds. E. Terpstra Kapel 19.00 ds. D.
Wolters
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haanstra 12.00 paaszang 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 n.b.
Vriezenveen OK 9.30 Vision
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. F. Schipper Irene 9.30 ds. J.
Antonides 19.00 ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 9.30 ds. G. Venhuizen
Westerhaar 9.30 ds. W. den

Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds.
H. de Jong 17.00 ds. H. Donken.
Zangdienst Hoge Hexel 9.30 ds. H.
Donken 15.00 ds. L. Aangeenbrug
GK 9.00 en 10.30 ds. P. Dekker
Wijhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. van den
Dool
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 14.30
ds. T. Staalduine
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk
19.00 ds. J. Adriaanse
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter
Beek 19.00 ds. A. v/d Griend
Zwolle AK 9.30 ds J. Tissink GrK
16.30 ds. M. Jonker JK 9.30 ds. K.
van meijeren 17.00 ds. W. Dekker LK 10.00 ds. M. Jonker. H.A.
OK 9.00 ds. E. Urban 10.30 ds.
I. Epema Open Kring 9.30 ds. E.
Jonker SiK 10.00 ds. H. Evers StK
9.30 ds. G. van Rheenen
Maandag 22 april 2019
2e Paasdag
Belt-Schutsloot 9.30 ds. G.
Trouwborst
Daarle 9.30 dhr. H. Maneschijn
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dedemsvaart VDK 10.00 ds. K.
van Staveren
Den Ham HK 10.00 evang.-dienst
Enter 9.30 dhr. H. Berkhoff
Genemuiden GrK 9.30 ds. J. Olie
HC 9.30 ds. M. Kuijt
Gramsbergen BHK 10.00 zangdienst
Mariënberg SK 9.30 ds. R. van
Hornsveld
Nijverdal HC 9.30 ds. H. van
Dalen
Ommen GK 9.30 ds. J. de Haan
Sibculo FK 9.30 ds. J. Wassenaar
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. E.
van Veen Kapel 10.00 ds. D. Wolters
Wierden DK 9.30 ds. W. Gorissen Hoge Hexel 9.30 ds. G. Hoff
Wilsum 9.00 ds. G. Oberink
Zwartsluis GK 10.00 ds. I. Postma. Zangdienst
Zwolle JK 9.30 n.b.
Zondag 28 april 2019
Almelo Bleek 10.00 da. T. Holtman De Ontmoeting 10.00 ds. M.
Plette GrK 10.00 ds. H. Schorren
PK 10.00 da. R. Venema Noach
10.00 da. M. de Vries Eugeria
10.30 ds. M. Montagne ZGT
10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. A. Bierma
19.00 ds. J. de Goeijen
Belt-Schutsloot 9.30 dhr. R. Pasterkamp
Bergentheim WK 9.30 ds. A.
Hekman 19.00 ds. D. Juijn
Berkum HH 9.30 mw. R. van Dijk
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. H. Torenbeek
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 ds. T. Nieuwenhuis
Bruchterveld 10.00 mw. H. Veldhuis
Daarle 9.30 ds. T. Veenstra 15.00
tentdienst
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Geerling Oudleusen 10.00 ds. E.
Urban
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J.
Zondag De Fontein 19.00 ds. G.
Rohaan
De Krim PK 9.30 ds. A. de Lange
Delden OB 10.00 ds. P. ten Kleij
Den Ham GK 9.30 ds. H. de
Haan HK 19.00 ds. H. de Haan

DK 10.00 ds. H. Klaassen
Enschede OK 10.00 ds. H. Siebert
Lonneker 10.00 ds. A. Reitsma
BK 10.00 ds. J. Tiggelaar ZP 18.00
mw. M. Mulder HZ 10.00 past. F.
Peters JK 10.00 ds. W. Janssen
Enter 9.30 drs. J. Eertink 19.00 ds.
E. v/d Vene
Genemuiden GK 9.30 ds. N.
Noort 19.00 ds. A. v/d Spek GrK
9.30 ds. M. Krooneman 19.00 ds. J.
Olie HC 9.30 ds. I. Visky
Giethoorn PG 10.00 dhr. K. de
Lange
Gramsbergen BHK 9.30 en
19.00 n.b.
Hardenberg HK 10.00 ds. W. v/d
Wel Matrix 9.30 ds. P. Langbroek
Radewijk 10.00 dhr. W. v/d Kamp
SK 10.00 ds. P. Noordmans 19.00
ds. W. v/d Wel Witte Kerk 10.00
dr. J. Borst Oostloorn 11.00 ds. P.
Langbroek
Hasselt Ichthus 9.30
Heino 9.30 Ferry Bultink
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. J. Wassenaar 18.00 ds. R. vna
Hornsveld KW 9.30 ds. R. Perk
KZ 10.15 ds. J. Eertink
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom Kandelaar 9.30 ds. G. van
Herk 19.00 mw. Wundering
Kampen OH 9.30 ds. G. Gijsbertsen 19.00 n.b.
Kuinre 10.00 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 dhr. Zwart
Lemelerveld BK 9.30 ds. J. van
Nijen
Lutten LK 9.30 ds. B. Heusinkveld
Mariënberg SK 9.30 ds. J. Post
Nieuwleusen MK 10.00 ds. H.
van Veldhuizen 19.15 ds. G. Kruizinge OK 10.00 drs. P. Hellinga
Nijverdal RB 9.30 ds. G. Lambers
Heespink HC 9.30 ds. B. v/d Weg
Ommen GK 9.30 ds. K. Hazeleger
19.00 ds. W. den Braber HK 9.30
ds. K. Jelsma

Paaslo0 HG 9.30 ds. W. Pastoor
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris 19.00
ds. Oosterwijk
Rouveen 11.00 br. W. Voogd
Sibculo FK 11.00 ds. A. v/d
Griend
Schuinesloot 11.00 ds. B.
Heusinkveld
Sint Jansklooster JK 10.00 en
19.00 ds. E. Jans. H.A. en dankz.
Kapel 19.00 dhr. A. Knoeff
Staphorst 9.00 br. W. Voogd
Steenwijk GrK 9.30 ds. D. Lagerweij 19.00 zangdienst OV 9.30 en
EV 10.45 ds. G. Knol
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. J.
Kamp MK 10.00 n.b.
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. Schipper
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. J. Droogendijk 19.00 ds. F.
Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. J. Stap
Westerhaar 9.30 ds. J. Sijtsma
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds.
J. van Bart 18.45 ds. F. van Sanden
Hoge Hexel 9.30 ds. A. Zijlstra
19.00 ds. G. Schreuders
GK 9.30 ds. H. de Ruiter
Wijhe NK 10.00 ds. H. Neleman
Willemsoord 9.30 da. A. Oosting
Wilsum 9.30 ds. B. van Steenwijk
14.30 ds. J. v/d Mark
Windesheim 10.00 ds. C. van ’t
Hof 19.00 ds. E. Terpstra
Witharen 10.00 ds. A. de Vries
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. P. Eigenhuis
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek. H.A. 16.00 tentdienst
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam GrK 16.30 vespers JK 9.30
ds. J. van Wijk 17.00 ds. C. Visser
LK 10.00 prof. L. v/d Brom OK
10.00 ds. I. Epema 14.00 perkidienst SiK 10.00 ds. J. Woudenberg StK 9.30 ds. G. de Goeijen

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Schalkwijk en ‘t Goy (herv.)
i.c.m. Tull en ‘t Waal en Honswijk
(herv.), ds. M. van Duijn te Zeist
te Ede (Sionkerk), ds. C.H.
Hogendoorn te Katwijk (herv.,
Morgenster)
te Goes (herv., De Levensbron,
als predikant met bijzondere
opdracht, geestelijk verzorger
Zorggroep Ter Weel), ds. H.J.
Catsburg te Goes, die dit beroep
heeft aangenomen
te Noorden (herv.), ds. G.H.
Molenaar te Doornspijk (herv.)
te Weerselo i.c.m. Ootmarsum, ds. R. Kloosterziel te Ruinerwold i.c.m. IJhorst/De Wijk
Aangenomen
naar Amsterdam (Jeruzalemkerk), ds. C.W. Saly te Ede
naar Roden-Roderwolde, ds.
P.S. van Dijk te Adorp-WetsingeSauwerd
Bedankt
voor Utrecht (Jacobikerk), ds.
C.M.A. van Ekris te Zeist (herv.).
GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Aangenomen
naar Dalfsen-Oost, ds. K. Beiboer te Amersfoort-Nieuwland
Bedankt
voor Hoogezand-Sappemeer,
ds. E.T. van de Kamp te Nieuwegein
CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen

te Driebergen, ds. A.C. Uitslag
te Urk (Eben-Haezer)
te Ameide i.c.m. Vianen, ds.
A.J.T. Ruis te Rotterdam-Kralingen
NED. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Schiedam, ds. M. de Kreek te
Doetinchem-Velp
Beroepbaar
kandidaat D. van der Zee te
Kampen, e-mail dennisvanderzee@msn.com, tel. 06-15836132
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Barendrecht, ds. P.D. den
Haan te Tholen, die bedankte voor Drachten en voor
Wolphaartsdijk
te Puttershoek en te Scherpenzeel, ds. S. Maljaars te Meliskerke
te Middelharnis en te Zoetermeer, ds. B. Labee te Veenendaal,
die bedankte voor Den HaagScheveningen en voor ’s-Gravenpolder
te Hilversum, ds. H.A. van
Zetten te Benthuizen
te Middelburg-Zuid, ds. G.
van Manen te Elspeet
Bedankt
voor Lelystad, ds. H. Brons
te Vlaardingen
voor Uddel, ds. C.A. van Dieren
te Rijssen-Noord
voor Kruiningen, ds. A.T. Huijser te Sliedrecht
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W. Pastoor
Ris 19.00

Voogd
A. v/d

. B.

Blokzijl

P R OT. G E M .

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

10.00 en
n dankz.
oeff
Voogd
s. D. LagerOV 9.30 en Zondag 21 april Pasen

10.00u Ds J.Vonk, Grote Kerk
Blokzijl. Organist: Corry van
den Berg. Collecte: 1e kerk in
actie, 2e eigen kerk, 3e verwards. J. Schip- ming kerkgebouwen.
Zondag 28 april. 10.00u Ds
ker 9.30 H.Torenbeek (Emmeloord),
0 ds. F.
Grote Kerk Blokzijl. Organist:
Jaco Floor. Collecte: 1e diacods. J. Stap nie, 2e eigen kerk, 3e plaatselijk
. Sijtsma
gemeentewerk.
10.45 ds. Komende zondagen komen we
an Sanden beide keren samen in de Grote
A. Zijlstra Kerk. De voorgangers zijn in
volgorde ds Jelle Vonk en ds
er
Hero Torenbeek. Organisten
. Neleman zijn achtereenvolgens Corry
A. Oosting van den Berg en Jaco Floor. En
n Steenwijk steeds zal er ook dan weer koffi edrinken zijn na afl oop! Doe
s. C. van ’t maar gewoon mee! Wees hartera
lijk welkom!
. de Vries Pastoraat
rst GK
Onze aandacht en gebeden gaan
uit naar:
ds. A. v/d Zieken:
ienst
Mw Roelien de Lange – de Lange
Eygenverblijft in het Isala ziekenhuis,
rs JK 9.30 op de verpleegafdeling van IJs. C. Visser selheem (Vlinder 2, 6e verd. Dr
Brom OK v. Heesweg 2 8025AB Zwolle).
00 perki- Zij mag de komende tijd in het
Wouden- weekend naar huis. Wij wensen
e Goeijen haar en haar gezin veel sterkte.
Mw Lena (H.) Lok (Veldhuisweg
5, Blokzijl) is thuis en wordt liefdevol verzorgd door haar broer
Willem.
C. Uitslag Mw Jeltje( J.W.A.)Dansik-Postma , Wetering-west 23 Weteanen, ds. ring is thuis en herstellende.
m-Kralingen Dhr Wolter ( J.H.) Belt, Duinweg 2 Blokzijl, verblijft nu in
Zonnekamp te Steenwijk, nadat
KEN
hij in ‘t ziekenhuis was geopede Kreek te reerd aan z`n bovenbeen. Hij
voelt zich er zich goed en bloeit
er helemaal op! Hij ziet uit naar
wat bezoek! Ook zal er een
oplossing moeten komen ‘hoe
Zee te
het straks verder zal moeten’!
vander-15836132 Dhr André Mol, de Kegge 6
Blokzijl, heeft al weer een hele
tijd geleden een dubbele longEN
transplantatie ondergaan. Maar
het wil maar niet veel beter
P.D. den
gaan! Het blijft maar tobben!
dankWe leven met hem mee evenals
oor
met z`n vrouw Angéle en zoon
e Scher- Jesse.
s te Melis- Ook allen, die hier niet
genoemd zijn, maar waarvan we
e Zoeter- weet hebben, dat zij met zorgen
Veenendaal, of verdriet te maken hebben.
Met hen ook leven we mee in
Haags-Graven- gedachten en gebeden!
Voor hen die de komende week
jarig zijn of een jubileum te vieA. van
ren hebben: van harte gefeliciteerd. We hopen dat u/jullie een
ds. G.
fi jne dag hebben!

0 n.b.
0 ds. J.

Brons

van Dieren
A.T. Huij-

REGIONALE
JEUGDBIJEENKOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Kom, laat ons opgaan naar de
berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je
zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.
Lied 1016.
Dopen
Er is een doopaanvraag ingediend. 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 verzocht contact op te nemen met
ds Jelle Vonk (gegevens vindt u
op de website of in Onderweg)
Agenda
Zondag 21 april pasen met
dienst om 10.00uur in de Grote
Kerk
Dinsdag 23 april 18.00uur deadline kopij voor Onderweg
Donderdag 25 april 19.30uur
redactieoverleg
Zondag 28 april om 10.00uur
dienst in de Grote Kerk
Donderdag 02 mei 19.45uur concert van ‘Steenwijks- en Hongaars koor’ in de Grote Kerk
Zondag 05 mei 10.00uur dienst
in de Grote Kerk en ook om
10.00uur jeugdkerk in de waaier
Bezoekdienst
Jarig op 21 april mw F de Liefde,
84 jaar, Brouwerstraat 1, op 24
april dhr G.Huisman, 92 jaar,
zuiderkade 5. Beiden te Blokzijl.
U, allen van harte gefeliciteerd
en een hele fijne verjaardag
gewenst.
Namens de bezoekdienst, Marie
Dijkman-van der Sluis.
Nogmaals vermeld:
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, 78 jaar, Noorderkade 19. Allen te Blokzijl. U allen
van harte gefeliciteerd en een
hele fijne dag gewenst. Namens
de bezoekdienst
Marie Dijkman-van der Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van
de kerk Blokzijl- Scheerwolde
en we delen met u en jou de bijzondere activiteiten, die er zijn
in en om de kerk!
KinderKerk Blokzijl Scheerwolde
KinderKerk is er voor groep 1-3
tijdens de dienst in de Waaier
vanaf 10 uur. KinderKerk voor
groep 4-8 is er tijdens de dienst
in de consistorie van de Grote
Kerk, de kinderen gaan na de
eerste schriftlezing naar de KinderKerk en komen na de collecte weer terug in de dienst.
De KinderKerk heeft een eigen
collecte.
Tijdens de diensten in Scheerwolde, speciale diensten of
projecten worden de kinderen
van groep 1-3 ook in de kerk
verwacht. Dit is tijdens Advent
en de Veertigdagentijd periode
en met speciale diensten zoals
Kerst, Palmpasen, Pasen, Pinksteren, School-Kerk dienst,
Dopen en de Startzondag
Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags
uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op 1ste Paasdag, zondag 21
april gaat onze eigen predikant
A.C.J. van Waard - Pieterse
voor. Mevrouw M. Withaar zal
ons begeleiden op het orgel en
mevrouw P. van Wieringen is de
dienstdoende ouderling. Het zal
een vrolijke gezinsviering worden, waarbij wij vieren dat Jezus
waarlijk is opgestaan! Vanaf 9.45
uur zingen we paasliederen. De
uitgangscollecte is bestemd voor
een diaconaal doel in Pakistan.
Op zondag, 28 april gaat de heer
K. de Lange uit Marknesse voor.
De organist tijdens de dienst is
mevrouw C. Roth en mevrouw
M. Petter is de dienstdoende
ouderling. De uitgangscollecte
is bestemd voor het onderhoud
van het Protestants Centrum.
Tijdens de diensten zal er oppas
aanwezig zijn voor de kleintjes.
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel.
360322.
Amnesty International
Op donderdagavond 18 april was
er in verband met Witte Donderdag geen gezamenlijke schrijfavond. Voor wie dat wil schrijven
we deze keer thuis. De volgende
acties heb ik hiervoor als gezamenlijke acties uitgekozen:
Iran: natuurbeschermers gemarteld en mogelijk ter dood veroordeeld.
Een groep natuurbeschermers
in Iran krijgt mogelijk de doodstraf. De autoriteiten beschuldigen hen ervan dat ze hun werk
als dekmantel gebruikten om
militaire inlichtingen te verzamelen. In werkelijkheid vroegen ze
aandacht voor milieuproblemen
en onderzochten ze bedreigde
diersoorten. De activisten zouden zijn gemarteld om bekentenissen af te leggen. Vier van hen
hangt de doodstraf boven het
hoofd voor ‘het verspreiden van
corruptie op aarde’. Een totaal
onterechte beschuldiging volgens
Amnesty. Vier anderen kunnen
celstraffen van tien of elf jaar
krijgen. Wat kun jij doen? Schrijf
vóór 1 juni 2019 een brief naar
de Iraanse autoriteiten. Roep
hen op de natuurbeschermers
onmiddellijk vrij te laten.
Equatoriaal-Guinea: jongerenactivist zonder duidelijke reden
opgepakt.
De politie heeft in EquatoriaalGuinea jongerenactivist Joaquín
Elo Ayeto op 25 februari zonder
duidelijke reden gearresteerd.
Tijdens zijn verblijf op het politiebureau werd hij gemarteld.
BIJZONDERE
CAMPINGDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Amnesty maakt zich ernstige
zorgen over zijn gezondheid en
veiligheid in de gevangenis. Wat
kun jij doen? Schrijf vóór 1 juni
2019 een brief naar de autoriteiten van Equatoriaal-Guinea.
Vraag om de onmiddellijke vrijlating van Joaquín Elo Ayeto.
Joaquín Elo Ayeto is lid van een
oppositiepartij en verbonden
aan een platform dat opkomt
voor de rechten van jongeren.
Hij werd al eerder opgepakt
vanwege zijn werkzaamheden.
Hij wordt er nu van beschuldigd
dat hij over informatie beschikt
over een samenzwering om de
president te vermoorden. Het is
onduidelijk waar de beschuldiging precies vandaan komt. Toen
hij op 1 maart voor de rechter
verscheen, liet hij zijn verwondingen zien. De rechter weigerde
te luisteren naar zijn verklaring
en besloot zijn voorarrest te verlengen. Zijn advocaat en familie
mogen hem niet bezoeken.
Vietnam: zieke activist onder
zware omstandigheden vast.
Huynh Truong Ca uit Vietnam
moest de gevangenis in omdat
hij wilde deelnemen aan een
demonstratie. Hij lijdt aan een
longziekte, heeft maagproblemen, hoge bloeddruk en diabetes. In de gevangenis krijgt hij
niet de medische zorg die hij
nodig heeft. Afgelopen maart
werd hij bovendien overgebracht
naar een gevangenis 250 kilometer bij zijn familie vandaan. Het
is voor zijn familie bijna onmogelijk hem te bezoeken en zijn
medicijnen te brengen. Wat kun
jij doen? Schrijf vóór 1 juni 2019
een brief naar de minister-president van Vietnam. Roep hem
op Huynh Truong Ca onmiddellijk vrij te laten. Huynh Truong
Ca werd op 4 september 2018
gearresteerd toen hij onderweg
was naar een vreedzame demonstratie. Daarin werd opgeroepen
tot meer democratie. Hij werd
uiteindelijk na een oneerlijke
rechtszaak veroordeeld tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf
omdat hij ‘propaganda tegen
de staat’ zou hebben verspreid.
Huynh Truong Ca is aangesloten
bij een groep die de mensenrechtensituatie in Vietnam wil verbeteren. Voor zijn arrestatie werd
hij al regelmatig lastiggevallen en
geïntimideerd door veiligheidsambtenaren. Ze waarschuwden
hem op Facebook geen kritiek
meer te uiten op de overheid.
Truong Ca trok zich niets aan
van de dreigementen.
U kunt deze acties via de site
van Amnesty International bekijken. En met behulp van de daar
tevens beschikbare voorbeeldbrieven kunt u de acties ondersteunen door thuis te schrijven.
www.amnesty.nl/kom-in-actie/
acties Wanneer u de brieven
vervolgens bij mij, op de Beulakerweg 21, in de brievenbus doet
zal ik ze frankeren en verzenden.
Natuurlijk mag u ze ook zelf versturen.
Voor u allen gezegende Paasdagen gewenst. Met een hartelijke
groet, Petra van Wieringen, 0521
851414
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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

Stille Week
De week vóór Pasen heet ook
wel: Stille Week. In deze week
zijn er gezamenlijke diensten
in de prot.kerk te Blankenham.
Thema is dit jaar: Op weg naar
Pasen met iconen. Iconen kennen we uit de oosters-orthodoxe kerk. In prachtige kleuren,
soms ook met goudverf, 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,
vieren 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 Lijdensverhaal. 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 Paasicoon. Ook gedenken we deze
avond onze doop.
Op Goede Vrijdag lezen we
hoe Jezus zijn kruis draagt op
weg naar Golgotha. Jezus heeft
zijn volgelingen uitgenodigd om
zelf ook hun kruis op zich te
nemen en Hem te volgen. Over
kruis-dragen gaat het in onderstaand verhaal, gevonden in het
40-dagenboekje van de parochie
Heilige Christoffel Steenwijkerland:
Bijna alle mensen hebben wel een
of ander kruis te dragen. Men
zegt niet voor niets: elk huisje
heeft zijn kruisje. Een kruis dragen is geen plezierige bezigheid,
maar een kruis kan toch wel eens
van pas komen. Dat ondervond
een groep pelgrims op weg naar
het beloofde land. Allemaal hadden ze wel een kruis te dragen.
Er waren er velen, die een stuk
van hun kruis hadden afgezaagd.
Dan was het veel gemakkelijker
te dragen. Na een lange tocht
kwamen ze aan bij het beloofde
land. En toen hadden ze een probleem. Rond het beloofde land
lag een brede gracht en er was
nergens een brug te bespeuren. Hoe moesten ze toch over
die gracht aan de andere kant
komen? Een van de kruisdragers
Lees verder op pagina 12
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kreeg een helder idee. Hij schoof
zijn kruis over de gracht tot het
de andere kant raakte en toen
liep hij over zijn kruis het beloofde land binnen. Binnen de kortste keren volgden de anderen
zijn voorbeeld. Alleen diegenen
die een stuk van hun kruis hadden afgezaagd stonden beteuterd
te kijken. Hun kruis was tekort
en bereikte niet de andere kant.
Voor hen was het beloofde land
onbereikbaar.
Eerste Paasdag: ‘De Heer
is waarlijk opgestaan!’ Eerste
Paasdag vieren we samen met
de zondagschool Kuinre en Blankenham de opstanding van Jezus.
We beginnen om 9.50 uur met
het zingen van Paasliederen. Na
de dienst in de kerkruimte zetten 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.
Volgende week zondag 28
april is er een gezamenlijke
dienst om 11.00 uur in Blankenham, waarin ik hoop voor te
gaan.
Zieken. In onze gebeden denken
we aan de zieken, aan hen die in
het ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis en in een verpleeghuis.
Ook bidden we voor hun familie
en naasten.
Dat er licht mag zijn, licht in onze
ogen: dat we elkaar zullen zien zo
goed als nieuw. Licht in onze harten: dat we ruimte scheppen, plaats
maken voor velen.
Licht in onze gedachten: dat wij
komen tot nadenken en eerlijk
besluiten. Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en gastvrijheid
zullen heersen. Licht op deze
plaats, om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen met geloof
in Hem, die eens geroepen heeft:
Ik ben het licht der wereld.
Goede Paasdagen vol licht
gewenst!
Met vriendelijke groet,
Ds.R.v.d.Hucht

Steenwijkerwold
Predikant: ds. E. van Veen,
tel. 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl
scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13,
8341 PZ Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl

Goede Vrijdag 19 april. Aanvang: 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 bitterheid 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 stervenden 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. Aanvang: 21.00 uur. Voorganger:
ds. E. van Veen. Organist: Arjan
Kroes. Ophaaldienst: dhr. B.G. de
Groot Boersma
De dienst gaat verder. De schepping houdt de adem in. Het is
sabbat, de rustdag – maar deze
keer is het ‘dood-stil’. Het wordt
avond. Volgens de joodse traditie 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’
1e Paasdag Zondag 21 april.
Aanvang 09.30 uur. Voorganger:
ds. E. van Veen. Organist: Jannes Lopers. Ophaaldienst: dhr.
H. Wubs. Eindcollecte: Zending
(Paascollecte).
Jullie vragen, hoe is de opstanding
der doden? – Ik weet het niet.
Jullie vragen, komt er een opstanding der doden? – Ik weet het
niet. Jullie vragen, komt er geen
opstanding der doden? – Ik weet
het niet. Ik weet alleen, waarnaar
jullie niet vragen: De opstanding
van hen die leven. Ik weet alleen,
waartoe Hij ons roept: Tot
opstanding vandaag en nu. (Kurt
Marti)
“Toen ze het graf binnengingen,
zagen ze rechts een in het wit
geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen
hen: ‘Wees niet bang. U zoekt
Jezus, de man uit Nazaret die
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de
dood, hij is niet hier; kijk, dat is de
plaats waar hij was neergelegd. Ga
terug en zeg tegen zijn leerlingen
en tegen Petrus: ‘Hij gaat jullie voor
naar Galilea, daar zullen jullie hem
zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”
(Marcus 16:5-7)
Met Pasen vieren we de bevrijding van Jezus uit de macht van
de dood. Gelukkig vallen daarbij
geen doden. Alleen de wachters
bij het graf vallen van schrik neer
‘alsof ze dood waren’ (volgens
Mattheüs). Er vallen bij Jezus’
Opstanding geen doden meer.
Ook niet onder degenen die
Hem naar het leven stonden.
Zodat er geen misverstand meer
kan bestaan over de vraag of God
de dood van mensen wil. Zeker
niet! Opdat ook en voorgoed
duidelijk is dat God een wereld
voor ogen staat waarin mensen
leven in vrede, respect en goede
verhoudingen. Dat zegt zowel het
Paasfeest van de synagoge als dat
van de kerk. En dat die wereld
het laatste woord heeft, de dood
voorbij, is een belofte die met
ons meegaat! Die we gaan vieren!
Zondag 28 april. Aanvang:
09.30 uur. Voorganger: ds.
M.R. Veen (Achlum). Organist:
Gerco Eggink. Ophaaldienst:

dhr. E. Kooij. Eindcollecte:
Streekverband, Rooseveltpaviljoen.
Ouderenmorgen en Samen
aan tafel
Op donderdag 2 mei is er weer
ouderenmorgen. De morgen
begint om 10.30 uur in Hoogthij.
Na afloop van de ouderenmorgen
is er weer Samen aan tafel. Vanaf
ongeveer 12.15 uur kunt u weer
gezellig samen eten en een praatje maken in Hoogthij. Nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom. Heeft u geen vervoer, en
wilt u worden opgehaald voor de
ouderenmorgen of voor Samen
aan tafel, dan kunt u bellen met
Petra van Beek, tel. 588 685.
4 Mei herdenking
Op zaterdag 4 mei is om 16.30
uur weer de jaarlijkse herdenking
van de Oorlogsslachtoffers in
onze kerk. U bent van harte welkom vanaf 16.00 uur.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
zondag 14 april zijn met een hartelijke groet en een bemoediging
gebracht bij dhr. B. Winters van
de ten Holtheweg.
Giften
Door dhr. Klarenberg is € 10,ontvangen voor de kerk. En door
mevr. Drenthen is € 10,- ontvangen voor de kerk en € 10,- voor
de restauratie van de klokkentoren. Hartelijk bedankt voor deze
giften.
Overleden
Op zaterdag 6 april is in de vroege ochtend Piet de Vries overleden, op de leeftijd van 82 jaar.
Sinds oktober 2018 verbleef hij
in Zonnekamp, waar zijn gezondheid in de loop der maanden achteruit is gegaan. In de nacht van
vrijdag 5 april op zaterdag 6 april
is Piet de Vries van ons heengegaan. Vrijdag waren we in de
kerk van Steenwijkerwold, waar
Piet lid van was, om zijn leven te
gedenken.
Piet de Vries werd geboren op 9
augustus 1936 op de Woldberg,
hij was het vijfde kind van de 11
die zijn ouders zouden krijgen.
Toen Piet een jaar of 5 oud was,
verhuisde het gezin naar de Polle.
In Steenwijkerwold ging hij naar
de School met de Bijbel. En na
de lagere school ging Piet gelijk
aan het werk, zoals dat in die tijd
helemaal niet ongewoon was.
Wel heeft hij in die jaren nog het
avonddiploma van de landbouwschool gehaald. Uiteenlopend
werk heeft Piet in die tijd gedaan.
Op het land gewerkt, bij een
grasdrogerij, en heel kort bij de
hoogovens, maar dat was te ver
van huis, hij was zo weer terug,
en een aantal jaren bij Algra, die
kabels legde. Op 8 oktober 1965
trouwde hij met Elly Herskamp,
die toentertijd op Eesveen woonde. Na hun trouwen gingen zij
gelijk aan de Baarsweg 15 wonen.
De jaren daarop werden hun kinderen Jan en Grietje geboren. Al
vroeg werd Piet afgekeurd vanwege zijn rug, waarna hij nog een
jaar of wat heeft gewerkt bij de
sociale werkplaats. Het was geen
vetpot, en Piet streed in die jaren
vaak om geld waar hij meende
recht op te hebben. Op verschillende manieren probeerde hij
wat geld bijeen te sprokkelen. Zo
spinde hij veel schapenwol, wat
verkocht werd. Ploegde tuintjes
om en heeft nog vele jaren bij
de Monuta op de lijkauto gereden en hielp met afleggen. Een

grote hobby zijn altijd de geiten
geweest, de witte en de bruine
geiten. Zijn vader vond het maar
niets. Maar met die geiten heeft
Piet vele prijzen gewonnen. In
de kamer hangt een prijzenkast,
die. Piet ging graag naar tentoonstellingen en vergaderingen. De
laatste tien jaar was er eerst de
zorg om Elly, die steeds vaker
met haar gezondheid kampte. En
toen zij uiteindelijk op 3 november
2016 overleed was dat een heel
gemis. In de afscheidsdienst op 12
april hebben we psalm 23 gelezen.
Het is een heel bekende psalm,
ook een heel geliefde, misschien
wel de meest geliefde die er is.
Want hij gaat over Gods vaderlijke
zorg, over rust, over vertrouwen
en overgave. Het gaat om Gods
vertrouwen, het vertrouwen dat
God er voor ons is, en ons thuishaalt. Aan die God hebben wij Piet
de Vries toevertrouwd. Moge God
zijn kinderen nabij zijn met zijn
troost en nabijheid.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of
door te geven betreffende pastoraat, neem dan gerust contact
op met één van de ouderlingen of
met de predikant. Het leven van
mensen is vaak een weg van op
en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel
zorg nodig. Er zijn ook mensen
voor wie de toekomst onzeker
is of die wachten op spannende
behandelingen of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast
worden, maar hun werk met veel
liefde doen. Alle zieken en hun
verzorgers sterkte toegewenst!
Heb lief en doe wat je wilt.
Als je zwijgt, zwijg uit liefde.
Als je spreekt, spreek uit liefde.
Als je iemand terechtwijst,
doe het uit liefde.
Als je vergeeft, vergeef uit liefde.
Laat de wortel van de liefde in
je binnenste groeien.
Uit die wortel kan slechts het goede
voortkomen.
Augustinus
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente
is in de eerste plaats het omzien
naar elkaar in het dagelijkse
leven. Op basis van ons geloof
zijn we met elkaar verbonden en
geven we zorg aan wie dat nodig
heeft. De pastorale zorg wordt
door de gemeente in het bijzonder toevertrouwd aan de predikant en ouderlingen, wat wel
moeilijker wordt nu we nog maar
twee ouderlingen hebben. Daarnaast zijn er de bezoekers die
contacten met gemeenteleden
onderhouden. Indien u behoefte
hebt aan pastoraal contact of een
gesprek, kunt u altijd direct contact opnemen met de predikant
of ouderling.
Ik geef je de toekomst
Maria is bij het lege graf en heel erg
verdrietig.
Maar in het paasverhaal
gebeurt er een wonder.
Iemand noemt Maria bij haar naam
en plotseling herkent ze Jezus.
Hij is opgestaan!
Johannes 20:1-18
Gezegende Paasdagen gewenst!
Namens de ouderlingen en predikant
Met vriendelijke groeten, ds. Eric
van Veen

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

21 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. A.
Kroeze en het lied voor de dienst
is Lied 884. Collectes: Zorgmaatje (diaconale vriendendienst),
instandhouding van de eredienst,
orgelfonds. Er wordt in Tilvoorde
op de jongste kinderen van onze
gemeente gepast door: Gertrude
de Dobbelaar - Haaften , Pascal
Mooiweer en Jetty Jongman. Er
is een kindernevendienst voor de
kinderen van groep 1,2 en 3, dit
wordt verzorgd door .
21 april 2019 om 19:00 uur in
de Kapel, in deze dienst hoopt
ds. D. Wolters voor te gaan. De
organist is dhr. J.P. van Eerde.
Collectes: Zorgmaatje (diaconale
vrienden dienst), instandhouding
van de eredienst, orgelfonds.
22 april 2019 om 10:00 uur in
de Kapel, in deze dienst hoopt
ds. D. Wolters voor te gaan. De
organist is mw.. C.van den Berg.
Collectes: Zorgmaatje (diaconale
vrienden dienst), instandhouding
van de eredienst, orgelfonds.
Agenda
3 mei 2019 om 19:00 uur, Oefenen Cantorij, Grote Kerk.
6 mei 2019 om 19:00 uur, Verkoop collectebonnen van 19.0020.00 uur, Tilvoorde.
Dienst op eerste Paasdag
Tijdens de ochtenddienst lezen
we het korte krachtige paasevangelie uit Marcus. We zullen
onder begeleiding van het prachtige orgel en de koperblazers uit
Sint Jansklooster verschillende
Paasliederen zingen. Voor de
kinderen is er een verrassing in
de dienst. Iedereen is van harte
welkom.
Dienst op eerste Paasdag ’s
avonds. Tijdens de avonddienst
op eerste paasdag in de Kapel
lezen we uit Marcus 16. Het wonder van Pasen is zo onwerkelijk,
dat er geen woorden voor zijn.
Zangdienst op tweede Paasdag. Zoals inmiddels gebruikelijk op tweede dagen hebben
we in de Kapel een zangdienstop-verzoek. U kunt tijdens de
Lees verder op pagina 13
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dienst zelf aangeven welke liederen we met elkaar zullen zingen.
De dienst wordt begeleid door
Corry van de Berg op het orgel
en Hessel Boschma op de trompet. Op hoge toon zingen we lofliederen voor de verrezen Heer!
Ambtsdragers
Met Pinksteren zijn de volgende
ambtsdragers aftredend, maar
stellen zich wel herkiesbaar:
ouderling Marjolein Verbaas en
de ouderling-kerkrentmeesters
Bart Huisman. De volgende
ambtsdragers zijn aftredend en
niet herkiesbaar: diakenen Jannemarie Spans, Wim Schaap en Jose
de Boer. Tussentijds aftredend is
ouderling Koos Zandbergen.
De gemeente wordt daarom
opgeroepen om namen van
gemeenteleden die geschikt zijn
voor het ambt van ouderling of
diaken door te geven aan één
van de predikanten of de scriba.
Buiten de ontstane vacatures zijn
er ook nog steeds vacatures die
al langer vacant zijn. U mag ook
u zelf aanmelden. U kunt namen
doorgeven t/m vrijdag 26 april
a.s.
Kinderen in de consistorie
Tijdens de gemeenteavond is de
vraag gesteld hoe de kerkenraad
denkt over ‘kinderen in de consistorie’. Het gebeurt namelijk wel
eens dat een kerkenraadslid een
kind meeneemt de consistorie in.
Allereerst willen we u geruststellen: voor de dienst in de consistorie worden er geen vertrouwelijke dingen besproken, die
niet bestemd zouden zijn voor
andere oren. Wat we bespreken
zijn een paar praktische dingen,
de afkondigingen worden doorgenomen en er vindt een consistoriegebed plaats, waarin een zegen
wordt gevraagd voor de dienst.
In de tweede plaats willen we als
kerkenraad benadrukken dat we
een afspiegeling van de gemeente
willen zijn en dat we het daarom
belangrijk vinden om ook (jonge)
ouders in de kerkenraad te hebben. We zijn dankbaar voor
iedereen die te midden van de
hectiek van zijn of haar bestaan
bereid is om zich een tijdje binnen de kerkenraad actief in te
zetten. Kerkenraadsleden staan
dan vrij om in overleg met hun
partner te kijken naar wat de
beste plek is om samen met hun
kinderen naar de kerk te komen.
We willen hierin op geen enkele
manier drempels opwerpen.
En ten derde willen we als kerkenraad benadrukken dat kinderen wezenlijk in de kerk thuis
horen. Samen zijn we deel van
Gods gezin. Sterker nog: Jezus
stelt de kinderen ons ten voorbeeld. Wie niet is zoals zij, kan
het koninkrijk van God niet binnengaan. Als gemeente hopen
we dan ook een plek te zijn waar
kinderen zich thuis voelen. En als
kerkenraad willen we hierin de
gemeente voorgaan.
Jaarrekening 2018
De jaarrekening van het college
van Kerkrentmeesters over het
jaar 2018 ligt voor de Gemeente
ter inzage van 29 april tot 11 mei.
U kunt hier voor een afspraak
maken met de penningmeester,
dhr. Nick Paters.
Bloemengroet
Er zijn in de afgelopen week,
als teken van medeleven en als
groet van de gemeente, bloe-

men gebracht bij dhr. Hoogstede, Oppen Swolle 8a, bij mw.
Hoekstra- Swieringa, Oppen
Swolle 28 en bij Mw. Smit Schaap, v. Smirrenstraat 15.
Belijdenis
Tijdens de ochtenddienst van
zondag 14 april hebben drie
gemeenteleden belijdenis gedaan:
Gea van Benthem, tekst: ‘God is
liefde. Wie in de liefde blijft, blijft
in God, en God blijft in hem...’ 1
Joh. 4:16
Geuje van Benthem, tekst: ‘Wij
hebben lief omdat God ons het
eerst heeft liefgehad..’1 Joh. 4:18
Karina Kristina Boldewijn ‘Kristine’, tekst: Houd de onderlinge
liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben
sommigen zonder het te weten
engelen ontvangen. Heb.13:1-2
De Diaconie - Geweldige
opbrengst Armoede actie voor
Dorotty €5321,80
Wat een prachtige dag was het
zaterdag 30 maart. Het weer zat
mee. Uit alle geledingen van de
Hervormde kerk werd er meegewerkt aan de actie van oud tot
jong. Bedankt, alle mensen die
kwamen op de fair om de actie te
ondersteunen door wat te kopen
of mee te doen met verschillende
spellen. Daarna de kerkdienst op
zondag met medewerking van
Elise Mannah, een prachtige kerkdienst als afsluiting van de actie.
Wat prachtig is het om te zien
dat jong en oud er voor hebben
gezorgd dat de actie voor Dorotty een groot succes werd, met
een geweldige opbrengst van €
5321,80. Ook zijn er via de bank
verschillende giften binnen gekomen van waarvan enkele grote
van 150 euro, 250 euro, 500 euro
en een van 1000 euro. Geweldig!
Nogmaals Iedereen, die op wat
voor manier ook heeft bijgedragen aan de actie voor Dorotty,
namens de Diaconie en Stichting
Dorotty hartelijk dank.
Eind maart is door de diaconie
het Armoedeweekend georganiseerd. Een fantastisch weekend
met op zaterdag diverse leuke
activiteiten en de verkoop van
veel lekkers en op zondag een
inspirerende eredienst. Allereerst dan ook een woord van
dank voor de organisatie. Daarnaast werden wij verrast met
een geweldige opbrengst van
€ 5321,80! We werden er stil
van. Namens Stichting Dorotty
Oekraïne (en de mensen in
Oekraïne) willen we u hiervoor
heel hartelijk bedanken. Met een
hartelijke groet, Jurrie en Mieke
Zandbergen
Noodhulp Mozambique
Goede vrijdag collecte voor
noodhulp aan Mozambique. Op
14 maart trok orkaan Idai over
Mozambique, Zimbabwe en
Malawi. Tijdens en na de cycloon
viel er vooral boven Zimbabwe
enorm veel regen. Via de rivieren stroomt het regenwater
terug naar Mozambique. Grote
gebieden in het land zijn overstroomd. Ziekenhuizen, scholen
en landbouwgrond zijn zwaar
beschadigd. Het aantal dodelijke
slachtoffers loopt nog dagelijks
op. Schattingen spreken over
1 miljoen mensen in de regio
die de gevolgen van de orkaan
ondervinden, verspreidt over de
drie getroffen landen. Vooral in
Mozambique hebben de mensen
veel te lijden onder de overstromingen en de regen blijft vallen.

Het Christelijk Noodhulpcluster,
waar Woord en Daad lid van is,
komt in actie.
De collecte van goede vrijdag,
welke altijd bestemd is voor
nood of ramgebieden, gaat dit
jaar naar noodhulp voor Mozambique. Deze collecte word van
harte bij u aanbevolen.
Het ga je goed,
Het ga je goed
Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.
Moge jouw leven anderen tot zegen
zijn,
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in je zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen
bent
om de mens op je weg.
God zegene jouw weg,
moge jouw leven tot Gods eer zijn
Met een vriendelijke groet van de
Diaconie
Voorzitterschap van ‘Openstelling Kerk’
Na 20 jaar voorzitterschap van
“Openstelling Kerk” in de maanden juli en augustus heeft Albert
Mooiweer afscheid genomen
als voorzitter. Hij blijft nog wel
als medewerker actief binnen
onze groep. Albert regelde ook
alles voor de openstelling van
de kerk, voor de havendagen
en open monumentendag. Hij
regelde hiervoor de organisten,
trompetblazers en eventueel een
koor. Alles tot volle tevredenheid. Albert, bedankt voor de
fijne samenwerking in al die jaren.
Groep vrijwilligers “Openstelling
Kerk”.
En ook namens de Hervormde
Gemeente willen we Albert
Mooiweer van harte bedanken
voor alles wat hij als voorzitter van de groep “Openstelling
Grote Kerk” heeft gedaan. 20
jaar lang heeft hij samen met de
groep vrijwilliigers zich ingezet
om de openstellingen in goede
banen te leiden. Albert, heel hartelijk bedankt hier voor!

Vollenhove
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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

Geboren
Door Hem bedacht
Door Hem gemaakt
Door Hem geliefd en aangeraakt
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder
De wereld is een prachtig wonder rijker schrijven Arno, Hermien, Rolan, Silvan en Allan Tukker. Stan is geboren op 4 april.
Het gezin woont aan de J. van
Dieststraat 36. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen!
Pastoraat
Dhr. Muizelaar, Meester Kroezestraat 36, en dhr. Schurink,
van Haersoltelaan 45, ondergaan

medische behandelingen. We bidden hen kracht en gezondheid
toe.
Ten slotte
Zondagmorgen mogen we elkaar
weer begroeten, zoals de eerste
christenen dat met Pasen ook al
deden: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ En als antwoord zeggen
we dan: ‘Halleluja!’
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Vollenhove

AMBT

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

Meeleven met
Dhr. A. Hoogstede Oppen Swolle
8a verblijft opnieuw in de Isala
kliniek in Zwolle. Dhr. T. Visscher
(Karwij 265, Vollenhove) mocht
weer thuiskomen vanuit de Zonnekamp in Steenwijk. ‘Wees hier
aanwezig, Licht in ons midden...’
Nieuw in ons midden
Vanuit de vrijgemaakte kerk
Kadoelen is met attestatie overgekomen naar onze gemeente
Irene Been, Molenstraat 12 in
Sint Jansklooster. We verwelkomen haar van harte.
Ten slotte,
Hartelijk wil ik u bedanken voor
alle bemoedigingen. Heel fijn dat
ik weer in uw midden het werk
aan kan vatten. De komende tijd
zal ik nog enkele injecties met
medicatie ontvangen in het oog.
De ingrepen zullen uitgevoerd
worden in het UMCG. De energie komt gelukkig weer terug En
ik hoop dat het zicht dat nu weer
terug is - het was slechts 30% niet opnieuw zal verminderen.
Ontvangt allen een vriendelijke
groet vanuit de pastorie aan de
Leeuwte,
ds. H.J.H. Pap

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

God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht
tegen,
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar het lichaam heeft gelegen,
waarlijk, de Heer is opgestaan!
Uit: Zingende gezegend.
Diensten 21 april –
1e Paasdag
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Belt-Schutsloot 09.30 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur –
Voorganger: ds. G. Venhuizen,
Nijensleek.
In beide diensten is de diaconiecollecte 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 Nieuwleusen.
Aan deze dienst wordt meegewerkt door chr.gem.zangver.
Looft den Heere.
Diaconie collecte 1 paasdag 21
april Wanneperveen/ Beltschutsloot.
Versterk de kerk in Pakistan.
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker.
Zij vormen een minderheid en
behoren tot de laagste klasse, de
armste bevolkingsgroepen. 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 trainingen volgen over discipelschap en
theologie. Jaarlijks volgen 6.000
tieners een jongerentraining . Zij
zijn het toekomstig kader van de
kerk en staan dankzij 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.
Diensten 28 april
Belt-Schutsloot 09.30 uur –
Voorganger: dhr. R. Pasterkamp.
Wanneperveen 09.30 uur –
Voroganger: ds. J. Stap, Kolderveen – koffiedrinken na de dienst.
In beide diensten is er een extra
collecte voor kerk en onderhoud.
Dienst 5 mei – Bevestiging
ambtsdragers
Dit is een gezamenlijke dienst die
wordt gehouden in Belt-Schutsloot om 9.30 uur. In deze dienst
wordt een extra collecte gehouden voor kerk en onderhoud. Na
de dienst is er voor iedereen koffie, thee of ranja.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen
21/04 – Fam. R. Pit en fam. B.
Stummel, Bovenboerseweg.
28/04 – Fam. J. van den Berg en
fam. M. Winters
05/05 – Fam. W. van der Heide
en fam. J. Minnema.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 14
april gingen met een hartelijke
groet van de gemeente naar mw.
G. van de Belt-Klaver . In Wanneperveen werden bloemen
gebracht bij mw. J. Heidema in
Meppel en bij de heer S. Jonas.
Verantwoording
De deurcollecte van 14 april voor
Kerk in Actie bedroeg €164,90.
Ouderling R. Korthoef heeft een
gift ontvangen van €50 voor Kerk
in Actie.
De voorjaarszendingscollecte
in W’veen heeft €440,01 opgebracht.
Huwelijksjubileum
Op 23 april 2019 zijn de heer
en mevrouw Huisman te WanLees verder op pagina 14
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neperveen 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.
Gemeenteavond
Voor woensdag 8 mei staat er
een gezamenlijke gemeenteavond
gepland om 20.00 uur in de kerk
te BS. U/jullie worden hiervoor
van harte uitgenodigd. Deze uitnodiging geldt voor doop- en
belijdende leden maar ook voor
niet-leden die zich wel betrokken
voelen.
Vanuit de gemeente
Mw. Hendrik uit de Perelaar,
werd opgenomen en geopereerd
in Heerenveen. Een zware operatie. We wensen haar de zegen en
bijstand van onze Hemelse Vader.
Vanuit de Pastorie
Vorige week was het Palmpasen
een blijde zondag omdat 8 jonge
mensen in ons midden belijdenis
deden van hun geloof. Hun geloof
in Jezus, Gods Zoon, Redder van
de wereld, Heer van de kerk. Ja,
we hebben reden om blij te zijn,
om het geloof van jonge mensen
en veel meer nog om Degene in
wie zij geloven.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

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

Zondag 21 april 9.30 uur
Pasen 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 uitgangscollecte
is voor het plaatselijk pastoraat.
De ontvangst is door Roel Logchies. De ophaaldienst wordt
verzorgd door Gerrit Hop
(0521- 854343) en de bandrecorder wordt rondgebracht door
David Raggers. De zorg voor uw
kinderen is in handen van Gonnie
Logchies.
Zondag 28 april 9.30 uur
In deze dienst hoopt ds. Anke
Oosting uit Balk voor te gaan.
Ouderling van dienst is Feikje
Kloosterman en het orgel wordt
bespeeld door Benia Lenstra.
De uitgangscollecte is voor het
onderhoudsfonds. De ontvangst
is door Rieta de Wagt en de
bloemen worden bezorgd door
Meinie ter Meer. De ophaaldienst wordt verzorgd door Cor
Sijbesma (0521-588093) en de
bandrecorder wordt rondgebracht door de Ypie Klarenberg.
De zorg voor uw kinderen is in
handen van Marga en Charita.
Het lied voor de dienst is lied
560 vers 1 -3
Bij de diensten. Op 1e Paas-

dag is er medewerking van een
gelegenheidszanggroep uit de
gemeente en trompettiste Sjoukje Schelhaas. Het belooft een
feestelijke dienst te worden.
Op 28 april gaat er een onbekende voorganger voor, namelijk
ds. Anke Oosting (1956) uit Balk.
In 2005 werd zij predikant in
Weerselo, in 2011 werd zij verbonden aan Noordlaren/Glimmen. Vanaf 2016 is zij predikant
van de kerkdorpen Oudega-Kolderwolde en Harich-Ruigahuizen.
Ze heeft familie in onze directe
omgeving wonen en op die
manier kruiste ook haar weg met
de onze.
Collecten. 14 april (Palmzondag). Diaconie: € 33,85
Kerkrentmeesters: € 36,25 en
de uitgangscollecte voor het
orgelfonds € 68,35 Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als
groet en bemoediging gegaan
naar John Herijgers aan de Paasloregel.
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het
eerste dat vervolgde christenen
vragen. Zij kennen het belang van
gebed uit eigen ervaring. Iedere
week geef ik u een gebedspunt
door: Ruim een jaar na de aanval
op een bus in Minya in Egypte,
sprak Open Doors met een van
de slachtoffers: Nadia. Zij verloor naar zoon en schoonzoon.
“Ik heb nu gelukkig geen last
meer van nachtmerries, maar ik
mis mijn zoon en schoonzoon.
Ook heb ik nog vaak pijn in mijn
arm, maar ik kan zeggen dat
het goed gaat omdat de Here
God aan mijn zijde staat.” Open
Doors vraagt gebed voor deze
familie.
Jarigen. Op 22 april hoopt
mevrouw H.J. Grooters-Dedden,
Prins Frederiksstraat 21 haar
83ste verjaardag te vieren. Eveneens op 22 april hoopt de heer
H. Eker Spoorlaan 28 De Blesse
zijn 84ste verjaardag te vieren en
op 27 april hoopt mevrouw K.
Klarenberg-Kaastra, Kloosterhuistraat 18 haar 89ste verjaardag te vieren. We wensen allen
namens onze gemeente een gezegend nieuw levensjaar toe.
Huwelijksjubilea. Op 27 april
viert de familie H. van der WalHoomoedt Markeweg 84 dat ze
60 jaar getrouwd zijn. Namens
onze gemeente willen wij hen van
harte feliciteren met deze dag.
Kopij GZ. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u
inleveren tot uiterlijk zondag 28
april 12.00 uur bij de scriba. Dit
zondagsblad bevat de informatie voor VIER weken. Het kan
natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl
Voor u gelezen in het 40-dagen
Parochieblad van de Heilige
Christoffel Steenwijkerwold:
Na stille zaterdag klinkt de prachtige echo van gisteren, Goede Vrijdag, door het hoofd naar mijn hart.
Nu voel ik enkel de stilte en heb
ik respect voor Gods macht. In het
leven na de stilte van het lege kruis.
Vandaag groeit het verlangen dat ik
Hem prijzen mag met stille woorden
uit mijn ziel en spontane gezangen
uit mijn hart.
Morgen, als de zon in het oosten
daagt juich ik met heel mijn hart
want het graf is leeg, alleen doeken
herinneren mij aan de dood van
Jezus. Dan ik het Pasen, begin van

iets nieuws. Overal juichen tonen,
klinken er stemmen zelfs die Christus wilden kruisigen voelen nu blijdschap in hun hart.
Soms volt geluk door iets te beginnen en soms door iets te beëindigen.
Dan is het Paasmorgen: Zoek hem
niet in het graf, daarin vind je geen
leven maar dood. Zoek hem niet
in de hemel, daar kunnen we niet
naar binnen kijken. Maar zoek hem
in het licht dat mensen zijn voor
elkaar.
Dat er licht mag zijn, licht in onze
ogen;
dat we elkaar zullen zien zo goed
als nieuw.
Licht in onze harten;
dat wij ruimte scheppen, plaats
maken voor velen.
Licht in onze gedachten;
dat wij komen tot nadenken en eerlijk besluiten.
Licht in onze huizen;
dat er vriendschap en gastvrijheid
zullen heersen.
Licht in de omgang;
dat we te zien zijn, niet verborgen
voor elkaar.
licht op onze wegen;
dat wij niet dwalen en elkaar tot
doolhof zijn.
Licht in alle uithoeken;
dat we nergens het kleine vergeten,
verdonkeremanen.
licht op deze plaats, om elkaar bij
te lichten,
elkaar toe te schijnen met geloof in
Hem
die eens geroepen heeft; ‘Ik ben het
Licht der wereld!’
Namens de kerkenraad wens ik u
goede Paasdagen toe, Henry Bos
ouderling-scriba
Door de ogen van Willemsoord-Peperga/Blesdijke.
Tijdens de vijf donderdagen in
augustus stelt de kerk de deuren
open om opnieuw een expositie te bezichtigen en te kerk te
bekijken.Voor de expositie hebben we uw hulp nodig, want we
willen graag uw ogen laten zien.
Daarom de vraag: wie wil in ca.
15 minuten haar/zijn ogen laten
tekenen zoals in het voorbeeld
hiernaast? Deze tekeningen
komen 1 maand te hangen in de
kerk van Willemsoord. U kunt
zich opgeven via de lijst die in het
portaal ligt of rechtstreeks via
ondergetekende. Ik neem contact met u op om een afspraak te
maken om in de komende maanden uw ogen te tekenen.
Ankie Koopmans-de Vos (0561441736 of 06-38368356)
Samen naar de Dordtse
synode. Op donderdag 16 mei
a.s. hopen we een tochtje te
organiseren naar Dordrecht. Dat
was 500 jaar geleden de plek van
‘de synode’, ooit hoofdstad van
Nederland, en óók een Venetië
van het Noorden. Het wordt
een dag ‘ter leringh en vermaeck’
over de synode en wat daar om
heen speelde, binnen en buiten
de (toen) gereformeerde kerk.
Op het voorlopige programma
staan een bezoek aan de grote
kerk (met inleiding vanuit de
PKN geschiedenis). Daarna is
er keuze tussen stadswandeling,
boottocht, tentoonstelling n.a.v.
de synode, en/of maaltijd/koffie
op eigen gelegenheid in de stad.
We sluiten (hopelijk) af in een
schuilkerk, met als uitsmijter een
doopsgezinde blik op de geschiedenis van Dordt en de synode.
We houden de mogelijkheid open

van een bijzondere pleisterplek
op heen en/of terugweg. De trip
is georganiseerd in samenspraak
met de Doopsgezinde gemeentes van Giethoorn en Steenwijk
en met de protestantse kerk van
Willemsoord-Peperga/Blesdijke.
Afhankelijk van de interesse
regelen we het vervoer. Doopbewijzen zijn niet nodig en als
men zelf drinken en brood mee
neemt kunnen we de kosten laag
houden. Ook kan hier en daar
een bijdrage in de collectezak
worden gedaan en een attentie
zal nodig zijn voor de inleiders.
Afhankelijk van de vorm van vervoer zullen de kosten ca. 30 - 50
euro bedragen. Maar dat weten
we pas als we meer weten over
het aantal deelnemers. Omdat
Dordrecht niet naast de deur ligt
zal het best een lange dag zijn.
Overigens hoeft er niet heel veel
gelopen te worden. Voorlopig
gaan we uit van vertrek rond
half negen in Willemsoord, via
uiterlijk negen uur bij de Gasthuispoort (Steenwijk). Eventueel
kunnen we na afloop ergens gaan
eten en napraten in de buurt
van Steenwijk. Iedereen die mee
wil kan zich melden tot 1 mei bij
ondergetekende. Daarna hoort u
meer over hoe we reizen en wat
het exacte programma wordt.
Hans Schiere (06-29562054 of
hans.schiere@laventana.nl)
Van de predikant.
Onze hartelijke gelukwensen
voor dhr. en mevr. Geert en
Annie Dedden - Berger die op 16
april 55 jaar getrouwd zullen zijn.
We wensen hun, temidden van
hun geliefden en ook in de kring
van onze gemeente, nog veel
gezegende jaren samen!
Afgelopen Palmzondag gaf
een grote groep kinderen met
hun Palmpaasstokken een extra
blijde dimensie aan de dienst.
Op Goede Vrijdag lezen we met
verschillende gemeenteleden het
gehele lijdensevangelie volgens
Lucas. Henriette van den Dool
zal solo zingen uit Händel’s Messiah en Bach’s Matthäus-Passion.
We zullen stilstaan bij met name
het eigene dat Lucas inbrengt in
zijn verhaal over Jezus’ lijden en
sterven.
In de Paasmorgendienst wordt
muzikaal bijgedragen door Sjoukje Schelhaas met haar trompet
en onze eigen Paaszanggroep.
Deze weken hebben we een
gezin uit India in ons midden. De
dochter, Schreya, zal ons in deze
dienst het evangelie van Jezus’
opstanding voorlezen in het
Engels.
Het verhaal gaat dat het de apostel Thomas is die het Evangelie
naar India heeft gebracht. In de
verhalen rond Jezus’ opstanding
speelt Thomas een bijzondere
rol. Hij staat te boek als ‘ongelovig’. Thomas is de man die stem
geeft aan de twijfel - waar het
woord ‘twee’ in zit - , die onvermijdelijk ook deel uitmaakt van
de weg van het geloof. Zijn naam,
op zijn Grieks Didymus, betekent
‘tweeling’. Zo beeldt hij in het
Evangelie de mens uit die graag
wil geloven maar het gevoel heeft

stuk te lopen op deze wereld
met haar harde “feitelijkheid”.
Jezus komt hem tegemoet in zijn
twijfel, zijn ongeloof. Hij nodigt
Thomas om Hem aan te raken en
te “zien” en tilt hem zo over de
drempel. Johannes noemt Jezus’
verschijning aan Thomas een
teken (Joh. 20:30). Een teken dat
betekent: om te kunnen geloven hoef je niet te zien. Anders
gezegd: het geloof geeft je ogen
om alle dingen nieuw te zien, te
zien in het licht van de Paasmorgen.
In dat licht wordt het Kruis
omgezet van nederlaag in overwinning. Geloof is: dat licht willen en durven zien, daaruit leven
dat niet wij, maar God de maat
is van alle dingen. Die goddelijke
maat wordt met Pasen gesteld.
Wij hebben geen achterstand ten
opzichte van de discipelen. Ook
zij waren aangewezen op geloof.
Van dat geloof zegt de brief aan
de Hebreeën: “Het is de zekerheid der dingen, die men hoopt,
en het bewijs der dingen, die
men niet ziet.” (Hebr.11:1)
Het licht van Pasen is een licht
dat door de diepten van het
leven heen dringt, tot in de
naden van het kwade. Dat zijn
woorden uit een gedicht van
J.W. Schulte Nordholt, waarin de
Thomas-ervaring indrukwekkend
wordt vertolkt:

Geb
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bidden k
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Als het waar is
Als het waar is dat er één verrezen, en Johannes
om te bidde
één teruggekeerd is uit de dood,
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Als wij ons geringe leven meten
aan de majesteit van dat gebeuren, en gedachte
op kan gaan
aan een Heiland die door dichte
de katholiek
deuren
komt om brood en vis met ons te Schillebeeck
“Lucas is bi
eten,
van het geb
biddend om
wordt het op zo’n grote boog
dagelijkse o
gespannen,
wordt het menselijk bedrijf gericht sen andere
(Verhalen v
op een alles overstralend licht,
en er tegelijk weer uit verbannen, ologische p

Leven in g
Jezus leeft v
als het ware
Het gebed i
hij uiteindel
de weg van
Als een god de maat is aller dingen liefde en va
rest ons niets meer dan verrukt van liefde in het
dood. Door
schrik,
innerlijke br
stamelend, verbijsterd van geluk,
bevend van ontzag zijn lof te zingen. kan het geb
dat in zijn g
Net als in Joh. 20 gaat het ook zijn gelaat o
hier van: “hoe zou het waar kun- van een hem
nen zijn?” naar het belijden van is het wond
Thomas die uitroept ‘Mijn Heer tie zoals Lu
en mijn God!’ En evenals bij
Als het gaat
Thomas zal het ook bij ons de
Heer Zelf zijn, die ons over de het ook ove
dubbelheid, de twijfel, heen tilt. daarin en d
Op morgen van de Opstanding ook momen
mogen we weer weten: het is
toch waar!
is het alles oordeel en genade,
dringt de zon die opstaat uit de
steen
door de diepten van het leven heen
en tot in de naden van het kwade.

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

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn,
worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW.
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.
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Kerk en Israël
Dedemsvaart
De commissie Kerk & Israël van
PKN Dedemsvaart organiseert
een avond waarop Asef Pelled zal spreken over de Stichting
Yachad. Yachad is Hebreeuws
voor ‘samen’: Joden en Christenen
die samen opgenomen in Gods
heilsplan voor de wereld. Jezus
kwam voort uit het Joodse volk,
dat daarmee een bijzondere plaats
inneemt in Gods heilsplan. Asaf
Pelled is in Israël geboren en vertelt over zijn werk onder het Joodse volk in Amsterdam en Europa.
Woensdag 24 april, 19.30 - 21:30 uur, Dedemsvaart,
De Fontein, Hoofdvaart 7, vrije toegang, collecte voor
de onkosten

Mystieke zielen

Gebed en lijden (II)

met de Vader. Dat komt op deze gebed dat andere mensen ten
goede komt. Omdat het opencruciale momenten tot uitdrukheid schept – ademruimte.
king; dat blijft gelden tot zijn
Omdat het je
laatste gebed op
dichter bij jezelf
het kruis toe:
De veertigdagentijd is een goede tijd om ons geloof te verdiepen en te
GEBED IS EEN HOUDING DIE JE ALTIJD
brengt, bij je
‘Vader, in uw hanmediteren over het gebed. Jezus leeft van het gebed en in het gebed. Zijn
TERUGVERWIJST NAAR DE MENSEN,
eigen bronnen
den leg ik mijn
bidden komt andere mensen ten goede.
NAAR DE ONTMOETING, NAAR DE
van inspiratie,
geest’ (Luc 23:
DAGELIJKSE REALITEIT.
waardoor je ook
46). In zijn lijden
meer voor anderen kunt betekeblijft hij verbonden met God én
DOOR DS. BERT
inzicht (U bent de Messias),
nen. Hoe meer je vanuit je eigen
met de mensen, als hij op het
ALTENA , ASSEN
van waar het op uit loopt (het
stabiliteit kunt leven, hoe onbekruis bidt: ‘Vader, vergeef hun,
levenseinde dat een doortocht
vangener je ook in contact met
want ze weten niet wat ze doen’
wordt) en is er de stem die ons
De vorige keer
anderen kunt zijn.
(Luc 23: 34), en één van zijn
stond het Bijbelver- op weg wijst (Luister naar hem).
medegekruisigden toezegt: ’Nog
haal waarin Jezus Petrus, Jakobus Dat is het verband: In het lijGebed als ruimte. Letterlijk
vandaag zul je met mij in het
den, gloort het licht. Dat is het
en Johannes mee de berg opnam
ruimte in de kerk. Meer figuurlijk
paradijs zijn’ (Luc 23: 43). Jezus’
geheim van Pasen, in de duisterom te bidden centraal (Lucas
ruimte die je creëert in je eigen
gebed komt andere mensen ten
nis is het licht, in de dood is het
9:28-36). We zagen dat er een
drukke dagelijkse discipline,
goede.
verband is tussen Jezus’ gebed en leven.
om gericht te zijn op God, op
lijdensweg.
het leven en dus ook het lijden,
Ruimte
Gebed als levenshouding
Dat woord ‘gebed’ opent een
gericht te worden op de ander
De veertigdagentijd kunnen we
heel veld van associaties, beelden Het is van belang om die verdie met mij gaat.
beleven, als een tijd om ons
banden te zien. Het begint bij
en gedachten, dat alle kanten
eigen geloof te verdiepen, om
het gebed. Dan gaat het niet
op kan gaan. In een preek van
Als je zo leeft in de ruimte van
te ontdekken
om geïsoleerde
de katholieke theoloog Edward
het gebed, in gerichtheid op het
hoe diep de verSchillebeeckx las ik het volgende: momenten van
IN HET LIJDEN,
dagelijkse leven, kan het gelaat
bindingslijnen
“Lucas is bij uitstek de evangelist gebed, of om het
GLOORT HET LICHT.
van de ene mens oplichten voor
getrokken worgebed als ritueel
van het gebed! Voor hem komt
DAT IS HET GEHEIM VAN PASEN,
de ander en kan het wonder
den, niet alleen
- hoe belangrijk
biddend omgaan met God in de
gebeuren, dat er iets zichtbaar
in het evangelie, maar ook in
allemaal ook. Het gaat vooral
dagelijkse ontmoeting van menwordt van de hemelse luister
ons eigen leven. Meditatie op
om een bepaalde levenshouding,
sen andere mensen ten goede!”
waartoe wij bestemd zijn.
het gebed kan daarbij wellicht
(Verhalen van een Levende. The- een bepaalde manier van leven,
helpen. Het gebed begrepen als
van openstaan, van gerichtheid
ologische preken, p. 304).
en van concentratie. Gebed als
een volgehouden openheid voor
Leven in gebed
Op de berg
wat God in jouw leven wil doen.
Jezus leeft van het gebed maar
Een houding die je altijd terugals het ware ook in het gebed.
Acht dagen later nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee de berg
Het gebed is de kracht waardoor verwijst naar de mensen, naar de
op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, begon zijn gezicht
hij uiteindelijk zijn weg kon gaan, ontmoeting, naar de dagelijkse
te glanzen. Zijn kleren werden verblindend wit. Ineens stonden twee
realiteit. Gebed als levenshoude weg van het leven en van de
mannen met Hem te praten. Het waren Mozes en Elia! Zij waren
ding die ‘in de dagelijkse ontmoeliefde en van de volgehouden
gekomen in een hemels licht en spraken er met Hem over dat Hij
ting van mensen andere mensen
liefde in het aangezicht van de
zijn levenseinde te Jeruzalem zou volbrengen. Petrus en de anderen
ten goede komt’.
dood. Door die
die in slaap waren gevallen, schrokken wakker. Ze zagen Jezus in het
Of om in de sfeer
innerlijke bron
hemelse licht staan met de twee mannen bij Zich. Toen Mozes en Elia
GEBED KOMT ANDERE
van dit verhaal te
kan het gebeuren
op het punt stonden te vertrekken, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester,
MENSEN TEN GOEDE.
blijven, de manier
dat in zijn gebed
het is maar goed dat wij hier zijn! Wij zullen drie tenten opzetten. Eén
van bidden die je de berg op
zijn gelaat op gaat lichten en iets
voor U, één voor Mozes en één voor Elia!’ Hij was zo in de war dat hij
van een hemelse glans krijgt. Dat leidt, je in de nabijheid van de
niet wist wat hij zei. Maar hij was nog niet uitgesproken of er vormde
is het wonder van de transfigura- hemel brengt, maar je ook weer
zich een wolk boven hen die hen overschaduwde. Zij werden vreselijk
de berg afstuurt, de wereld in.
tie zoals Lucas dat schetst.
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 uitgekoAls het gaat over het gebed, gaat Niet alleen
zen! Luister naar Hem!’ Ineens was Jezus weer alleen met zijn leerlinGebed is de reden dat Jezus in
het ook over het lijden, maar
gen. Tot lang na die tijd vertelden zij niemand wat ze gezien hadden.
zijn leven en in zijn lijden niet
daarin en daardoor ontstaan er
(Lucas 9:28-36 uit: Het Boek)
alleen is, maar verbonden blijft
ook momenten van licht, van

Vervolg van pagina 9 (Het gebed van Johan Vinkers)

het belangrijk om de wonderen
die God doet breder bekend
te maken”, licht Anja toe. “Iets
opschrijven is soms makkelijker
dan erover praten.” Dat dit weerklank vindt bij de gemeenteleden,
blijkt wel uit de hoeveelheid briefjes die geplaatst zijn. “Die getuigen
van grote en kleine wonderen.

Ook van kinderen die bijvoorbeeld
dankbaar zijn voor een broertje of
zusje. Dat is toch mooi.” Het verhaal over Johans handen staat ook
op het bord. Over de val van Jarno
twijfelden ze even. “We waren
bang dat men zou denken: ‘Heb je
hen weer over die genezing’.” Maar
hoewel ze er niet van houden op
de voorgrond te treden, vonden ze
toch de vrijmoedigheid Jarno’s ver-

haal in de dienst te vertellen. “We
hebben het uiteraard eerst met de
dominee overlegd en die stemde
er gelijk mee in. Het getuigenis viel
in de week van gebed.”
Honderden gebeden
Terug naar de kleine Jarno. Hoe
gaat het met hem? “Heel goed”,
vertelt zijn moeder. “Hij weet dat
hij bij zijn tante gevallen is, maar

heeft er geen angst voor trappen
aan overgehouden.” Johan: “Opvallend is dat hij na zijn ongeluk een
sprong in zijn ontwikkeling heeft
gemaakt. Hij kan zich beter uitdrukken en maakt goede volzinnen. Wij weten dat God dicht bij
hem en ons is geweest en al die
vele honderden gebeden verhoord
heeft.” En hij besluit: “God heeft
Jarno echt genezen.”

Paper Branches is een muziekproject van Ardie van der Knijff,
een heerlijke allemansvriend
bekend als begeleidend cellist of
gitarist van een breed scala aan
artiesten. Paper Branches is een
prachtige collectie liedjes speciaal
gemaakt voor alle mystieke zielen
in deze wereld. Hij projecteert
in zijn liedjes verwondering over
het mysterie van schoonheid en
liefde tegen een achtergrond van
dromerige en cinematografische
klanken. Waarbij de een heerlijk
wegdroomt, de ander er Amerikaanse bravoure in hoort en weer
een ander wordt gegrepen door
de heerlijke gelaagdheid. Paper
Branches laat niet ongeroerd, dat
staat vast.
Vrijdag 3 mei, 20.00 uur, Zwolle, Hedon, € 12,50

Euphonionsingers
in de Brugeskerk
De Euphonionsingers uit Wilsum
treden op in Dwingeloo. Dit 60
leden tellende gospelkoor staat
onder bezielende leiding van
Anton Jansma. Het koor zingt
vijfstemmig en brengt swingende
gospels ten gehore. Organist
Ronald Knol bespeelt het orgel
en zal ook samen met het koor te
horen zijn, een mooie combinatie.
In deze Paasdienst gaat de heer
Joy Smit uit Wanneperveen voor.
Zondag 21 april, 10.00 uur, Dwingeloo, Brugeskerk

Israëlavond Nijverdal
Ook in Nijverdal vindt een studieavond over Israël plaats. Spreker is
ds. Jaap de Vreugd van Christenen
voor Israël. Thema: ‘De plaats van
Israël in Gods heilsplan.’ “Ik ben
ervan overtuigd dat het gebeuren
rond Israël een van de grote tekenen van God in onze tijd is”, stelt
De Vreugd. “Daarom spreek ik
hier graag over: over profetie en
vervulling en over de relatie Israël
en de kerk. Wat er mis ging komt
ook aan de orde: vervangingstheologie en anti-judaïsme, zionisme en
christenzionisme, antisemitisme,
en ga zo maar door. Ik geniet
er enorm van om hierover met
medechristenen van gedachten te
wisselen.” Organisatie is in handen
van Het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal.
Donderdag 16 mei, 20.00 uur, Nijverdal, Het Centrum,
Constantijnstraat 7a, vrije toegang, collecte voor onkosten,
verkoop Israël-producten, boeken en kaarten
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“De Bijbel is geen boekje
voor het bloeden.”
Of het meest eigenzinnige, christelijke blad
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ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een
abonnement neem.
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