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Niet het 
vele

Pinksteren God is niet 
alleen een 
God van 
mensen

Ga dan heen, en maak alle 
volken tot mijn leerlingen. 
Hiermee begon de bijzon-
dere reis van het Evangelie 
door de wereld. De eerste 
driehonderd jaar gaven men-
sen deze boodschap door. Ze 
hadden geen concreet plan, 
maar konden niet anders 
dan voorleven en doorgeven 
waar ze vol van waren. Soms 
kostte hen dat hun leven, 
maar het weerhield hen niet 
om toch te gaan. 

Nadat de kerk 
bovengronds was gekomen, 
namen sommige staten de 
opdracht van Jezus over in hun 
wetgeving. Maar - ik maak een 
grote stap - in onze tijd is dat 
grotendeels weer weggevallen. 

Missie
Kerken moeten het weer zelf 
doen en worden aangemoedigd 
om werk te maken van de Missie 
van Christus. Immers het is Jezus 
zelf die de wereld doorgaat en 
mensen aanraakt met zijn Liefde. 
En de leden van het Lichaam van 
Christus worden uitgenodigd om 
Hem daarin te volgen, goed op 
te letten waar Hij gaat en mee te 
doen met Hem. Tot zover zullen 
velen het er mee eens zijn. 
Maar nu de praktijk. Die wil nog 
wel eens weerbarstiger zijn. 

Tijdgeest
Moderne mensen zijn individu-
alistisch, kerkmensen ook. Het 
besef van een gemeenschap 
wordt gewaardeerd zolang het 
past bij het individu. Dat kan 
betekenen dat iemand het er op 
papier mee eens is dat de kerk 
missionair is. Maar dat wil nog 
niet zeggen dat je daar dan als 

kerklid aan mee hoeft te doen. 
Iemand vindt het bijvoorbeeld 
prima dat er een kinderdienst 
wordt georganiseerd, maar 
“daar hoef je niet heen als je er 
geen behoefte aan hebt”. Het-
zelfde gebeurt bij diensten met 
verstandelijk beperkten, school/
kerk/gezinsdiensten, of tiener- 
en jeugddiensten. Iedereen kan 
naar de diensten gaan waar hij 
of zij zelf behoefte aan heeft. 
Dat klinkt modern en het past 
bij de tijdgeest. Je hoeft je nooit 
meer te storen aan de muziek 
of een andersoortige presen-
tatie, of wat dan ook, immers 
je gaat alleen naar diensten die 
van jouw snit zijn. Maar: wat is 
het missionaire karakter van de 

kerk als gemeenschap dan fei-
telijk? Wat zal een jonge vader 
die - na jaren van kerkmijding 
- voor het eerst 
met zijn kinderen 
een gezinsdienst 
bezoekt, er van 
denken als zijn 
buren die elke week trouw naar 
de kerk gaan, juist die zondag 
voor de TV zitten of elders ker-
ken? 

Kinderogen
Het beleidsplan van een kerk 
kan prachtig beschrijven hoe 
belangrijk het missionaire karak-
ter van de gemeente is, maar als 
de weerbarstige praktijk er zo 
uit ziet, is het zendingsbevel nog 

niet echt geland. Natuurlijk valt 
het best te snappen dat iedereen 
graag de ruif van het geestelijk 

voedsel precies 
op eigen hoogte 
afgesteld krijgt 
geserveerd, maar 
in een missio-

naire gemeente gaat het anders. 
Daar worden kerkleden intens 
blij en dankbaar voor die vader 
die tijdens een scholendienst 
met zijn kinderen op jouw plek 
is gaan zitten. Nee op die zon-
dag hebben ze misschien geen 
diepzinnige preek gehoord, maar 
hopelijk zijn ze wel diep geraakt 
en gezegend door de ogen van 
een kind waarin de liefde van 
Christus zichtbaar werd.

Hoe missionair is missionair?
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Nog geen abonnee?

Ruilen
DOOR ESTHER DE VEGT, KERKELIJK 

WERKER, VRIES

Minder dan de helft van de Neder-
landers weet wat Pinksteren bete-
kent. Veel mensen denken bij Pink-
steren aan Pinkpop, een bekend 
muziekfestival in Landgraaf. Maar 
dat het een christelijke feestdag is 
en wat we precies vieren, weten 
steeds minder mensen. 

Er gaan sinds een aantal jaar stem-
men op om tweede Pinksterdag in 
te ruilen voor een andere feestdag. 
Bijvoorbeeld door van 5 mei elk 
jaar een vrije dag te maken.
Anderen opperen een vrije dag 
tijdens het Suikerfeest; de islam is 
immers de tweede godsdienst van 
Nederland geworden. Voorstanders 
van het laatste zeggen dat je op 
die manier meer verbondenheid 
creëert tussen mensen van verschil-
lende godsdiensten. Ik vind daar 
wel wat voor te zeggen, omdat 
verbondenheid voelen met anderen 
en van hen leren je een rijker mens 
maakt. Bovendien: Nederland is 
niet meer de vanzelfsprekende 
christelijke samenleving van vroe-
ger, wat je daar ook van vindt. 

Er zijn ook mensen die nog verder 
gaan dan het inwisselen van een 
christelijke feestdag. Deze mensen 
pleiten voor het afschaffen van bij-
zonder onderwijs, zodat er alleen 
nog openbare scholen overblijven. 
Pas dan zou je een volledig gelijk-
waardige samenleving krijgen, stel-
len zij. Daar zie ik nog niet zo het 
heil van in. De vrijheid van onderwijs 
in ons land vind ik een groot goed. 
Zelf hebben wij bewust voor een 
christelijke basisschool voor onze 
kinderen gekozen. Wel ben ik voor 
meer gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld 
tussen mannen en vrouwen (maar 
dat is weer een andere discussie). 
Tweede Pinksterdag ruilen voor het 
Suikerfeest lijkt me een goed begin 
op weg naar meer verbondenheid.

Commentaar

Willemijn Dicke was eerst atheïs-
tisch, maar haar afkeer van religie 
verdwijnt. In haar boek ‘De sja-
maan en ik’ speelt ‘pater Tycho’ 
een grote rol. Programmamaker 
Arjan Broers stelt, tijdens dit 
kloostercollege, Willemijn Dicke, 
Leo de Jong (stond symbool voor 
pater Tycho) en publiek vragen 
over religieus zoeken en vinden. 
Wat leren we van elkaar? 

‘Voor Anker’ is het thema van 
deze openluchtdienst. Dominee 
Van der Spek spreekt vanaf de ZS 
13, Nederlands oudste nog varen-
de botter. ‘Mixed’ zorgt voor de 
muziek en na afl oop is er koffi e 
en thee. Daarna gaan de trossen 
los, hijst men de ankers, worden 
de zeilboten uitgezwaaid en een 
behouden vaart gewenst.

Een dag de stilte beleven en erva-
ren wat dit met je doet. Even 
weg uit de drukte en dagelijkse 
beslommeringen. Wie dit wel eens 
mee wil maken, kan zich aanmel-
den voor de retraitedag ‘Stilte 
beleven’. Een dag waarin aan stilte 
invulling wordt gegeven, waarna de 
deelnemers geïnspireerd op weg 
kunnen naar Pinksteren. 

Kloostercollege 
Dominicanen

Openluchtdienst 
Zwartsluis onder zeil

Retraitedag 
Stilte beleven

Zondag 2 juni, 10.30 uur, Zwartsluis, Handelskade. 
Bij slecht weer: in Hervormde kerk, Zwartsluis

Maandag 3 juni, 8.00-20.00 uur, Diepenheim, Klooster 
Nieuw Sion, € 60, opgeven: www.nieuwsion.nl/events/
retraite-stilte-beleven/

Woensdag 5 juni, 20.00 uur, Zwolle, Dominicanenkloos-
ter, € 12,50 (studenten € 7,50)

Het past bij de tijdgeest: je hoeft je nooit meer te storen aan de muziek of een andersoortige presentatie in de kerk, 
je bezoekt alleen diensten van jouw snit 

MODERNE MENSEN ZIJN 
INDIVIDUALISTISCH,
KERKMENSEN OOK.

DOOR DS. ARJEN 

VAN DER SPEK, 

ZWARTSLUIS

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 vier weken. Graag 
zouden we elke week uitkomen, 
maar daarvoor zijn meer abon-
nees nodig. Help het GZ groeien 
en maak iemand anders lid! 
Zie www.gezamenlijkzondagsblad.nl 
en klik op abonnementen.

Volgend GZ 
verschijnt 30 juni

De volgende krant verschijnt op 30 juni. 
Het daaropvolgende nummer op 28  juli.
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China, het land dat 
Tibet bezet houdt en Taiwan wil 
hebben. Het land, dat wereldwijd 
verdacht wordt van (bedrijfs)spi-
onage. Het land, 
dat de Oeigoeren 
massaal ‘herop-
voedt’ in wat men 
ook wel concen-
tratiekampen kan noemen. Maar 
ook het land dat zeer aantrek-
kelijk is voor zowel toeristen als 
voor handel. 

Een paar dagen nadat ik dit 
schrijf, is het het land waar een 
marathon wordt gelopen bij en 
over de Chinese Muur. Op zich 
is dat niet zo bijzonder. Mara-
thons, de loop van 42.195 meter, 
worden overal in de wereld 
georganiseerd. Maar wat deze 
bijzonder maakt mijns inziens, 

is de deelname van twee uit-
zonderlijke Nederlandse atle-
ten. De ene heeft één been en 
loopt met krukken, de andere 
mist een onderbeen en loopt 
met een ‘blade’, een soort veer. 
Twee mannen die, ondanks 
deze beperking, de muur over-
gaan voor de halve marathon. 
Daarvoor hebben ze een jaar 
getraind. Doorzetters zijn het. 

Mensen, die zich 
niet laten bepa-
len door hun 
beperking, maar 
de grens van hun 

mogelijkheden opzoeken en tot 
heel veel inzet in staat zijn om 
hun doel te bereiken. 

Prachtig is dat, wanneer men-
sen merkbaar warmlopen voor 
een doel dat zij zich hebben 
gesteld. Al kan ik dat in het ene 
geval meer waarderen dan in het 
andere. 

Zo moest ik langs het Museum-
plein in Amsterdam toen Ajax 
kampioen was geworden. Afgela-

den trams, brullende en brallende 
groepen jongeren, dichte drom-
men jong en oud - alles en allen 
uren van te voren op weg naar 
het plein vanwege de huldiging.

De verschillen tussen de motie-
ven van de marathonlopers en 
de Ajax-supporters lijken mij 
groot. Maar op de een of andere 
manier bracht het allemaal iets in 
mij te weeg. Allereerst ‘de drom-
men bezoekers’. Nostalgische 
gedachten aan kerken met over-
volle - vaak dubbele - diensten. 
Toogdagen, volle stadions met 
bijeenkomsten van sprekers als 
Billy Graham, Maasbach, Osborn. 
Mayday’s van Youth for Christ 
met tienduizend bezoekers. In 
deze tijd een beetje te vergelijken 
met wat de EO organiseert aan 
‘dagen’ - en de Pinksterconferen-
ties op verschillende plaatsen in 
het land. 

Maar in het algemeen lijkt de 
christelijke wereld hier, in het 
Westen, terug te keren tot de 
kleine (maar krachtiger) kern-

groepen. Dat kan vooruitgang 
betekenen, omdat er veel rem-
mende, onnodige zaken, wegval-
len en een nieuw begin nieuw 
elan kan betekenen.

En de marathonmannen? Zij roe-
pen bij mij het beeld op dat Paulus 
schetst wanneer hij het heeft over 
‘de wedloop lopen’. Het vraagt 
training, discipline, volharding; het 
niet (onnodig) accepteren van wel 
of niet reële beperkingen. Her-
kent u daarin, in die begrippen, 
uw eigen situatie als volgeling van 
Jezus? 
Als gelovige raak je zo gemakkelijk 
in de gewenning, de versukkeling, 
en verlies je wellicht de motivatie 
vrolijk en vasthoudend, misschien 
zelfs vurig, voorwaarts te gaan - in 
de voetstappen van Jezus.

Wie verslapt, de training ver-
waarloost, hoeft niet te denken 
de hele of de halve marathon tot 
een goed eind te brengen. Zeker 
niet met een beperking. Zou het 
met de geestelijke wedloop, de 
geloofsrun, anders zijn?

Zondag na hemel-
vaart, wezenzon-

dag. Jezus’ volgelingen blijven 
verweesd achter. Jezus is afwezig. 
Je krijgt heimwee naar God, maar 
God is ver weg. Of toch niet?

Bij de Vader
Jezus loopt niet meer onder ons 
rond. Je kunt Hem niet even meer 
zien of raadplegen. Geen spoor 
meer van God in deze wereld. 
Een Godverlaten en Godvergeten 
wereld. Dan zegt Jezus: “Raak 
niet in paniek”. Hij gaat weg om 
voor ons een plek klaar te maken. 
Hij gaat naar de plaats waar Hij 
thuis hoort. Bij de Vader. En zijn 
volgelingen zullen daar ook zijn. 
God wil niet alleen zijn. En waar 
Jezus is, daar mogen ook wij zijn. 
We zijn één met Hem. 

Begane grond
Jezus kan beschikken over vele ver-
trekken. Ruimte genoeg. Niemand 
hoeft daar voor zichzelf aan te 
twijfelen. Jezus komt terug om ons 
thuis te brengen. Waar en hoe? 
Het wordt een grote verrassing. 
Wij leven met de toezegging dat 
waar Jezus is, ook wij zullen zijn. 
God wil bij ons wonen. Dat is geen 
toekomstmuziek. Hij heeft vandaag 
al plaats voor ons. Het Vaderhuis 
moeten we niet beperken tot de 
hemel. Het heeft ook vertrekken 
op de begane grond. Ook in dit 
leven hier en nu wil God bij ons 
wonen. Lang voordat we sterven, 
zijn wij al in het Vaderhuis.

Hemel
Bij het Vaderhuis mogen we ook 
denken aan de hemel. Je komt 
Jezus tegen aan de grens van dit 
leven. Dan is Hij er om je af te 
halen. Je thuis te brengen. Je bent 
welkom. Wij zijn dan daar waar 
Jezus is.

Kerk en kosmos
Dat is meer dan de hemel. We 
behoeven het Vaderhuis niet tot 

de hemel beperken. Ook niet 
tot de aarde. Overal waar God 
woont, is het Vaderhuis. Met 
vele woningen. Ook de gemeente 
hoort bij het Vaderhuis. Ja, de 
hele kosmos is het Vaderhuis 
waar Jezus plaats klaar maakt. 
Een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Gods Vaderhuis is zo groot 
als Gods liefde, die zich uitspreidt 
over de wereld en mensen raakt. 
Gods Vaderhuis is de ruimte waar 
God is. De ruimte van Gods hart, 
van zijn liefde. Daar ben je thuis. 
Daarom: ruimte genoeg.

Grensoverschrijdend
Het Vaderhuis heeft meer wonin-

gen dan wij ooit gedacht hebben. 
Het heeft vele bewoners die niet 
als lid bij een kerk zijn ingeschre-
ven. Er zijn ook andere bewoners 
dan wij ons voorgesteld hebben. 
Gods Vaderhuis is ruimer dan de 
kerk. Ruimer dan het christen-
dom. Ruimer dan wat wij hebben 
ingevuld aan christelijk geloof.

Hij komt
Nog steeds is Jezus aan de slag 
om een plek klaar te maken. Om 
mensen bij zich een plaats te ver-
schaffen. Eigenlijk is Hij almaar 
aan het wederkomen. Er gaat 
geen dag voorbij of Hij komt.

Geloofsrun

In het huis van mijn Vader 
zijn vele woningen (Johan-
nes 14:2).

even bomen 

Cursus � eologie 
Verdieping 
De laatste lessen van de driejarige 
cursus Theologische Verdieping 
voor Geïnteresseerden (TVG, 
regio IJsselland) worden op 4 juni 
gegeven. Sprekers zijn J. Woltin-
ge, B. Gijsbertse, R. Roukema en 
G. Timmer. Ook geïnteresseerd 
in geloof en theologie? Kom dan 
langs tijdens de laatste lessen van 
dit cursusjaar. De nieuwe cursus 
start op dinsdag 10 september 
2019. De voorlichting is op 25 juni 
en 27 augustus.

Dinsdag 4 juni, 19.30 uur, Kampen, Broederkerk, 
Broederstraat 16, kosteloos, opgeven: 
kjcoenen@gmail.com, www.tvgkampen.nl 

Doeslief in 
Zuidlaren-Anloo  
In Zuidlaren wordt een open-
luchtdienst georganiseerd. De 
Oecumenische Pinksterdienst 
vindt plaats op het Lentis terrein 
op het grasveld naast de Ont-
moetingskerk en wordt georga-
niseerd door de Raad van kerken 
Zuidlaren-Anloo. Aan deze dienst 
werken mee: de Dorpskerk, de 
Laarkerk, de Franciscusparochie 
te Zuidaren en de Magnuskerk te 
Anloo. Leiding is in handen van 
ds. Robert-Jan ten Have en het 
thema van de dienst is: ‘Doeslief’.

Zondag 9 juni, Zuidlaren, Lentisterrein, 10.00 uur 

Mariavesper 
met bisschop
Op 2e Pinksterdag is de jaarlijkse 
Mariavesper in Emmer Compas-
cuum waar bisschop Ron van den 
Hout zal voorgaan. De processie 
door de tuinen van de kerk na 
afl oop eindigt in de kapel Maria 
Hertogin van Drenthe. Er is een 
presentatie van het boek ‘Maria, 
de Moeder van iedereen’ geschre-
ven door journalist Paul Spapens. 
Daarin staan tien bekende en 
minder bekende Mariabedevaarts-
plaatsen beschreven, waaronder 
de kapel in Emmer Compascuum.

Maandag 10 juni, Emmer Compascuum, 15.00 uur, 
Hoofdkanaal OZ 82

Orgelconcert Wietse 
Meinardi in Assen
Organist Wietse Meinardi geeft 
een orgelconcert in de Advents-
kerk in Assen. Deze mooie kerk 
leent zich bij uitstek voor prach-
tig uitgevoerde kerkmuziek. Het 
is een Cantatedienst met Asser 
Bach Cantategroep onder leiding 
van Marion Bluthard. Wietse 
Meinardi speelt op het orgel en 
het kistorgel. De Cantate BWV 
10 ‘Meine Seele erhebet den 
Herrn’ staat centraal.

Zondag 16 juni, 16.00 uur, Assen, Adventskerk, 
 Lindelaan 29

NIEUWS VOOR HET GZ?

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

PRACHTIG IS DAT, WANNEER MENSEN 
MERKBAAR WARMLOPEN VOOR EEN 

DOEL DAT ZIJ ZICH HEBBEN GESTELD.

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN

Gods Vaderhuis heeft meer woningen dan wij 
ooit gedacht hebben. Het is ruimer dan wat wij 

hebben ingevuld aan christelijk geloof.

Ruimte genoeg in 
Gods huis
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-37153.
Kerkdienst 2 juni: Ger. Kerk 
Aalden, 10.00 ds. H. Marsman, 
Losser. Organist: Erik Nijzink. 
Knd. en oppas. Collecte: diaconie 
en kerk.
Kerkdienst 9 juni: Ger. Kerk 
Aalden, 10.00 ds. B. Breunesse. 
Gez. dienst met de Herv. Kerk 
in Aalden. Organist: Hans de 
Graaf. Knd. en oppas. Collecte: 
Kia Zending.
Kerkdienst 16 juni: 10.00 Ger. 
Kerk Aalden, 10.00 ds. H.C. 
Cohen Stuart-Fens, Oosterhesse-
len. Organist: Erik Nijzink. Knd. 
en oppas. Collecte: Avondmaals-
collecte.
Kerkdienst 23 juni: 10.00 Ger. 
Kerk Aalden. 10.00 ds. B. Breu-
nesse. Organist: Erik Nijzink. 
Knd. en oppas. Collecte: KIA.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 2 juni: 9.30 dhr. B. 
Smedes, Surhuisterveen. Orga-
nist: Wim Boer. Paaskaars 
aansteken: Maria Koning. Col-
lecten: 1. Z.W.O.-Plaatselijk 
Werk. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Knd.: Jos Brink. 9.30 
Jeugdkerk. Zondag Weeskind. 
Het is nl. de zondag die valt tus-
sen Hemelvaart en Pinksteren 
in. Hierover gaat het thema van 
deze morgen… en alles wat het 
zoal bij de aanwezigen aan associ-
aties oproept: Hemelvaart? Wat 
is dat? En Pinksteren? Ook al zo’n 
ongrijpbaar iets, wat zegt het 
ons? En ‘verweesd zijn’, je alleen 
of eenzaam voelen. Dat is iets dat 
we allemaal kennen op zijn tijd. 
Soms zelfs te lang. Hoe ga je daar 
mee om? Wat doet het met je? 
Wat heb je nodig om weer ver-
der te kunnen? Doe je het zelf? 
Of heb je leiding nodig? Door wie 
laat je je dan leiden? Of het let-
terlijk wees zijn, dat kan natuurlijk 
ook, dat je vader of je moeder er 
niet (meer) is. Misschien kennen 
we voorbeelden? We zullen als 
leiding nog bij elkaar komen om 
voor te bereiden, maar wellicht 
dat bovenstaande vragen terug 
zullen komen. We zien elkaar op 
de zolderruimte van de kerk om 
9.30 uur. Na afl oop is er koffi e-
drinken.
Voedselbank. 2 juni is er inzame-
ling van boodschappen voor de 
voedselbank.
Koffi e drinken. Na afl oop van 
de dienst is iedereen welkom om 
gezamenlijk koffi e/thee of fris te 
drinken.
Kerkdienst 9 juni: 9.30 ds. G. 
van der Werff. Organist: Gea 
Hatzmann. Paaskaars aanste-
ken: Dylan Nagelhout. Collec-
ten: 1. Kerk in Actie-Pinkster-
zending-China. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: beheer. Knd.: Renate 
Nagelhout.

Kerkdienst 16 juni: 9.30 mw. 
W. Piksen. Organist: Nico Mei-
lof. Paaskaars aansteken: 
Mathijs Maat. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk Bij de uitgang: 
beheer. Knd.: Marjan Kappen.
Kerkdienst 23 juni 9.30 ds. 
G. v/d Werff. H.A. Organist: 
Johanna Vos. Paaskaars aan-
steken: Emma Koning. Collec-
ten: 1. Kerk in Aktie. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: beheer. Knd.: Hieke 
Herben.
Wel en wee. 21 mei overleed 
na een kort ziekbed dhr. Jantinus 
Snippe, Stuurboord 217 te Smilde. 
Op 27 mei vond de dankdienst 
voor zijn leven plaats in de Aula 
te Smilde en aansluitend de cre-
matie in besloten kring in De Bos-
kamp te Assen. In het volgende 
kerkblad verschijnt het in memo-
riam. Moge de Heer zijn vrouw 
Geesje, zoon Robert, schoon-
dochter Angelique en allen die 
hem na stonden nabij zijn. 
In memoriam: Jan Onderdijk. 6 
mei overleed dhr. Jan Onderdijk 
in het Heymanscentrum te Gro-
ningen, waar hij de laatste dagen 
van zijn leven verpleegd werd. Hij 
bereikte de leeftijd van 83 jaar. 
Hij woonde aan de Magnoliastraat 
31. Jan zag het levenslicht op 15 
februari 1936 op de boerderij van 
zijn ouders 3e kind in het gezin, 
er zouden nog 5 kinderen volgen. 
Hij volgde de landbouwschool en 
reeds op zestienjarige leeftijd ver-
liet hij het ouderlijk huis om op 
het landgoed van baron Van Heek 
bij Hengelo van een oude jacht-
opziener dit vak te leren. Dit ken-
merkte Jan: hij had een sterke wil, 
hechtte eraan zelfstandig te zijn, 
ongebonden. Aan de ene kant 
stond hij voor iedereen klaar, dat 
had hij als oudere broer in het 
grote gezin ook geleerd, wilde 
het anderen graag naar de zin 
maken – maar wel graag op zijn 
eigen manier, sterk gehecht als hij 
was aan vrij te zijn. Toch zou hij 
eerst nog de douane- opleiding 
volgen en als douanier en opspo-
ringsambtenaar aan de grens bij 
Budel gaan werken, voordat hij 
het vak van jachtopziener in ach-
tereenvolgens Flevoland en het 
Lauwersmeergebied zou gaan 
uitoefenen. In 1962 trouwde hij 
met Annie Kijk in de Vegte en 
zij kregen 2 kinderen: Bert en 
Annet. Toen de Rijksdienst IJs-
selmeerpolders plannen maakte 
om de Lauwerszee in te gaan 
polderen trok het Jan - met zijn 
pioniersaard – wel aan daar jacht-
opziener te worden en het gezin 
kwam in 1969 in Ulrum te wonen. 
Zijn werk was er natuurbeheer, 
wildbeheer en alles eromheen. Er 
was in dit gebied veel stroperij en 
de stropers zagen de komst van 
de jachtopzieners dan ook met 
argwaan tegemoet. Maar allengs 
groeide de waardering voor het 
werk dat Jan er verrichtte, omdat 
hij geen onderscheid tussen men-
sen maakte; grote boeren kregen 
het evengoed met hem aan de 
stok als arbeiders als ze zich niet 
aan de regels hielden. Het onder-
houden van een gezonde wild-
stand was ook in ieders belang. 
Zo genoot hij groot respect in 

de wijde omgeving, iets wat Bert 
als jongen met bewondering 
voor zijn vader vervulde. Toen 
eind jaren ’70 het natuurbeheer 
in het Lauwersmeergebied over 
ging naar Staatsbosbeheer ver-
schoof het denken over de taak 
van jachtopzieners. Jan werd op 
non-actief gesteld en kon in 1991 
vervroegd met pensioen gaan. 
Jan en Annie verhuisden naar 
Drenthe, waar ze meer vrien-
den bekend uit de jacht hadden 
wonen en waar Jan zijn vak nog 
een tijd voor particulieren uit-
oefende. Sinds 1998 woonde het 
echtpaar in Bovensmilde, dicht 
bij hun dochter. Annet heeft 
in deze jaren haar vader beter 
leren kennen en in veel dingen 
samen kunnen werken. En met 
de beperkingen die gepaard gaan 
met het ouder worden, namen de 
kinderen steeds meer zorg van 
hun ouders over. Voor Jan was 
geloven belangrijk, maar naar de 
kerk ging hij al jaren niet. Dit hing 
samen met negatieve ervaringen 
in de kerk in Ulrum. En later in 
Smilde en Bovensmilde stoorde 
het hem dat mensen zo aan hun 
vaste plekje in de kerkbank vast-
hielden en anderen zo buiten 
sloten. Dat druiste in tegen zijn 
gelijkheidsideaal en streed met 
het in praktijk brengen van wat je 
gelooft. In zijn leven had hij met 
mensen met vaak zo’n totaal ver-
schillende kerkelijke achtergrond 
goed samengewerkt. Geleidelijk 
aan is zijn gezondheid verder 
achteruit gegaan. Maar hij bleef 
onder veel tegenslag gelijkmoe-
dig en klaagde niet. Niet geheel 
onverwacht, zoals de familie het 
zelf zegt, maar voor hen allen veel 
te snel, hebben zij afscheid moe-
ten nemen. We herdachten Jan 
Onderdijk tijdens een dankdienst 
voor zijn leven op vrijdag 10 mei 
in De Boskamp te Assen, voor-
afgaande aan zijn crematie. Moge 
de Heer zijn vrouw en allen die 
hem zullen missen nabij zijn.
Vakantie ds. Diete Kits. Zoals 
meestal zal ik ook dit jaar vóór de 
grote zomervakantie vrije dagen 
opnemen, zodat wanneer mijn 
collega van der Werff op vakantie 
gaat, ik weer beschikbaar ben. Zo 
kunnen we elkaar vervangen. Ik 
ben vrij van werk in de periode 
8 juni t/m 7 juli. In voorkomende 
situaties kunt u contact opnemen 
met ds. G. van der Werff.
Gezocht: nieuw project voor 
de Z.W.O. De Z.W.O.-cie. is 
op zoek naar een nieuw project 
dat we de komende 2 jaar d.m.v. 
verschillende activiteiten kun-
nen ondersteunen. De afgelo-
pen 2 jaar is er geld ingezameld 
voor Kiandutu Outreach Project 
(KOP). Kent u een project dat 
hiervoor in aanmerking zou kun-
nen komen? Dan horen wij dat 
graag uiterlijk 15 juni. U kunt uw 
voorkeursproject met contact-
gegevens mailen naar Sjoerdje 
Vording Sjoerdjev28@gmail.com. 
Onze voorkeur gaat uit naar een 
project met een ANBI status. 
Tijdens de zendingsdienst op 3 
nov. wordt het gekozen project 
voor de komende 2 jaar bekend 
gemaakt.
Jarig. 05-06 mw. W. de Vries, 
Schoolstr. 27, 9421 SK: 75 jaar.
11-06 dhr. J. Tamming, Kanaalweg 
114, 9421 ST 76 jaar.
17-06 dhr. P. Hoogeveen, Hoofd-
weg 126, 9421 PA 87 jaar.
Jubilea. Dhr. O. Tatipikalawan en 
mw. T. Tatipikalawan-Solisa, Rieg-

heide 57, 9421 PX die op 15 juni 
35 jaar zijn getrouwd. 
Dhr. A. Bruggenkamp en mw. A. 
Bruggenkamp-Schreuder, Mees-
terswijk 25, 9421 TK die op 16 
juni 30 jaar zijn getrouwd. 
Dhr. A. Bos en mw. A. Bos-de 
Vries, Kanaalweg 106, 9422 BH 
Smilde, die op 19 juni 60 jaar zijn 
getrouwd. Wij wensen u allen een 
fi jne dag en Gods zegen voor de 
toekomst!
Vrouwenver. H.V.G. – Draagt 
Elkanders Lasten. De koffi emor-
gen van de vrouwenvereniging 
H.V.G. zal dit jaar worden gehou-
den op 19 juni om 10.00 uur bij 
Nella Woldhuis. Bij deze wordt u 
van harte uitgenodigd.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 2 juni: GK 10.00 
ds. H. Nagelhout. Organist: Jan 
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: fam. Bouwland-Velzing. 
Bloemendienst: mw. H. Botma. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
Deurcollecte: diaconaal doel.
Aleida Kramer 10.30 dhr. J. 
Mondria.
Kerkdienst 9 juni: GK 10.00 
ds. H. Nagelhout. Organist: Jan 
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 
8. Oppas: Linda Oldenhuis en 
Myrthe van Ruitenburg. Bloe-
mendienst: mw. G. Streutker. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
Deurcollecte: jeugd.
Aleida Kramer 10.30 mw. J. 
Regeling.
Kerkdiensten 16 juni: HK 
10.00 ds. J. Lambers-Niers. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas: 
fam. Hamberg-Ahlers. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
Deurcollecte: Werkgroep Oost 
Europa.
De Schutse 19.00 ds. H. Kauff-
mann-Schaap.
Kerkdienst 23 juni: GK 10.00 
ds. H. Kauffmann-Schaap. H.A. 
Organist: Harold Gossen. Knd.: 
groep 1 t/m 8. Oppas: fam. 
Kooiker. Bloemendienst: Mar-
jet Marissen. Collecten: 1. H.A. 
2. Kerk. Deurcollecte: ouderen-
werk.
De Voorde 15.00 H.A.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boeke-
loo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 2 juni: 9.30 ds. E. 
Akkerman. Collecten: 1. Pas-
toraat. 2. Suwa Setha. Bij de uit-
gang: pastoraat. Knd. en oppas.
Kerkdienst 9 juni: 9.30 ds. H. 
Klaassens. Collecten: 1. Pasto-
raat. 2. Kerk in actie China. Bij de 
uitgang: pastoraat. Knd. en oppas.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 2 juni: 10.00 ds. B. 
Breunesse, Doopdienst. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Levy Schip-
per. O.v.d.: Harry Euving. Orga-
nist: Jan Klok. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Diaconie. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. G. Bom. 

Kerkvervoer: fam. G. Wolting 
(582062).
Kerkdienst 9 juni: 10.00 ds. J. 
van Breevoort, Nieuw-Amster-
dam. Knd.: ja. Kaars aanste-
ken: Bram Euving. O.v.d.: Tilly 
den Boer. Organist: Hendrikus 
Vugteveen. Oppas: Linda Schip-
per en Anika Pijpstra. Collecten: 
1. Kerk. 2. KIA Pinksterzending 
China. 3. Onderhoud. Bloemen-
groet: fam. L. Lunshof. Kerk-
vervoer: fam. Henk Stevens 
(581586). Koffi edrinken na de 
dienst.
Kerkdienst 16 juni: 10.00 
ds. B. Breunesse. M.m.v. Chr. 
mannenkoor Hollandscheveld. 
Thema: Prijs!Dienst.
Knd.: ja. Kaars aansteken: 
Casper Euving. O.v.d.: Simon 
Henk Luimstra. Oppas: Lienke 
Alferink en Malissa Pijpstra. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 3. 
Jaarproject Diaconie. Bloemen-
groet: fam. D. Louissen. Kerk-
vervoer: fam. André Wolting 
(291907). Na de dienst is er kof-
fi edrinken in Pluspunt.
Kerkdienst 23 juni: 10.00 ds. 
H. Jumelet, Erica. H.A. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Lola Kelder. 
O.v.d.: Harry Euving. Organist: 
Jan Klok. Oppas: Femke Euving 
en Rosalie Jutstra. Collecten: 1. 
Kerk. 2. KIA WD Vluchtelingen. 
3. Onderhoud. Bloemengroet: 
fam. H. Schuring. Kerkvervoer: 
fam. H. Diedering (582175). Na 
de dienst is er koffi edrinken.
Jarig. Dhr. J. Woering, 11 juni, 87 
jaar, Geubel 35 7861 CM Oos-
terhesselen.
Mw. G. Koops-Gunnink, 23 juni, 
88 jaar, Burg. Legroweg 14, 7864 
TK Nieuw-Zwinderen.
Mw. J. Elders, 30 juni, 75 jaar, De 
Brinkies 10a 7863 TM Gees.
Van harte gefeliciteerd, een fi jne 
dag en Gods zegen toegewenst 
voor het nieuwe levensjaar.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 2 juni: 9.30 dhr. H. 
Knegt. O.v.d.: mw. D. de Jong-
Beuker. Organist: mw. G. Ficto-
rie. Collecten: 1. Pastoraat. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: onderhoud 
gebouwen. Welkomstcie.: fam. 
W. Dorst.
Kerkdienst 9 juni: 9.30 ds. J. 
Lambers-Niers. O.v.d.: mw. G. 
Velzing. Organist: J. Kroon. Col-
lecten: 1. ZWO. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkomstcie.: fam. G. Velzing.
Kerkdienst 16 juni: 9.30 ds. 
G. Douma. O.v.d.: G. Velzing. 
Organist: M. Hof. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
onderhoud gebouwen. Wel-
komstcie.: ZWO.
Kerkdienst 23 juni: 9.30 dhr. 
B. Broers. O.v.d.: J. de Wolde. 
Organist: B. v/d Klis. Collec-
ten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkomstcie.: fam. J. Bartelds.

KLAZIENAVEEN-NOORD
Kerkdienst 2 juni: 10.00 mw. 
M. de Bruin-Roffel. Organist: 
Wessel Voorn. O.v.d.: Albert. 
Welkom: Ali. Beamer: Lucie.
Kerkdienst 9 juni: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Fokko. Welkom: 
Jantje. Beamer: Riet.
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Kerkdienst 16 juni: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Gerard 
Ziengs. O.v.d.: Mia. Welkom: 
Fokko. Beamer: Jantje.
Kerkdienst 23 juni: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Hendrik. Wel-
kom: Hendrik. Beamer: Lucie.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 2 juni: 10.00 ds. J. 
van Breevoort. O.v.d.: dhr. H. 
Vos. Organist: dhr. J. Kroon. 
Koster: dhr. H. Mulder. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Annet Benus. Knd.: Liesan 
Masselink. Kaars aansteken: 
Wianne Masselink. Bediening 
beamer: Marcel Haan. Ont-
vangst: fam. Hobers. Bloemen-
dienst: fam. Kreukniet. Auto-
dienst: A. Visser. Koffi edrinken 
na de dienst.
5 juni 10.00 uur, koffi edrinken in 
de Welput 
Kerkdienst 9 juni: 10.00 ds. 
E. van der Meulen. O.v.d.: dhr. 
A. Stevens. Organist: dhr. J. 
Hordijk. Koster: dhr. R. Visser. 
Collecten: diaconie. Bij de uit-
gang: orgelfonds. Oppas: Elisa 
en Rosalien Mulder. Knd.: Demi 
Vos. Kaars aansteken: Yoeri 
Pals. Bediening beamer: Piet 
van Noort. Ontvangst: fam. Vis-
ser. Bloemendienst: fam. Vis-
ser. Autodienst: A. Kuik.
Weeksluiting Oldersheem 14 
juni 19.00 o.l.v. ds. mw. E. van 
der Meulen.
Kerkdienst 16 juni: 10.00 ds. 
F. de Boer, Dalen. O.v.d.: mw. J. 
Feijen. Organist: dhr. H. Oving. 
Koster: dhr. H. Schuring. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Linda Pals. Knd.: Harriët Ver-
maas. Kaars aansteken: Anna 
Mennik. Bediening beamer: 
Arjan Kuik. Ontvangst: fam. Van 
Noort. Bloemendienst: Mini 

Setz. Autodienst: T. Lunenborg.
19 juni 10.00 uur, koffi edrinken 
in de Welput.
Kerkdienst 23 juni: 10.00 ds. 
H. Linde, Hoogeveen. O.v.d.: 
mw. L. Pals. Organist: dhr. H. 
Vugteveen. Koster: dhr. R. Rab-
bers. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
Oppas: Corenna Mennik. Knd.: 
Demi Vos. Kaars aansteken: 
Siri Seip. Bediening beamer: 
Peter Vermaas. Ontvangst: fam. 
Engberts. Bloemendienst: mw. 
H. Doek. Autodienst: E. de 
Groot
Weeksluiting Oldersheem 28 
juni 19.00 uur o.l.v. mw. M. Ster-
kenburgh.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 2 juni: De Wijn-
gaard 9.30 da. de Kok, Wilsum. 
H.A. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Fonds Kerkrentmeesters DEO. 
Knd.: alle groepen. Autodienst: 
B. Eisses en G. Kielema. Oppas: 
Lianne Kloosterman. Bloemen-
groet: fam. H. Oving.
Kerkdienst 9 juni: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Akkerman, 
Emmen. Collecten: 1. Pinkster-
zending Kerk in actie. 2. Kerk. 
Knd.: alle groepen. Autodienst: 
J. Reinink en P. Hogeveen. 
Oppas: Evelien Vos en Anouk 
Zwiers. Bloemengroet: fam. H. 
Eising.
Kerkdienst 16 juni: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Wouda, Nieuw-
Buinen. Aansluitend is er gele-
genheid om met elkaar een kop 
koffi e te drinken in De Rank. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Landelijk 
Quotum. Autodienst: H. Oving 
en M. Oving. Oppas: Judith 
Katerberg. Bloemengroet: fam. 
J. Scholts.
Kerkdienst 23 jun: De Wijn-
gaard 9.30 ds. de Vries, Beilen. 
Er is dan jeugdkerk in De Rank. 
Collecten: 1. Werelddiaconaat 
Kerk in Actie. 2. Eigen Evangeli-
satie/ZWO. Autodienst: J. van 
Kleef en W. Schippers. Oppas: 
Wouter Kloosterman. Bloe-
mengroet: fam. F. Spronk.
De kopij voor de Zandloper 
moet uiterlijk 24 juni weer inge-
leverd worden. De kerkenraad 
vergadert 27 juni in De Rank. 
Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er 
19.00 uur weer een moment van 
gebed. Iedereen is daar van harte 

welkom. 
Het oud papier kan vrijdag 28 
juni vanaf 16.00 uur weer ingele-
verd worden in de container die 
dan achter De Rank zal staan. 
Ook zaterdag 29 juni kunt het 
papier daar kwijt.

ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 2 juni: 9.30 ds. de 
Vries-Baarlink. O.v.d.: mw. A. 
Reuver-de Jonge. Collectant: 
mw. E. Wanders-Reuver. Orga-
nist: dhr. M. Hof. Koster: fam. 
J. Batterink. Collecten: 1. Kerk. 
2. Adoptie. Deurcollecte: onder-
houd kerkgebouw.
Kerkdienst 9 juni: 9.30 ds. Rut-
gers, Groningen. O.v.d.: mw. R. 
Kuhl-Duinkerken. Diaken: mw. J. 
Hemel-Boertien. Organist: dhr. 
J. Kroon. Koster: fam. J. Batte-
rink. Collecten: zending.  Deur-
collecte: onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 16 juni: 9.30 ds. 
Deuzeman, Heerenveen. O.v.d.: 
dhr. H. Kramer. Diaken: mw. G. 
Vos-Middeljans. Organist: dhr. 
W. Voorn. Koster: fam. J. Batte-
rink. Collecten: diaconie. Deur-
collecte: onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 23 juni 9.30 ds. 
Fischer, Emmen. H.A. O.v.d.: 
dhr. J. Batterink. Diaken: mw. 
R. Kuhl-Duinkerken. Organist: 
dhr. J Kroon. Koster: fam. J. Bat-
terink. Collecten: 1. H.A. 2. 
Wereldiaconaat. Deurcollecte: 
onderhoud kerkgebouw.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdiensten 2 juni: 9.30 en 
19.00 ds. B. Heusinkveld. Orga-
nist: dhr. R. Roelofs en dhr. G. 
Diepeveen. Knd.: Lian Wete-
ring (1, 2) en Wilma Bosch (3, 
4). Oppas: Gerda Valk, Esther 
Menkveld en Jorinde Immink. 
Collecten: kerk en onderhoud. 
Bloemen bezorgen: Zwanet 
Boeschen Hospers.
Kerkdiensten 9 juni: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. HK 19.00 ds. R. 
Kranen. Gez. dienst. Organis-
ten: dhr. L. van de Schootbrugge. 
Knd.: Jeanine Bosch (1, 2) en 
Geri Poorterman (5, 6). Oppas: 
Mini Veldman, Dinie Bartels en 
Anniek Immink. Collecten: KIA 

zending en zending.
Kerkdienst 10 juni: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. Organist: dhr. R. 
Roelofs. Oppas: Franciska Wil-
lems, Marlous Heukels en Anniek 
Reefhuis. Collecten: jeugd. 
Bloemen bezorgen: Miny Rei-
mink.
Kerkdiensten 16 juni: 9.30 ds. 
L. Kramer. 19.00 ds. H. de Haan. 
Organist: dhr. L. v/d Schoot-
brugge. Knd.: Anja Valk (1, 2) en 
Rianne Kamphuis (3, 4). Oppas: 
Anja Valk-Bannink, Jeanine Bosch 
en Enya Brakert. Collecten: dia-
conie en onderhoud. Bloemen 
bezorgen: Janny Reefhuis.
Kerkdiensten 23 juni: 9.30 en 
19.00 ds. B. Heusinkveld. Orga-
nisten: dhr. L. van de Schoot-
brugge en R. Roelofs. Knd.: 
Dianne Seigers (1, 2) en Gijsbert 
Immink (5, 6). Oppas: Edith 
Kamphuis, Rolien Voortman en 
Renske Immink. Collecten: kerk 
en diaconie. Bloemen bezor-
gen: Henk en Alie van Lenthe.
Jarig. 11-6-2019 dhr. A. Zand-
man, Imminkservestr. 15: 76 jaar.
13-6-2019 dhr. K. van Lenthe, 
Esweg 31: 81 
14-6-2019 mw. H. Kleinjan-van 
Munster, Piksenweg 17: 75 jaar.
15-6-2019 dhr. H. Kamphuis, 
Kolonieweg 1b: 76 jaar.
19-6-2019 dhr. M. Bloemendal, 
Watertorenweg 5: 77 jaar.
23-6-2019 dhr. H. KleinJan, Pik-
senweg 17: 78 jaar.
25-6-2019 dhr. G. Valk, Piksen-
weg 22: 85 jaar.
25-6-2019 dhr. H. Heuver, Gozem 
Gritterstr. 74: 75 jaar.
Jubilea. 17-6-2019 Gerco en 
Marian Stokvis, Dalvoordeweg 18: 
25 jaar.
29-6-2019 Jan en Diny Bartels, 
Esweg 8a: 40 jaar.
‘De Heer is mijn Herder, dag aan 
dag draagt Hij ons.’

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 2 juni: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. K. van 
Staveren. H.A. zittend. O.v.d.: 
Margareth Joosten. Lector: 
Marthilde Visscher. Koster: 
Henk Zomer. De Fontein 19.00 
ds. J. Wegerif. O.v.d.: Wim Vrie-
ling. Organist: Freddy Bruins. 
Koster: dhr. Naber.
Kerkdiensten 9 juni: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. K. van 

Staveren. O.v.d.: Karin van Dijk. 
Organist: Jan Ferdinand Hooi-
kammer. Lector: Piet van Kes-
teren. Gastpersonen: Diny 
Kamps en Corry Schipper. Kos-
ter: Klaas Boessenkool. De Fon-
tein 19.00 ds. J. Wegerif. O.v.d.: 
Julia Schuurhuis. Organist: dhr. 
J. Plender. Koster: Janny/Koert 
Naber.
Kerkdiensten 16 juni: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Maaike Hiemstra. Orga-
nist: Nico Aalberts. Lector: 
Margreet Kuiper. Gastperso-
nen: Henk en Diny Petter Tip. 
Koster: Klaas Boessenkool. De 
Fontein 19.00 ds. L. van Rik-
xoort, Heemse. O.v.d.: Karin van 
Dijk. Organist: Freddy Bruins. 
Koster: Else de Ronde.
Kerkdiensten 23 juni: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. K. van 
Staveren. O.v.d.: Jannie Lok. 
Organist: Nico Aalberts. Lec-
tor: Rolien Menzo. Koster: Henk 
Zomer. De Antenne 10.30 ds. 
J. Zondag. O.v.d.: Julia Schuur-
huis. Kosters: Marie Gerrits en 
Grietje Visser. Dit is een Anders 
Kerken-dienst m.m.v. EPN-band. 
Thema: Ondanks alles blijf ik toch 
geloven. 19.00 ds. K. van Sta-
veren. O.v.d.: Gerda Hofman. 
Organist: Wim van Lenthe. 
Koster: Henk Zomer. In deze 
opendeurdienst verleent vrou-
wenkoor Quodlibet o.l.v. Wim 
van Lenthe muzikale medewer-
king. Allen van harte welkom.
Collecten: 2 juni: Diaconie. Bij 
de uitgang: PKW. 9, 16, 23 en 30 
juni: PKW. Bij de uitgang: 9 juni: 
zending; 16 juni: werkgroep Hon-
garije; 23 juni: werelddiaconaat. 
Kindercollecte: 2e kwartaal 2019: 
Kinderen bevrijden uit de slaver-
nij in visserij. 
Oppas: 2 juni: Irene van Stave-
ren en Henriëtte Emmink; 9 juni: 
Harmke Schoemaker en Marjan 
van Garderen; 16 juni: Yvette 
Leemhuis en Michelle Breukel-
man; 23 juni: Wendelien Veerman 
en Hanja Bach (van Dedemkerk) 
Nienke Bouwman, Veerle Hof-
man en Mirthe Schuurhuis (De 
Antenne).
Kinderkerk: groep 1 t/m 8 in de 
dienst van 9.30 uur, behalve op 23 
juni dan om 10.30 uur.
Zieken. Isala, Dr. van Hees-
weg 2, 8025 AB Zwolle, Postbus 
10400, 8000 GK Zwolle: 
mw. C. Kappert, Markstr. 29,

Vervolg van pagina 3
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Overijssel

Directeur Ruben Flach van Opwekking

“ Ik werk mee aan wat Gods 
Geest in beweging zet”

Ruben Flach (50) 
komt zelf uit een 

evangelisch nest. Als kind van 
zendelingen woonde hij van zijn 
achtste tot zijn vijfendertigste 
in Brazilië. Sinds 2003 verblijft 
hij permanent in Nederland, al 
noemt hij zichzelf ‘90 procent 
allochtoon.’ Een deel van zijn 
familie woont nog in Brazilië. 
Ruben is getrouwd, heeft een 
dochter van eenentwintig en een 
zoon van negen-
tien jaar. 

Ontheemd 
“Toen ik me zes-
tien jaar geleden 
in Nederland vestigde, voelde ik 
me ontheemd. Ik was weleens 
in Nederland geweest - in 1989 
heb ik hier bijvoorbeeld de Bij-
belschool gedaan - maar voor mij 
was het een vreemd land. Het 
cultuurverschil was groot. Neder-
landers zeggen direct wat ze van 
iets vinden, maar een Braziliaan zal 
dat nooit doen. Brazilianen aan-
vaarden de omstandigheden mak-
kelijker, terwijl in het Westen alles 
maakbaar moet zijn en alles gefo-
cust is op die tachtig, negentig jaar 
die we op aarde zijn. Daar kan ik 
nog steeds niet goed bij. Het gaat 
er niet om hoe lang je leeft, maar 
dat je nú leeft en iedere dag doet 
wat God van je verlangt.”

Talenten
“God vraagt ons rekenschap 
over de talenten die we van Hem 
kregen en niet over de talenten 
die we níet hebben. Onze sterke 
punten moeten we uitbouwen 
en niet de nadruk leggen op onze 
zwakheden door te proberen die 
te versterken, want dan ben je 
alleen bezig met presteren. Dat 
geeft stress. Natuurlijk moet je 
aan je zwakke punten werken, 
maar accepteer dat er gewoon 
dingen zijn die je niet kunt. Zo 

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!
Lees verder op pagina 7
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Directeur Ruben Flach van Opwekking

“ Ik werk mee aan wat Gods 
Geest in beweging zet”

Ruben Flach (50) 
komt zelf uit een 

evangelisch nest. Als kind van 
zendelingen woonde hij van zijn 
achtste tot zijn vijfendertigste 
in Brazilië. Sinds 2003 verblijft 
hij permanent in Nederland, al 
noemt hij zichzelf ‘90 procent 
allochtoon.’ Een deel van zijn 
familie woont nog in Brazilië. 
Ruben is getrouwd, heeft een 
dochter van eenentwintig en een 
zoon van negen-
tien jaar. 

Ontheemd 
“Toen ik me zes-
tien jaar geleden 
in Nederland vestigde, voelde ik 
me ontheemd. Ik was weleens 
in Nederland geweest - in 1989 
heb ik hier bijvoorbeeld de Bij-
belschool gedaan - maar voor mij 
was het een vreemd land. Het 
cultuurverschil was groot. Neder-
landers zeggen direct wat ze van 
iets vinden, maar een Braziliaan zal 
dat nooit doen. Brazilianen aan-
vaarden de omstandigheden mak-
kelijker, terwijl in het Westen alles 
maakbaar moet zijn en alles gefo-
cust is op die tachtig, negentig jaar 
die we op aarde zijn. Daar kan ik 
nog steeds niet goed bij. Het gaat 
er niet om hoe lang je leeft, maar 
dat je nú leeft en iedere dag doet 
wat God van je verlangt.”

Talenten
“God vraagt ons rekenschap 
over de talenten die we van Hem 
kregen en niet over de talenten 
die we níet hebben. Onze sterke 
punten moeten we uitbouwen 
en niet de nadruk leggen op onze 
zwakheden door te proberen die 
te versterken, want dan ben je 
alleen bezig met presteren. Dat 
geeft stress. Natuurlijk moet je 
aan je zwakke punten werken, 
maar accepteer dat er gewoon 
dingen zijn die je niet kunt. Zo 

werkt het in de kerk, zo werkt 
het bij Opwekking. Er zijn veel 
dingen die ik niet kan. Ik heb bij-
voorbeeld een beetje verstand 
van fi nanciën, maar fi nancieel 
beheer is werk voor een deskun-
dige. Omring je met mensen die 
iets beter kunnen dan jijzelf. Ook 
een predikant kan niet alles en 
hoeft niet alles.” Wat zijn jouw 
zwakke kanten? “Ik kan moeilijk 
focussen. Anderen moeten mij 
helpen om dingen op een rij te 
zetten. Mijn sterke kant is dat ik 
een visionair ben. Ik kan anderen 

inspireren.” 

Leiderschap 
De eerste tijd in 
Nederland was 
niet gemakke-

lijk voor de familie Flach. “Een 
sloopfl at in Hoogvliet was ons 
onderkomen. Ik werkte bij Stich-
ting De Hoop in Dordrecht, in de 
ouderenzorg en was bestuurslid 
voor de Verenigde Pinkster- en 
Evangeliegemeenten. Het is best 
bijzonderder dat God me heeft 
neergezet bij Opwekking. Ik 
zie hierin duidelijk Gods plan. 
Behalve God zagen ook mensen 
iets in mij wat ik zelf niet zag, 
namelijk leiderschap. Ik heb niet 
gesolliciteerd, het bestuur van 
Opwekking vroeg me vijf jaar 
geleden als opvolger van Joop 
Gankema. Ik heb lang nagedacht 
en gebeden. Ik had geen speciale 
ambitie voor deze functie. Het is 
een baan waarvoor God je echt 
moet roepen. Ik kende Opwek-
king alleen als één van de 65000 
bezoekers van de Pinksterconfe-
rentie. Een jaar heb ik nagedacht 
en zei toen ja. Met mijn vrouw 
Mirjam heb ik het er niet zoveel 
over gehad, want dan zou ik haar 
misschien een bepaalde rich-
ting op praten.” De bevestiging 
kwam uiteindelijk toen Mirjam 
op vakantie een beeld deelde van 
een vis in een rivier. “Die zwom 
tegen de stroom op. Dit was voor 
mij de bevestiging. We moeten 

immers als christenen vaak tegen 
de stroom op zwemmen. De 
mooie kant van mijn baan is dat 
ik meewerk aan wat Gods Geest 
in beweging zet in mensenharten. 
Opwekking bereikt veel mensen. 
Het is de grootste weekendconfe-
rentie in ons land. Een nadeel van 
mijn werk is dat ik vaak ’s avonds 
bezig ben. Met name in de peri-
ode voor de conferentie; er is dan 
veel overleg met vrijwilligers. 

Voorgangers
Ruben beseft dat hij staat op de 
schouders van zijn voorgangers. 
Gankema heeft Stichting Opwek-
king maar liefst achtendertig jaar 
gediend. “Ik vraag hem nog regel-
matig om advies, net als zijn voor-
ganger Peter Vlug. De eerste gene-
ratie leiders binnen Opwekking 
waren pioniers. Hun persoon was 
nauw verweven met de organisa-
tie. Die pioniersgeest is gebleven, 
maar ik voel mijzelf niet geroepen 
om het werk zo lang te doen. Pau-
lus schrijft in 1 
Korintiërs 3:5: ‘Ik 
heb geplant, Apol-
los heeft water 
gegoten maar 
God heeft doen 
groeien.’ Iedereen wil graag oogs-
ten, maar eerst moet je de grond 
ontginnen. Overigens is het goed 
dat je andere mensen, zoals mijn 
voorgangers, de eer geeft die hen 
toekomt, ook al zit dat niet zo in 
de Nederlandse cultuur.”

Persoonlijk geloof
“Geloven is een avontuur met 
God aangaan. Ik denk dat Jezus 
dat bedoelt, als hij zegt dat je 
moet geloven als een kind. In de 
loop der jaren is mijn geloofsle-
ven volwassener geworden. Ik 
heb een bredere blik gekregen. 
Als kind in Brazilië werd ik wel 
eens in elkaar geslagen omdat 
ik er anders uitzag, de taal niet 
sprak en een ander geloof had 

dan de overwegend traditioneel 
rooms katholieke bevolking. Van-
uit mijn wereldbeeld vond ik het 
moeilijk om te zien dat ook in de 
rooms katholieke kerk broeders 
en zusters zitten. Totdat ik bis-
schop de Korte eens sprak. Hij 
vertelde over zijn persoonlijke 
relatie met Jezus, ik was onder 
de indruk. Natuurlijk ben ik ook 
door de Opwekkingconferentie 
anders gaan denken. Zo’n zestig 
procent van de deelnemers komt 
uit andere kerken dan de Pink-
ster- en Evangeliegemeenten, 
zoals de reformatorische, protes-
tantse of rooms katholieke kerk. 
Gods Geest werkt overal. Mijn 
geloofsleven was ook al veran-
derd doordat mijn vader op zijn 
47e overleed aan kanker. Duizen-
den hebben gebeden voor gene-
zing. God gaf geen antwoord. Ik 
worstelde daar mee. Maar God 
zei: jij moet doen wat jij moet 
doen, ik doe het Mijne. Het leven 
gaat door bergen en dalen maar 
je ziet dat God voor je zorgt. Mijn 
geloof krijgt meer kleur, meer 
diepgang.” 

Leiderschapsconferenties 
Stichting Opwekking doet meer 
dan de jaarlijkse Opwekkingscon-
ferentie organiseren, zoals het 

kinderwerk Timo-
theüs en Opwek-
king Services 
voor logistieke 
dienstverlening. 
Ook organiseert 

Opwekking leiderschapsconfe-
renties (Global Leadership Sum-
mit) met deelnemers wereldwijd. 
Christenen met leidende functies 
in en buiten de kerk, zoals in 
de zorg, worden toegerust, wat 
kerken vaak niet lukt. De deelne-
mersgroep is breed, met kerklei-
ders, managers en leidinggeven-
den uit alle kerken. 

Mot
Ruben noemt zichzelf een echte 
gemeenteman. “God volvoert zijn 
plan door de kerken. We hebben 
wel eens mot met elkaar, maar 
kerken zijn geroepen om samen 
te werken. Ik heb een koninkrijk-
visie. Opwekking is niet gebonden 
aan één bepaalde kerk.” 

Ruben Flach is directeur van Stichting Opwekking, bekend van de 
jaarlijkse pinksterconferentie in de Flevopolder. Zo’n zestig procent 
van de deelnemers komt uit de reformatorische, protestantse of rooms 
katholieke kerk. 

DE MOOIE KANT VAN MIJN BAAN 
IS DAT IK MEEWERK AAN WAT 

GODS GEEST IN BEWEGING ZET IN 
MENSENHARTEN.

MIJN GELOOFSLEVEN VERANDERDE 
DOORDAT MIJN VADER OP ZIJN 47E 

OVERLEED AAN KANKER. DUIZENDEN 
HADDEN GEBEDEN VOOR GENEZING. 

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

fotogra� e Ruth de Jong

Gebed voor 
vervolgde kerk
In Daarlerveen komen mensen 
bijeen om te bidden voor ver-
volgde christenen. Diverse men-
sen in de Bijbel baden ’s nachts. 
Jezus, Paulus, Silas en Petrus. 
Zij vonden de nacht bij uitstek 
geschikt om zich tot God te wen-
den. Wereldwijd worden ruim 
245 miljoen christenen vervolgd 
omdat ze geloven in Jezus. Zij 
vragen keer op keer gebed. Om 
daaraan gehoor te geven houdt 
Open Doors jaarlijks een Nacht 
van Gebed (van vrijdag 21 juni op 
zaterdag 22 juni) op diverse loca-
ties in Nederland.

Vrijdag 21 juni, 19.30 uur, Daarlerveen, De Schoof, 
Brugstraat 10 

Gospel Summer 
Sessions
Beleef Gospel Summer Sessions 
met ‘The Young Church Singers’ 
en ‘Next Generation’ onder lei-
ding van dirigent André Bijleveld. 
Een swingende gospelparty night, 
georganiseerd door de gezamen-
lijke evangelisatiecommissies Vol-
lenhove en Sint Jansklooster. Op 
het programma staan gospel, soul 
en jazz, en dat in zomerse sferen. 
Een muzikale reis vol blijdschap en 
ontroering. 

Zaterdag 15 juni, 20.00 uur, Vollenhove, Zalencentrum 
De Burght, Godfried van Rhenenlaan 2, € 10 (voorver-
koop) en € 12 (zaal), www.ycs.nl/gospelsummersessions

Vier concerten Urker 
Mans Formatie in 
Assen
Op vier locaties in Drenthe en 
Overijssel treedt de Urker MANS 
Formatie deze zomer op.
Ze zingen het repertoire van de 
nieuwe cd ‘ZING’ met goed in het 
gehoor liggende liederen zoals: ‘Ik 
wil zingen van mijn Heiland, Rust, 
Als ’t bazuingeschal.’ Ook nieuw 
zijn de spirituals: ‘Four books in 
the bible’ en ‘Gwahoddiad’ en de 
klassieke werken: ‘Le Seigneur’ en 
Luctor et Ermergo.’ De gedreven 
dirigent Martin Mans haalt het 
beste uit de stemmen en werkt 
aan beleving. Elke zanger heeft 
een solo waardoor de individu-
ele stemmen goed van elkaar te 
onderscheiden zijn. Vaste organist 
en pianist Mark Brandwijk zorgt 
voor de begeleiding. Palle Jørgen-
sen, één van de zangers, speelt 
altviool en Ioan Micu taragot. 
 

Zaterdag 6 juli: Jozefkerk Assen, vrijdag 12 juli: 
Regenboogkerk Nijverdal, woensdag 17 juli:  Grote Kerk 
Meppel, vrijdag 23 augustus: Hervormde Kerk Ommen

19.30 uur, € 18,50, reserveren: www.martinmans.nl 
of 06 – 25 39 19 03. U kunt hier naar toe met korting! 
Zie de advertentie op pagina 10.

Nacht van Gebed 
in Zwolle
In de Stinkskerk in Zwolle doet 
men ook mee aan deze gebeds-
nacht. Aan de hand van fi lmpjes, 
verhalen en concrete gebedspun-
ten wordt gebeden voor vervolgde 
geloofsgenoten uit diverse landen. 
Iedereen is van harte welkom.

Vrijdag 21 juni, 21.00 - 24.00 uur, Zwolle, Stinskerk, 
Westenholterweg 19, info: Els van de Kamp, 
tel. 038 – 421 7934



6 zondag 2 juni 2019

Goethe kijkt vanaf 
de kast tegenover 

mijn bureau over mij heen naar 
verre verten. Het is een oude 
buste van de Duitse schrijver, 
wiens roem al lang vervlogen 
is. Wat zagen zijn ogen, toen hij 
poseerde voor dit beeldhouw-
werk? Wat waren zijn gedachten? 
Was hij moe van zijn eigen tempo? 
Zag hij de domheid van zijn razen 
door deze wereld? Immers, hij 
was dichter en schrijver, maar ook 
staatsman, fi losoof en had vele 
andere bezigheden, mineralogie, 
anatomie, natuurkunde, plantkun-
de… Zou hij op deze momenten 
van verplicht stilzitten zichzelf tot 
de orde geroepen hebben, zo van: 
“Zeg eens Johann Wolfgang, waar 
ben je nou mee bezig? Je weet het 
toch: niet het vele is goed, maar 
het goede is veel.” Ik zeg het Goe-
the graag na, van dat vele en dat 
goede. Maar wat is het goede? 

We deden een etmaal Amster-
dam. Als één woord op Amster-
dam van toepassing is, dan is 
het wel: veel. Veel mensen, veel 
lawaai, veel gebouwen, veel te 
zien, veel te koop, veel te bele-

ven. Te veel. 
Terwijl we ronddolen in Amster-
damse dreven, vraag ik me af 
of het in ons weldadige oosten 
zoveel beter is. Ook bij ons is van 
alles te veel. Ook bij ons gejacht 
en gejaag. Ook bij ons mensen die 
God en gebod loslaten. En men-
sen die elkaar ongeïnteresseerd 
voorbijlopen. 

We belanden in het winkelcen-
trum Amsterdamse Poort en 
zien nergens ook maar één hippe 
Amsterdammer en niet één hippe 
winkel. Dit stukje Amsterdam 
ademt iets van het eerste het 
beste duffe grensdorp. Wel zie ik 
veel gekleurde mensen van allerlei 
snit en weinig witte. 
Onze voeten brengen ons - ik 
weet niet meer precies hoe - ach-
ter de woonappartementen bij 
de winkels en plotseling zitten 
we vast. Alles is er omheind met 
afgesloten hekken. Nergens een 

uitgang. Is dit een getto? Geluk-
kig brengt een jonge Surinaamse 
redding. 
--Er zijn hier veel verslaafden, legt 
ze uit. Daarom gaat alles op slot, 
niemand kan er zomaar in. 
--Wilt u ons eruit laten, vraag ik. 
Of zijn wij te gevaarlijk? 
Ze lacht een vrolijke witte lach.
--Nee, hoor, komt u maar. Ze 
opent het hek met haar eigen 
sleutel, groet hartelijk en lost op 
in de menigte. 
Een beschonken zwerver leunt op 
een muurtje, een stapel straat-
kranten in zijn armen.

Bij een zebrapad houden we halt, 
een auto stopt en trekt pas op als 
we veilig aan de overkant zijn. Een 
bruine man groet vriendelijk ter-
wijl hij ons passeert op zijn Hol-
landse fi etsje. Dat gebeurt hier 
vaker: automobilisten, zelfs bus-
chauffeurs, stoppen voor over-
stekende voetgangers en mensen 
groeten je. Hier wel.  

En nu zit ik weer achter mijn 
bureau. Peinzend kijk ik naar 
Goethe. Begint het goede daar 
waar een beetje aandacht is? Bij 
iemand die je groet, iemand die 
voor je stopt? 
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Niet het vele

gezi(e)n 

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse

voorvallen in haar familie met vijf kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

Geloven na The Passion
Het Nederlands Dagblad 
mijmert na over het succes van 
The Passion en vraagt Leo Fijen 
(KRO-NCRV) en de Amsterdamse 
stadspredikant Tim Vreugdenhil hoe 
zij dit fenomeen zien.

Het succes van The Passion laat 
zien dat dit kan, en op meer-
dere plaatsen in het land werden 
deze dagen ‘minipassions’ uitge-
voerd waarbij de hele gemeen-
schap - inclusief niet-gelovigen en 
twijfelaars - is betrokken. In het 
Overijsselse Hertme is het oude 
passiespel gereanimeerd: het hele 
dorp doet eraan mee. Volendam 
heeft sinds kort weer een kruis-
weg - de nabootsing van de weg 
die Christus naar het kruis heeft 
afgelegd, met veertien staties (hal-
teplaatsen). Fijen: “In Sneek het-
zelfde: bij de Weduwe Joustra tref 
je de tweede statie aan, bij boek-
handel Van der Velde de vierde 
statie, de wenende Maria. Ik vind 
dat onvoorstelbaar in deze secu-
liere tijd. De kruisweg is nota bene 
geopend door een burgemeester 
die zegt niet te geloven, maar die 
zo’n initiatief ziet als een welkome 
bijdrage aan de gemeenschapszin.”

Dat de kerk niet meer kan vol-
staan met haar standaardreper-
toire is ook de opvatting van de 
Amsterdamse stadspredikant 
Tim Vreugdenhil (43). Hij had 
het preken weliswaar ‘goed in de 
vingers’, maar besefte ook dat hij 
met een ‘statische dienst op de 
zondagochtend niet meer men-
sen zou bereiken dan een kleine 
schare toegewijde kerkgangers. 
Vanuit dat besef bespreekt hij 
nu op wissselende plaatsen en 
tijdstippen levensbeschouwelijke 
thema’s met belangstellenden, 
en is de Bijbel voor hem niet het 
uitgangspunt, maar onderdeel van 
een soort causerie waarin ook de 
actualiteit en (profane) literatuur 
ter sprake komen. “Ik verzamel 
verhalen waar ik een rode draad 
doorheen vlecht. Mijn werkwijze 
lijkt dus wat op die van de confe-

rencier.” Vandaar dat hij zichzelf 
als ‘stand-uppredikant’ affi cheert. 

De strohalm van juf Ank
Berthe van Soest schrijft in ‘In de 
Waagschaal’, tijdschrift voor the-
ologie, cultuur en politiek, over een 
verrassende wending in De Luizen-
moeder.

Dat was een verrassende en best 
wel missionaire wending in de 
laatste afl evering van de hittele-
visieserie ‘De Luizenmoeder’. Juf 
Ank gaat de openbare basisschool 
‘De Klimop’ verruilen voor de 
christelijke basisschool ‘De Stro-
halm’: ze heeft genoeg van de 
ouders van de openbare basis-
school die hun kinderen inzetten 
om hun eigen bodemloze bestaan 
te fi ksen. (...) De school waar Juf 
Ank heen gaat, heet ‘De Stro-
halm’. (...) In de naam ‘De Klimop’ 
zit de aansporing om op te klim-
men. Omhoog moet je, op eigen 
kracht, aan jezelf overgeleverd. 
Aan een strohalm kunnen ouders 
en kinderen zich vasthouden. Als 
we die laatste strohalm niet vast-
grijpen, gaan we ten onder, is de 
suggestie. De school deze naam 
geven, is een tragikomische over-
drijving waarin een diepe overtui-
ging huist: geloof als laatste hoop 
op redding.

Jezus als krachtpatser
Theoloog Alain Verheij gaat in 
Trouw tekeer tegen de Jezus-ver-
sie die nieuwrechtse politici voor hun 
karretje proberen te spannen.

Een goede illustratie van die 
zienswijze is Mel Gibsons fi lm 
over Jezus, The Passion of the 
Christ. ‘Kijk eens hoe goed ik 
bloeden kan!’, is de algehele 
teneur van die fi lm. Martelen in 
het kwadraat, en Jezus is een 
echte man dat-ie dat allemaal 
kan verdragen. De gelauwerde 
Tsjechische professor en pries-
ter Tomáš Halík zag Jezus in de 
bioscoop tot een biefstuk gere-
duceerd worden en fi leerde de 
fi lm. Hij schreef: ‘Jezus wordt 
hier geheel Amerikaans gepre-
senteerd als een kampioen pijn 
verdragen, die in de boksring 
met de duivel, na duizend keer 
knock-out te zijn gegaan, weer 
opstaat - om uiteindelijk verdiend 
op het podium van de overwin-
ning te staan’. Het is de ‘opstan-
dingskracht’ waarover Thierry 
Baudet orakelt zodra hij over het 
christendom begint. Het is de 
‘winnaarsmentaliteit’ waarmee 
Trump graag pocht. Maar het is 
ook een geheel verkeerde manier 
van kijken naar Jezus’ kruisiging - 
het mist de pointe volledig.

-
-

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

De kerk kan niet meer volstaan met haar 
standaardrepertoire

Als we die laatste strohalm niet vastgrijpen, 
gaan we ten onder

De opstandingskracht waarmee Baudet ora-
kelt en de ‘winnaarsmentaliteit’ waarmee 
Trump graag pocht.

Zaterdag 1 juni
AVROTROS | NPO1 | 16.50
Classic Live
Bariton Stef Thissen ontvangt bij-
zondere solisten uit binnen- en 
buitenland op de sfeervolle Markt 
in Venlo.

Zondag 2 juni
EO | NPO2 | 23.10
Stevo Akkerman in 
gesprek over moraal
Wanneer ‘deugen’ we eigenlijk en 
wie beoordeelt dat? Welke rol 
speelt religie bij de vraag naar het 
goede?

Maandag 3 juni
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Jij bent mijn vriend
Vriendschap sluiten moet je leren 
en dat gaat met vallen en opstaan. 
De zesjarige Brancho kwam van-
uit Macedonië en spreekt geen 
Nederlands. Een vriend vinden 
blijkt niet zo eenvoudig te zijn.

Dinsdag 4 juni
KRO-NCRV | NPO3 | 21.15
Pretty & Single
Chaya (35 jaar) woont samen 
met haar zoontje in Rotterdam. 
Tijdens haar vorige relatie heeft 
haar zelfvertrouwen een fl inke 
deuk opgelopen. Nu is deze single 
klaar voor een volgende stap.

Woensdag 5 juni
NTR | NPO2 | 20.25
De slag om Libanon
De slag om Libanon is een actu-
eel tweeluik waarin Danny Gho-
sen de gespannen situatie in zijn 
moederland onder de loep neemt 
aan de hand van gesprekken met 
inwoners van het land.

Donderdag 6 juni
EO | NPO2 | 17.00
Natuur op 2
Brolgu is een stoere Australiër. 
Hij woont in zijn eentje in de out-
back: de Australische woestijn, 
waar hij verweesde jonge kangoe-
roes opvangt.

Vrijdag 7 juni
AVROTROS | NPO1 | 20.40
Polizei Potsdam
Luna en Sophie van de recherche 
van Potsdam worden ingeschakeld 
om de dood van forellenkweker 
Stephan Malchow op te lossen. 
Een duister geheim vormt een 
belangrijke aanwijzing voor het 
rechercheteam.

Zondag 9 juni
EO | NPO2 | 12.00
Liefs uit Dordrecht
De huidige Theoloog des Vader-
lands Stephan Paas doet verslag 
van de Nationale Synode, die 
plaatsvond op 29 mei in de Grote 
Kerk van Dordrecht.

Zondag 9 juni
EO | NPO2 | 23.10
Stevo Akkerman
Journalist/columnist Stevo Akker-
man onderzocht voor dagblad 
Trouw al eerder de morele sche-
merzones van bedrijven, mana-
gers en beleidsmakers. Hoe en 
waar ontspringt de moraal in ons-
zelf? Waar begint het ‘deugen’ van 
de mens?



zondag 2 juni 2019 7

afd. IJselheem; Karin Koster, afd. 
IJselheem, mw. E. Wolbink-Steen 
Schuttevaer 51, afd. V4.2, k. 127.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Jan 
Weitkamplaan 4a 7772SE Har-
denberg: dhr. J. Hans, De Merel 
2; mw. Hein, Langewijk 61; mw. 
Schipper-Dijsselhof, Asterstr. 30.
Clara Feyoena Heem, Rheezer-
weg 73, 7771 TD Hardenberg: 
dhr. G. van Keulen, Zwierstr. 20, 
herstelzorg unit 5, k. 7; mw. A. 
Zwiers-Wink Schuttevaer 65, afd: 
De Esch k. 4.
Van Dedem Marke 1 juni: dhr. 
Jannes Smid.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord). 
Verjaardagsfonds. 5 juni kun-
nen de busjes weer geleegd wor-
den in de Schakel tussen 16.00 
en 17.00 uur en tussen 19.00 en 
19.30 uur.
2 juni is de collecte bestemd voor 
kinderen in Roemenië. Van de 
opbrengst worden schooltasjes 
klaar gemaakt zodat deze kin-
deren ook naar school kunnen. 
Helpt u ook dit jaar weer mee.
Mw. Valkman-Derks (de Spinde 
303) en dhr. Grendelman (Oos-
teinde 57) verblijven in het CFH 
voor revalidatie.
Mw. H. Feunekes-Steendam, 
Havenweg 68, ligt na een val en 
beenbreuk in het RZZ K143.
Dhr. Gerrit Bosscher, K. Door-
manlaan 24, is als het naar wens 
verlopen is afgelopen vrijdag 
geopereerd aan een aneurysma in 
Almelo.
Dhr. J. Dallinga, Vechtvoorde 
86, is nog in Isala (V4.2 k. 19) en 
mw. Janny Hoogeveen-Aldershof, 
Havenweg 148, in CFH Unit 1 k. 
3.
In het CFH verblijven ook mw. E. 
Huisjes-Nabers, De Overlaat 174; 
mw. G. Ranter-Reinders, Stati-
onsstraat; dhr H Heinen, Bruch-
terweg.
Mw. Z. Eshuis-Kelder, Stations-
straat, is in zorgcentrum Weide-
steijn in Hoogeveen, ter revalida-
tie (adres: Dr. G.H. Amshoffweg 
4, 7909 AA Hoogeveen).
Bericht ds. de Lange. Het gaat 
met nachtrust en energie nog niet 
zoals het moet zijn. De bedrijfs-
arts acht me voor 50% tot wer-
ken in staat. M.i.v. deze zondag 
hoop ik mijn preekbeurten in de 
PGHH weer te kunnen doen.
Bedankt. Ik wil de gemeente 
bedanken voor het prachtige 
bloemstuk die ik mocht ontvan-
gen voor mijn 85e verjaardag, 
tevens iedereen die mij persoon-
lijk heeft gefeliciteerd. F.J.A. Bor-
ger.
Jarig. 20 mei was mw. A.J. Hofs-
ink-Bril jarig. Zij is 95 jaar gewor-
den. Adres: Sallandsestraat 16. 
Baalder. Op 11 mei is in de leef-
tijd van 85 jaar Hendrika Ger-
ritdina de Boer overleden. Dina 
heeft bijna 40 jaar in de Niehof 
gewoond waar ze een fi jn huis 
had. De dankdienst voor haar 
leven was op vrijdag 17 mei in 
Nieuwleusen. We leven mee met 
haar familie én de bewoners van 
de Niehof.
Thies Bril, Anerweg-Noord 68, 
7775 AT in Lutten, maar lid van 
onze wijkgemeente, ondergaat 
een operatie waarbij zijn nier van-
wege een kwaadaardige tumor 

wordt verwijderd. Dat gebeurt 
in het Prinses Maxima Cen-
trum, Heidelberglaan 25, 3584 
CS Utrecht. Thies is 1 jaar en 
we leven mee met hem en zijn 
vader en moeder, Henrik en Nik-
kie: kaarten en gebeden zijn fi jn. 
Gelukkig zijn zijn perspectieven 
goed!
Baalderveld. Dhr. en mw. de 
Vries (de Weverij 19) zijn ver-
huisd naar zorgcentrum ’t Welge-
legen in Gramsbergen. Zij zijn op 
afd. Anerweerd, k. 109.
Gevallen man… Door een 
smak met m’n fi ets veranderde 
er iets. Ik kan nu geen hazen 
meer vangen. Maar met dank aan 
de Heer, kom ik stap voor stap 
weer. Binnenshuis wat voorzichtig 
bewegen. En dat ik nog schrijven 
kan. En smakelijk eten kan. Dat is 
in mijn ogen een zegen. Met dank 
voor de bloemen uit de Beek-
dienst. Groet Marrie en Gerrit 
van Faassen, Herderstasje.
20 jaar Hardenberg. In de 
Baaldervelddienst op 16 juni vier 
ik graag samen met jullie dat ik 20 
jaar predikant ben in Hardenberg. 
Ik vind het leuk als er die zondag-
morgen mensen naar de dienst 
komen waar ik ‘hun dominee’ 
van ben of ben geweest, en die ik 
deze jaren heb ontmoet, bij welke 
gelegenheid en levensgebeurtenis-
sen dan ook. Ik zeg: ‘Van harte 
welkom’. Hartelijke groet Piet 
Langbroek.
Pastoraat. Mede omdat we een 
vacature kerkelijk werker in onze 
wijk hebben vragen wij aan u of 
u zelf aan wilt geven wanneer er 
behoefte is aan een bezoekje of 
pastoraal gesprek van (jeugd-)
ouderling, diaken of onze wijkpre-
dikant. De taakgroep pastoraat 
is telefonisch bereikbaar via  06 
2040 7287 Stuur een email naar  
pastoraatbv@gmail.com 
Radewijk. De jaarlijkse stekjes-
markt op 11 mei bij de Opgang 
was weer een succes. Het was 
goed weer maar een beetje fris. 
Er waren veel stekjes en planten 
die we verkocht hebben. Ook 
een broodje hamburger en kof-
fi e met gebak ging er best in. Het 
was weer een gezellige markt. De 
opbrengst is maar liefst € 1.467,67 
en is bestemd voor Opgang. We 
willen dan ook iedereen hartelijk 
bedanken die in welke vorm dan 
ook mee geholpen heeft aan dit 
resultaat.

MARIËNBERG
Contactpersoon mw. Jeannet Vis-
ser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfert-
straat 35, 7692 AH Mariënberg, 
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 2 juni 9.30 ds. H. 
ter Beek, Zwartsluis 19.00 ds. J. 
Lindeboom, Minnertsga. O.v.d.: 
dhr. J. Hans. Collecten: KRQ, 
kerk en gebouwen. Gastheer: 
W. Wittenberg
Kerkdienst 9 juni 9.30: ds. van 
Rikxoort. Beerzerveld 19.00 
ds. E. Prins. Gez. dienst. O.v.d.: 
mw. R. Menderink. Collecte: 
eigen jeugdwerk, kerk en gebou-
wen. Gastvrouw: G. Woelder-
ink.
Kerkdienst 10 juni 9.30 ds. 
H. de Haan, Den Ham. O.v.d.: 
mw. G. Woelderink. Collecten: 
Stichting Michal, kerk en gebou-
wen.
Kerkdienst 16 juni 9.30 ds. B. 
Heusinkveld, Daarle. 19.00 ds. L. 
van Rikxoort. O.v.d.: dhr. R. Len-
nips. Collecten: zending, kerk 

en gebouwen. Gastheer: H. ter 
Bekke.
Kerkdienst 23 juni 9.30 ds. L. 
van Rikxoort. Overstapdienst. 
19.00 ds. G. de Goeijen, Den 
Ham. O.v.d.: dhr. G. Lennips. 
Collecten: KRQ, kerk en gebou-
wen. Gastvrouw: B. Bouwhuis.
Jarig. Op 27 mei is mw. L. Rama-
ker-Koopman, Ds. P.H. Wolfert-
str. 27, 7692 AH Mariënberg, 73 
jaar geworden.
Meeleven. We leven mee met 
mensen die korter of langer gele-
den iemand hebben moeten mis-
sen. Met diegene die onderzoe-
ken moeten ondergaan, bezig zijn 
met kuren of behandelingen. Heel 
veel sterkte toegewenst.
Tekst. Het zout der aarde. 
Er was eens een man die deel 
uitmaakte van een kerkenraad, 
ofwel hij was medebestuurder 
van een kerkelijke gemeente. 
Veelvuldig probeerde hij tijdens 
de vergaderingen de andere ker-
kenraadsleden ervan te overtui-
gen dat ook het evangelisatiewerk 
zo belangrijk was. Meestal werd 
daarop instemmend geknikt, 
maar van daadwerkelijke plannen 
maken en het uitvoeren daarvan 
kwam het niet. Hoe hij het ook 
probeerde, het lukte niet. Op 
een dag krijgt hij een idee. Als 
de kerkenraad weer vergadert, 
vraagt de man: ‘Volgende week 
vrijdagavond nodig ik de hele 
kerkenraad uit om bij mij thuis 
te komen eten. Ik heb iets bijzon-
ders te vertellen, maar dat vertel 
ik pas op die avond.’ De meesten 
hadden het eigenlijk te druk om 
elders te gaan eten, maar van-
wege de nieuwsgierigheid blijkt 
toch dat de meesten voor deze 
zaak belangstelling hebben. En zie 
daar, op de bewuste vrijdagavond 
komt het grootste gedeelte van 
de kerkenraad, plus de predikant, 
die avond bij de man eten. Nadat 
iedereen eerst een kopje koffi e 
gedronken heeft en ieder druk 
met elkaar in gesprek is gewik-
keld, roept de man iedereen voor 
het eten. ‘Is je vrouw niet thuis?’ 
‘Nee, vanavond niet, dus ik heb 
het eten klaar gemaakt.’ ‘Nou 
we hopen dat het smaken zal, 
maar jou kennende zal dat best 
goed komen’. Nadat er gebeden 
is, wordt de soep opgediend. De 
soep ruikt goed. ‘Nou dat belooft 
veel goeds’, wordt er gezegd. Als 
ieder een bord met soep gekre-
gen heeft, begint men te eten. 
Maar de soep is erg lauw. Ze is 
niet heet genoeg en bovendien 
smaakt ze ook erg fl auw; ze is 
veel te weinig gekruid of er is 
te weinig of geheel geen zout in 
verwerkt. Als de gastheer nog en 
tweede bord aanbiedt, zegt ieder-
een beleefd: ‘Nee, hoor dank je 
wel, het was heerlijk, maar één 
bord is voor mij genoeg.’ Plot-
seling gaat de bel. De gastheer 
verontschuldigt zich en opent 
de deur. De gasten zitten nu 
alleen en al snel mompelen ze 
tegen elkaar: ‘Wat was er met 
die soep aan de hand?’ ‘Ik weet 
het ook niet, maar ik durfde niks 
te zeggen. Je moet een gegeven 
paard niet in de bek kijken, maar 
volgens mij was er geen zout in 
verwerkt. Nee, dat was net wat 
ik dacht…trouwens, erg heet 
was ze ook niet… Na de eerste 
hap dacht ik bij mezelf: Als je zo 
soep moet eten, hoeft het voor 
mij helemaal niet…’ ‘Zo excuus 
heren. Het ging om en deurcol-
lecte. We gaan verder met eten’, 

zegt de gastheer. Een pan met 
aardappels, een pan met bonen 
en een pan met vlees wordt opge-
diend. Ieder krijgt naar behoefte 
en begint te eten. Maar ook nu 
blijkt hetzelfde euvel. De aardap-
pels zijn ongezouten, evenals de 
sperziebonen en ook het vlees 
is ongekruid. Toch doet ieder 
zijn best om de gastheer niet 
het gevoel te geven dat het niet 
smaakt. Niemand durft om zout 
te vragen, want ze willen de gast-
heer niet beledigen. Nadat ze nog 
wat na hebben gegeten, zitten ze 
weer druk met elkaar te praten 
over allerlei kerkelijke zaken. Het 
wordt al Iaat en buiten begint het 
al wat donker te worden. ‘Zullen 
we de maaltijd besluiten heren?’ 
De gastheer pakt een kaars en 
steekt die aan, vervolgens doet 
hij de lampen uit en pakt de Bij-
bel. ‘Nou, jij houdt van sfeer zeg’, 
wordt er opgemerkt. ‘Ach ja’, 
zegt de gastheer. Opeens staat 
hij op en pakt een grote en hoge 
pan uit een van de keukenkastjes. 
Tot ieders verbazing plaatst hij 
die over de kaars heen. ‘Wat ga je 
nou doen? Wat heb je zo aan die 
kaars man? Zo had je die kaars 
net zo goed niet kunnen aanste-
ken? Zo kun je toch niet lezen?’ 
‘Jawel hoor, wat ik wil gaan lezen, 
kan ik met mijn ogen dicht nog 
wel lezen.’ Iedereen kijkt in het 
schemerdonker elkaar verbaasd 
aan. En dan begint de ouderling te 
spreken. Ik wil deze maaltijd met 
twee schriftgedeelten besluiten; 
en hij begint: ‘En schrijf aan de 
engel van de Gemeente der Lao-
dicensen: Dit zegt de Amen, de 
trouwe en waarachtige Getuige, 
het Begin der schepping Gods; 
Ik weet uw werken, dat gij noch 
koud zijt, noch heet. Och of 
gij koud waart of heet! Zo dan 
omdat gij lauw zijt en noch koud 
noch heet, Ik zal u uit mijn Mond 
spuwen.’ Vervolgens bladert hij 
terug en leest: ‘Gij zijt het zout 
der aarde indien nu het zout 
smakeloos wordt, waarmede zal 
het gezouten worden Het deugt 
nergens meer toe dan om buiten 
geworpen te worden en van de 
mensen vertreden te worden. Gij 
zijt het licht der wereld; een stad 
boven op een berg liggende kan 
niet verborgen zijn. Noch steekt 
men een kaars aan en zet die 
onder een korenmaat, maar op 
een kandelaar en zij schijnt allen 
die in hert huis zijn.’Zonder een 
woord te zeggen sluit de man zijn 
Bijbel en gaat voor in dankgebed. 
Hij dankt God voor de spijze 
en bidt om een zegen voor het 
onderwijs uit Zijn Woord. Na het 
gebed wenst de gastheer ieder 
een goede bekomst en zegt: ‘Nu 
weten we hoe wij smaken en hoe 
dwaas we omgaan met het Licht, 
Zijn licht…!’ Er wordt niet meer 
zo druk gepraat. Ieder dankt de 
gastheer beschaamd voor deze 
uitnodiging en voor het smakelijke 
onderwijs.

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdiensten 2 juni: Sibculo 
Kloosterkerk 9.30 ds W. v/d 
Griend. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: aanwezig. Collecten: 
diaconie, kerk en onderhouds-
fonds ’t Refter Underground 
11.00 Teenagemeeting.
Kerkdienst 9 juni: Klooster-
haar Fredrikskerk 9.30 ds. H. 

Dorgelo. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: aanwezig. Collecten: 
diaconie, kerk en onderhouds-
fonds.
Kerkdienst 10 juni: Sibculo 
Kloosterkerk 9.30 ds. W. v/d 
Griend. Collecten: diaconie, 
kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 16 juni: Sibculo 
Kloosterkerk 9.30 ds. H. Dor-
gelo. H.A. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: aanwezig. Collecten: 
Voedselbank Hardenberg, kerk en 
onderhoudsfonds.
Kerkdienst 23 juni: Klooster-
haar Fredrikskerk 9.30 ds. W. 
v/d Griend. Knd.: groep 1 t/m 
8. Afscheid groep 8 knd. Oppas: 
aanwezig. Collecten: diaconie, 
solidariteitsfonds en onderhouds-
fonds.
Jarig. 25 mei: mw. G. Knaken-
Naafs Kloosterdijk 109a, Sibculo: 
74 jaar.
26 mei: dhr. J. Slomp, Laagland 7, 
Vriezenveen: 87 jaar.
4 juni: mw. K. Slomp-Kelder, 
Laagland 7, Vriezenveen: 87 jaar.
14 juni: mw. J. Korblet-Veldhuis, 
Schoolstraat 9, Sibculo: 78 jaar.
19 juni: mw. B. van Dijk-Beuving, 
Kloosterdijk 170, Sibculo: 71 jaar.
Zieken. Bea Wind-Wessels, 
Kleinhaar 97 7694 BM Klooster-
haar, heeft in het ziekenhuis gele-
gen omdat ze een herseninfarct 
heeft gehad. Ze is nog erg moe. 
Laten wij als gemeente biddend 
om hen heen gaan staan.
We wensen alle gemeenteleden 
die ziek zijn, een operatie moeten 
ondergaan, onderzoeken krijgen 
of op uitslagen wachten, Gods 
kracht en zegen toe. 
Ook waar verdriet is door het 
overlijden van een naaste wensen 
wij Gods nabijheid toe. 

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
24142
Kerkdiensten 2 juni: 10.00 
ds. E. van der Veen, Oldemarkt. 
Afscheid en bevestiging ambtsdra-
gers. Oppas: Sanne van Dalen 
en Hezra Oenema. Knd.: groep 
2: Marieke en Merel. Organist: 
Jan Pieter van Eerde. 19.00 ds. 
A. Estié, Oldebroek. Organist: 
Tjakko de Jonge. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdiensten 9 juni: 10.00 ds. 
T. Veenstra, Kampen. Oppas: 
Femmalien Drogt en Lianne Vos. 
Knd.: groep 1 en 2: alle leiding 
en hulpen. Organist: Corry van 
den Berg. 19.00 ds. H. Pap. Gez. 
dienst i/d GKV Kadoelen. Col-
lecten: 1. Zending. 2. Kerk.
Kerkdienst 10 juni: 9.30 ds. M. 
Sytsma-van Oeveren. Kampen. 
Oppas: Christel van Benthem 
en Ruth van Dalen. Organist: 
Tjakko de Jonge. Collecten: 1. 
Zending. 2. Kerk.
Kerkdiensten 16 juni: 10.00 
ds. M. Vis, Werkendam. Oppas: 
aanwezig. Knd.: groep 1. Orga-
nist: Hendrik Loosman. Kapel 
19.00 ds. R. van Hornsveld, Den 
Ham. Gez. dienst. Collecten: 1. 
Werelddiaconaat. 2. Kerk.
Kerkdiensten 23 juni: 10.00 
ds. G. Timmer, Kampen. Jeugd-
dienst en belijdenisdienst. 
Oppas: aanwezig. Knd.: groep 
2. 19.00 ds. E. van der Veen, 
Oldemarkt. Organist: Corry van 
den Berg. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Jeugd.

berichten uit de gemeente 

terweg.

Vervolg van pagina 4
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Is het lastig om 
(kinderen) uit te 

leggen wat we in de kerk met 
Pinksteren vieren? Vast. Net zoals 
het een uitdaging is om de andere 
grote christelijke 
feesten begrij-
pelijk te maken. 
Met Kerst mis-
schien nog het 
minste. Een kind 
dat geboren wordt. Dat begrijpt 
iedereen. Maar vlammen op men-
senhoofden, tongen van vuur?

Persoonlijke keuze
Je kunt op verschillende manie-
ren naar het Pinksterfeest kijken. 
Het is voor mij het feest dat ons 
bepaalt bij ons zelf, bij kerk-zijn in 
de zin van gemeenschap van Jezus 
Christus. Het is een feest van 
inspiratie en bezieling, waarbij het 
ook gaat om je eigen persoonlijke 
geloof. Met Pinksteren worden 
we bepaald bij de fundamentele 
keuzes die je in je leven maakt. 
Waar je uit leeft en waar je voor 
gaat, om het eigentijds te zeggen.

Keuze Dag Hammerskjöld 
“Ik weet niet wie - of wat - de 
vraag stelde. Ik weet niet wan-
neer zij gesteld werd. Ik herinner 
me niet dat ik antwoordde. Maar 

kerkdiensten

vrijdag 31 mei 
Handelingen 1:15-26

zaterdag 1 juni
Psalm 120

zondag 2 juni
Spreuken 6:20-35

maandag 3 juni
Spreuken 7:1-27

dinsdag4 juni
Spreuken 8:1-11

Woensdag 5 juni
Spreuken 8:12-21

donderdag 6 juni 
Spreuken 8:22-36 

vrijdag 7 juni
Spreuken 9:1-18

Geef ons heden ons dagelijks 
brood.
En één voor in de diepvries. 
Rikkert

 Zondag 2 juni 2019

Aalden 10.00 
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. L. Tiesinga 
De Bron 10.00 ds. E. Noort 
JK 10.00 ds. R. Koopmans De 
Slingeborgh 10.30 da. A. 
van Beijeren OK 10.00 ds. R. 
Busschers
Beilen PK 10.00 ds. M. 
Hazeleger
Borger GH 10.00 dhr. H. 
Marsman
Bovensmilde WK 10.00 dhr. B. 
Smedes
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. E. van 
Beesten 19.15 ds. P. Vries
Drijber GK 10.00 dhr. Roest
Dwingeloo 10.00 ds. H. 
Scholing
Een 9.30 da. L. Cnossen
Elim GK 19.00 jeugddient HK 
10.00 ds. G. Brandorff
Emmen GrK 10.00 ds. 
Middeljans Ichthus 10.00 
ds. Rohaan Kapel 10.00 ds. 
de Graaf Opgang 10.00 ds. 
Schneider SH 10.00 ds. Fischer
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 n.b.
Gasselternijveen 10.00 ds. P. 
de Vries
Gees 10.00 ds. P. Dekker
Gieten DK 9.30 da. D. Pranger
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 dhr. J. Smit
Hollandscheveld 10.00 ds. R. 
Mager 19.00 ds. J. de Kok
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 ds. E. v/d Meulen
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Kooistra GrK 9.30 ds. J. Mulderij 
19.00 ds. J. Snaterse HK 9.30 
ds. A. Heiner OK 9.30 ds. D. v/d 
Vaart VH 9.30 ds. J. Batenburg 
Weidesteyn 10.30 ds. A. Linde
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 da. E. 
Struikmans
Meppel Erfdeel 10.00 ds. K. 
Stroop OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. B. 
de Lange
Nieuw-Balinge 10.00 ds. E. van 
den Noort 19.00 ds. T. Beekman
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 ds. K. v/d Hout
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 da. P. de Kruijff
Roden Op de Helte 10.00 n.b.
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 da. de Kok
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. T. 
Beekman 15.00 ds. J. Geerts
Valthe BK 10.00 ds. J. Mellema
Vries DK 10.00 Ester de Vegt
Westerbork VH 10.00 ds. J. 
van Slooten SK 10.00 mw. A. v/d 
Bunt

Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. D. van 
Keulen HG 9.30 Christiaan Post
Zwartemeer GK 9.30 da. de 
Vries

Zondag 9 juni 2019
1e Pinksterdag

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. J. Bos 
JK 9.30 ds. R. Koopmans 
De Slingeborgh 10.30 dhr. 
H. Meijer OK 10.00 ds. R. 
Busschers
Beilen PK 10.00 ds. M. 
Hazeleger
Borger GH 10.00 ds. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. 
v/d Werff
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. Greive
Elim HK 10.00 dhr. H. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. 
Rappoldt Ichthus 10.00 ds. 
Kajim Kapel 10.00 mw. van Vliet 
Opgang 10.00 ds. Fischer SH 
10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 Yorrick Breemes
Gasselternijveen 9.30 ds. F. 
den Arend
Gees 11.00 ds. J. van Breevoort
Gieten BK 9.30 da. J. Middeljans
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. 
H. Kerssies HK 19.00 ds. M. 
Peschar
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 ds. Marsman
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans GrK 9.30 ds. J. Snaterse 
HK 9.30 ds. C. ‘t Lam OK 9.30 
ds. D. v/d Vaart VH 9.30 ds. J. 
Batenburg Weidesteyn 10.30 
dhr. W. Wennink
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 ds. H. 
Harmsen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. 
v/d Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. 
Beekman 19.00 ds. K. Bogerd
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 ds. J. de Kok
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 mw. E. Temmingh
Roden Op de Helte 10.00 ds. 
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. Akkerman
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. A. de Vries
Tiendeveen 10.00 ds. J. 
Mulderij 15.00 ds. T. Beekman
Valthermond HS 10.00 ds. H. 
Thon
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. 
T. Oldenhuis SK 10.00 ds. M. 

Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
Lentis 10.00 ds. R. ten Have 
Zuidwolde GK 9.30 dhr. 
E. Renkema HG 9.30 ds. A. 
Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Rutgers

Maandag 10 juni 2019
2e Pinksterdag

Elim HK 10.00 kerkenraad
Hollandscheveld 10.00 ds. P. 
Pastoor
Hoogeveen Grote Kerk 9.30 
ds. C. ‘t Lam
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. 
Beekman

Zondag 16 juni 2019

Aalden 10.00 ds. H. Cohen-
Stuart
Alteveer GK 10.00 ds. W. 
Verschoor
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 da. 
N. Veldman JK 10.00 ds. R. 
Koopman De Slingeborgh 
10.30 ds. J. Greive OK 10.00 ds. 
A. Altena
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 mw. A. 
Kruizinga
Bovensmilde WK 10.00 mw. 
W. Piksen
Coevorden HK 10.00 gez. 
dienst
Diever GK 10.00 ds. B. van 
Werven. H.A. 19.00 ds. B. van 
Werven
Drijber GK 10.00 ds. T. 
Oldenhuis
Dwingeloo 10.00 ds. P. Dekker. 
H.A.
Een 9.30 ds. H.J. Meijer
Elim GK 10.00 ds. H. Bakhuis 
HK 10.00 dhr. G. Heinen
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 drs. H. de Kok
Gasselternijveen 10.00 dhr. H. 
Brouwer
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 9.30 ds. F. Karelse
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 ds. M. Hazeleger. H.A.
Hollandscheveld 10.00 dhr. Y. 
Breemes 19.00 dhr. G. de Kok
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 ds. F. de Jong
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans GrK 9.30 ds. J. Snaterse 
19.00 ds. J. Eertink HK 9.30 
ds. B. Urgert OK 9.30 ds. B. 
Metselaar VH 9.30 ds. W. 
Loosman Weidesteyn 10.30 
da. G. Wiersma Olden Kinholt 
10.15 ds. L. van Dalen
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 ds. H. Pol
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. F. 
de Boer
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. 
Harteman19.00 ds. E. Mijnheer
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
Schneider
Nijeveen 10.00 tentdienst
Pesse OK 10.00 da. M. Paas. 
H.A.
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 9.30 n.b. JK 9.30 
ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH 
9.30 ds. J. Kooistra
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 da. Wouda
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 n.b.
Tiendeveen 10.00 ds. H. Klok 
15.00 ds. G. Herwig
Valthe BK 10.00 ds. A. van 
Elten

Vries DK 10.00 ds. M. Leffers
Westerbork VH 10.00 ds. C. ’t 
Lam SK 10.00 dhr. G. ter Beek
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten 19.00 United HK 10.00 
ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. H. 
Nobel. H.A. HG 9.30 ds. A. 
Broekman. H.A.
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Deuzeman

Zondag 23 juni 2019

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. R. 
Busschers De Bron 10.00 ds. A. 
Verbeek JK 10.00 ds. L. Lijzen 
De Slingeborgh 10.30 da. N. 
Veldman OK 10.00 da. W. van 
Noord. H.A.
Beilen PK 10.00 ds. M. 
Hazeleger
Borger GH 10.00 ds. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. 
v/d Werff. H.A.
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Kauffmann. H.A.
Diever GK 10.00 en 19.00 ds. 
B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. H. 
Scholing. H.A.
Dwingeloo 10.00 ds. A. Donker
Een 9.30 dhr. P. Kruize. 
Jeugddienst
Elim GK 10.00 ds. A. Heiner. 
H.A. HK 10.00 ds. J. Adriaanse. 
Voorber. H.A.
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 da. G. Rohaan. 
H.A.
Gasselternijveen 11.00 ds. A. 
Hekman. H.A.
Gees 10.00 ds. H. Jumelet. H.A.
Gieten BK 9.30 ds. A. Hekman
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hollandscheveld 10.00 ds. J. 
Wegerif 19.00 ds. P. Dekker
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 ds. L. Cnossen
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans GrK 9.30 en 19.00 ds. J. 
Snaterse. H.A. HK 9.30 ds. C. 
‘t Lam OK 9.30 ds. J. Batenburg 
VH 9.30 ds. W. Loosman 
Weidesteyn 10.30 drs. L. 
Jansen
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 ds. H. 
Harmsen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. H. 
Linde
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. 
Beekman 19.00 ds. A. Goijert
Nieuw-Weerdinge RW 9.30 
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 dhr. W. Voogd
Pesse OK 10.00 da. J. Greving
Rolde 10.00 ds. H. Marsman
Roden Op de Helte 10.00 ds. 
W. Meijles JK 10.00 n.b.
Ruinerwold/Koekange BH 
9.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 mw. J. Maatjes
Sleen DK 10.00 mw. R. Dekker
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. D. Boers 
15.00 ds. T. Beekman
Valthermond HS 10.00 ds. E. 
v/d Meulen
Vries DK 10.00 dhr. B. Riepma
Westerbork VH 10.00 ds. 
B. Steenwijk SK 10.00 ds. M. 
Rappoldt
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
HK 10.00 mw. A. v/d Heide
Zuidwolde GK 9.30 drs. M. 

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

Drenthe

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

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

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

Eindredactie J. v.d. Venis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pinksteren

Doe je mee? Of blijf je aan de kant staan?

Lees verder op pagina 11

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE 
THEMADIENST?
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Is het lastig om 
(kinderen) uit te 

leggen wat we in de kerk met 
Pinksteren vieren? Vast. Net zoals 
het een uitdaging is om de andere 
grote christelijke 
feesten begrij-
pelijk te maken. 
Met Kerst mis-
schien nog het 
minste. Een kind 
dat geboren wordt. Dat begrijpt 
iedereen. Maar vlammen op men-
senhoofden, tongen van vuur?

Persoonlijke keuze
Je kunt op verschillende manie-
ren naar het Pinksterfeest kijken. 
Het is voor mij het feest dat ons 
bepaalt bij ons zelf, bij kerk-zijn in 
de zin van gemeenschap van Jezus 
Christus. Het is een feest van 
inspiratie en bezieling, waarbij het 
ook gaat om je eigen persoonlijke 
geloof. Met Pinksteren worden 
we bepaald bij de fundamentele 
keuzes die je in je leven maakt. 
Waar je uit leeft en waar je voor 
gaat, om het eigentijds te zeggen.

Keuze Dag Hammerskjöld 
“Ik weet niet wie - of wat - de 
vraag stelde. Ik weet niet wan-
neer zij gesteld werd. Ik herinner 
me niet dat ik antwoordde. Maar 

eens zei ik ja tegen iemand – of 
iets. Vanaf dat moment heb ik de 
zekerheid dat het leven zinvol is 
en dat mijn leven, in onderwer-
ping, een doel heeft”.
Dit is een uitspraak van Dag 
Hammerskjöld, gedateerd op 
Pinksteren 1961 (is dat toeval-
lig?).
Dag Hammerskjöld overleed in 
dat jaar bij een vliegtuigongeluk, 
onder onduidelijke omstandig-
heden. Onlangs werd bekend 
dat daar, zoveel jaar na dato, 
alsnog onderzoek naar gedaan 
gaat worden. Hammerskjöld was 
secretaris-generaal van de Ver-
enigde Naties. Na zijn overlijden 
vond men aantekeningen die hij 

tijdens zijn druk-
bezette leven 
had gemaakt, 
en waarvan nie-
mand tot dan 
toe het bestaan 

wist. Ze zijn uitgegeven onder de 
titel Merkstenen. Een man, die 
worstelde met zichzelf en zijn 
verhouding tot God. Maar die 
blijkens zijn eigen woorden het 
leven als zinvol en doelgericht 
ervoer, door fundamenteel te 
kiezen om het leven te beamen.

Meedoen of niet
Op een bepaalde manier gaat het 
in het Pinksterverhaal ook over 
kiezen. We zijn gewend om het 
begin te lezen, over de Geest 
die met wind en vuur in het huis 
van de leerlingen binnenvalt, en 
dan over hoe iedereen de ander 
opeens kan verstaan. Daarna 
gaat het verhaal naadloos over in 
de preek van Petrus, die aan de 
verbaasde mensen uitlegt wat dit 
allemaal te betekenen heeft. En 
dan staat er, na die lange preek, 
dat de mensen vragen wat ze 

moeten doen. ‘Bekeert u en laat 
u dopen’, zegt Petrus, en dan 
lezen we hoe op die zelfde dag 
3000 mensen dat 
doen (2:41). Zij 
kiezen voor het 
leven. Het verhaal 
van Pinksteren, 
waardoor het 
verhaal van Jezus, de gekruisigde 
en opgestane Heer verder gaat 
en mensen enthousiast maakt, 
stelt je voor een keuze - mee-
doen of aan de kant blijven staan.

Durven en wagen
Het is belangrijk om te erken-
nen dat om onze keuzes altijd 
een sfeer van onzekerheid hangt, 
zeker als het gaat om de beslis-
sende vragen van het leven - hoe 
je denkt over je zelf, je levens-
doel, je levensgeluk, God, leven 
en dood - bij zulke vragen is er 
altijd, onontkoombaar een zone 
van onzekerheid, van twijfel en 
aarzeling, van wagen, van toch 
maar doen, of juist niet.
Kiezen voor het geloof, kiezen 
voor God, is niet de uitkomst 
van een lijstje argumenten voor 
en tegen. Het is je toevertrou-
wen, het is het durven en willen 
wagen met een Woord, met het 
verhaal van de Levende, met de 
Geest, die niemand ziet en nie-
mand vangen kan, ongrijpbaar, 
maar toch - aanwezig, voelbaar, 
ervaarbaar. Adem die je draagt. 
Die jou draagt. God, het geheim 
van het leven, die gezicht heeft 
gekregen in Jezus, mens met de 
mensen.
Daarom zeggen we ook: Gods 
Ja gaat aan ons Ja-woord vooraf. 
Gods Ja-woord, in Jezus gestalte 
gekregen, is er voordat wij ant-
woord kunnen geven. Gods Ja, in 
Jezus Christus, draagt ons Ja.

Je laten dragen
Kiezen voor God is je laten 
dragen, kome wat komt, ‘hoe-

wel het eigenlijk 
niet kan’ staat 
er van Abra-
ham geschreven, 
het prototype 
van de gelovige: 

hoewel het eigenlijk niet kon is 
hij blijven hopen en geloven…
(Rom. 4:18). Ergens in je leven 
klinkt die vraag, die uitnodiging 
om leerling te worden van Jezus. 
Om je leven op zijn weg te ori-
enteren. Misschien is het hele 
leven wel die vraag.

Een diep weten
Zoals het met de echte keuzes 
in het leven gaat, uiteindelijk 
hebben ze geen grond. Natuur-
lijk zijn het geen blinde keuzes, 
het is weloverwogen, maar altijd 
tot op zekere hoogte. Iedere 
echte keuze is altijd groter dan 
de redenen die ervoor te geven 
zijn. Zo werkt het ook met het 
geloof. Je gelooft niet pas als je 
alles zeker weet. Je gelooft ook 
omdat je ervoor kiest.
Zoals in dat citaat van Ham-
merskjöld. Hoe en waar pre-
cies die keuze gemaakt wordt, 
dat is nooit helemaal exact te 
zeggen. Het dient zich altijd 
weer opnieuw aan, op een even 
onverwachte en verrassende 
manier als het leven zelf. En 
toch, zo verwoordt dit citaat, 
is er ergens een keuze gevallen. 
En vanaf dat moment is er een 
diep weten dat je leven zinvol is, 
dat het betekenis draagt, dat het 
leven het waard is om geleefd te 
worden, omdat er een onlosma-
kelijke verbondenheid is met de 
bron van het leven.

Agenda

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Pinksteren

Doe je mee? Of blijf je aan de kant staan?
“Pinksteren is de laat-
ste jaren wat onderbelicht 
gebleven“, zegt een van de 
leidsters van de kinderne-
vendienst. “Dus je wilt het 
dit jaar maar overslaan?”, 
reageer ik, een beetje plage-
rig. Nou nee, dat is net niet 
de bedoeling.

GODS JA GAAT AAN ONS JA-WOORD 
VOORAF. GODS JA-WOORD, IN JEZUS 
GESTALTE GEKREGEN, IS ER VOORDAT 

WIJ ANTWOORD KUNNEN GEVEN. 

JE GELOOFT NIET PAS 
ALS JE ALLES ZEKER WEET. 

JE GELOOFT OOK OMDAT JE 
ERVOOR KIEST.

DOOR DS. B. ALTENA, 

ASSEN

Maandag 17 juni  
Bezinningsmiddag predikanten en 
kerkelijk werkers classis Overijssel-
Flevoland rond het thema Spiritu-
aliteit van samen, 12.00-16.15 uur, 
Dalfsen, De Overkant, Kerkplein 22 

Zaterdag 22 juni
Israëlvriendendag, Hoogeveen, 
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35, 
13.00-17.00 uur info/aanmelden: 
cvi.nl/vriendendagen

20-26 juli 
Reveilweek van de Near East Mini-
stry, Ambt Delden, Kroeze Danne
info/aanmelden: nemnieuws.nl

3-9 augustus 
Reveilweek van de Near East Mini-
stry, Voorthuizen, geen kinder- en 
tienerprogramma
info/aanmelden: nemnieuws.nl

Lees verder op pagina 11

Bezinningsmiddag 
voor predikanten en 
kerkelijk werkers
Het breed-moderamen van de 
Classis Overijssel-Flevoland 
belegt een bezinningsmiddag voor 
predikanten en kerkelijk werkers 
met als thema ‘Spiritualiteit van 
samen’ De middag begint met een 
informele lunch. Aanleiding voor 
deze bijeenkomst is de wens de 
onderlinge afstemming te bevor-
deren. In workshops komen de 
diverse structuren van ringen en 
werkgemeenschappen aan bod. 
In het meer plenaire deel gaat het 
om de spirituele onderbouwing. 
Na afl oop van de workshops 
brengen de workshopleiders 
verslag uit van wat er in kleinere 
groep is besproken, zodat iedere 
bezoeker idee krijgt van het 
totaalplaatje. 

Maandag 17 juni, Dalfsen. De Overkant,
Kerkplein 22, 12.00 uur tot 16.15 uur, aanmelden 
vóór 1 juni bij: k.vanderkamp@pkn.nl

Dienst met vluchte-
lingen Darlerveen
Op 23 juni 2019 vindt in ‘De 
Schoof’ in Daarlerveen een dienst 
plaats n.a.v. de vluchtelingenge-
bedsdag van Stichting GAVE. We 
hopen vluchtelingen te ontmoe-
ten, te luisteren naar hun verhaal 
en bekende liederen te zingen. Na 
afl oop koffi e/thee en ontmoeting. 
Ondanks grote verschillen, toch 
de ander zoeken en liefhebben, 
dat is wat Jezus ons leert en wat 
de opdracht van de kerk is. En 
het is precies wat vluchtelingen 
nodig hebben. Het thema is ‘Bid 
mee en heb lief’. We bidden om 
hoop en moed voor vluchtelin-
gen. Het gebedsboekje van Stich-
ting GAVE wordt gratis aan de 
deelnemers uitgereikt. Iedereen 
welkom!

Zondag 23 juni,  ‘De Schoof ’, Brugstraat 10, 
Daarlerveen, Aanvang 19.00

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

INTERESSANTE LEZING?
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Zaterdag 1 juni 
“Everhard 40 jaar concert-
organist” 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 

Zondag 16 juni
Christelijk mannenkoor uit 
Hollandscheveld in dienst PKN 
kerk, 10.00 uur, Gees, Dorps-
straat 83, voorganger ds. B. Breu-
nesse uit Hardenberg. Thema: 
prijs!dienst

Zaterdag 22 juni
Orgelconcert door Harm Hoeve, 
20.00 uur, Hasselt, Ichthuskerk, 
Kastanjelaan 3 

Zaterdag 29 juni
A tribute to the Continental Sin-
gers, back to the gospels of the 
eighties, € 17, 19.30, 
Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 
Zwolle, info/tickets: eventsfor-
christ.nl 

Zaterdag 29 juni 
“Welkom Zomer” Harm Hoeve, 
orgel, Noortje van Middelkoop 
panfl uit, 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.hue-
tink-royalmusic.nl 

Zaterdag 27 juli 
“Joh. de Heer Samenzang” Ad 
Huetink, orgel, 20.00 uur, Lemel-
erveld, WHZ-hal,
€ 10 t.b.v. het goede doelen, 
www.huetink-royalmusic.nl

Zaterdag 10 augustus
 ‘Canadese Orgel Virtuositeit” 
André Knevel, orgel, 20.00 uur, 
Lemelerveld, WHZ-hal
€ 13, www.huetink-royalmusic.nl

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

Zaterdag 17 augustus
Hooifeestconcert Gerwin van 
der plaats (orgel), Hasselt, 
Ichtuskerk, Kastanjelaan 3

Zaterdag 14 september
Orgelconcert door Stef Tuinstra 
(Groningen), 20.00 uur, Hasselt, 
Ichthuskerk, Kastanjelaan 3

Zaterdag 21 september
Samenzang - Psalmen en 
Ad Huetink op het orgel t.b.v. 
goede doelen, 20.00 uur, 
Lemelerveld, WHZ-hal, € 10, 
www.huetink-royalmusic.nl

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Met haar boek wil 
Trees van Mont-

foort bereiken dat de theologie 
groener wordt. Ze wil de milieube-
weging laten zien dat theologie een 
wezenlijke bijdrage kan leveren aan 
ecologische duurzaamheid. Theo-
logie moet weer gaan over de hele 
werkelijkheid. Hoe kan de relatie 
tussen God en de wereld en de 
plaats van de mensen daarbinnen, 
opnieuw doordacht worden?

Noach en de regenboog
Theologie en duurzaamheid, eco-
logie en geloof zijn met elkaar ver-
bonden. Bij ecologische duurzaam-
heid gaat het om de toekomst van 
de hele aarde. We moeten af van 
een eenzijdige theologie, gericht op 
mensen alleen. De Bijbel is te vaak 
antropocentrisch, mensgericht 
gelezen, als een verhaal van God 
met mensen alleen. Groene theo-

logie of ecotheologie is betrokken 
op de hele aarde en al haar bewo-
ners. God is immers Schepper 
van hemel en aarde, van al wat er 
is. Hij is niet alleen een God van 
mensen. Het verbond met Noach 
met de regenboog als teken van 
Gods trouw aan de aarde was niet 
alleen een verbond met Noach 
en zijn nageslacht, maar met alle 
levende wezens en de hele aarde. 
In het Bijbels mensbeeld zijn men-
sen altijd een deel van het grotere 
geheel van de schepping.

Almachtige mens 
Het moderne wereldbeeld heeft 
bijgedragen aan de ecologische 
crisis. In onze moderne westerse 
cultuur zijn we mensen centraal 
gaan stellen. We verwachten te 
veel van techniek en van eco-
nomische groei. De almachtige 
mens is zelf schepper geworden 
en heerst over de aarde en over 
medemensen die minder machtig 
zijn. Onze cultuur is de niet-men-

selijke werkelijkheid gaan zien als 
materiaal, als hulpbronnen voor 
menselijk bestaan en vooruitgang.  
Er is iets mis met ons wereld-
beeld. De westerse mens exploi-
teert de aarde.

Kostbaar in Gods ogen
Het wereldbeeld van de Bijbel is 
minder antropocentrisch. Vanuit 
bijbelse gegevens concludeert 
Trees van Montfoort dat men-
sen deel zijn van de schepping, zij 
staan er als heersers niet boven 
of buiten. Zij zijn net als al het 
andere gemaakt 
door God en 
leven op Gods 
adem. Mensen 
worden niet 
boven de niet-
menselijke natuur 
geplaatst. Ook 
niet eronder. We zijn schepselen 
voortgekomen uit de aarde, en 
net als dieren en planten kostbaar 
in Gods ogen. Alle schepselen 
zijn met elkaar verbonden en van 
elkaar en van de aarde afhanke-
lijk.

Gemeenschappelijk huis
Mensen hebben een verantwoor-

delijkheid ten aanzien van hun 
medeschepselen, maar zijn niet hun 
eigenaar. Zij hebben verantwoor-
ding af te leggen aan God over 
hoe ze met hun medeschepselen 
omgaan. In zijn encycliek ‘Lau-
dato Si. Over de zorg voor het 
gemeenschappelijke huis’ (2015) 
weerspreekt ook Paus Franciscus 
de opvatting dat mensen als beeld 
van God een absolute heerschap-
pij zouden hebben over de andere 
schepselen. Alle levende wezens 
en ook alle dingen hebben een 
eigen waarde ten overstaan van 

God. De diepere 
oorzaak van de 
ecologische cri-
sis legt hij bij het 
dominante idee 
dat mensen met 
behulp van tech-
niek, economische 

en technocratische macht de hele 
werkelijkheid kunnen beheer-
sen. Het beeld van de aarde als 
gemeenschappelijk huis maakt 
mensen tot medebewoners in 
plaats van heersers.

Verwondering
‘Groene theologie’ nodigt uit tot 
een andere kijk op de natuur. 
God is verbonden met de wereld. 
Maar Hij valt niet met de wereld 
samen. Ook staat Hij niet buiten 
de wereld. Hoe verhoudt Hij zich 
tot de aarde? Tijdens een oogst-
dienst zei Trees van Montfoort 
hierover eens: ‘We zijn vergeten 
hoe afhankelijk we zijn van de 
planten en de dieren. We zijn de 
verwondering kwijt voor alles wat 
groeit op de aarde. Voor al de 
dieren, die het water, het land en 
de lucht bevolken.” “God heeft 
ons de aarde niet gegeven om er 
mee te doen wat we willen. God 
heeft ons een plek gegeven om te 
leven te midden van onze mede-
schepselen. God houdt van alle 

levende wezens 
en van de hele 
aarde, laten we 
als beeld van 
God dat ook 
doen.”

*)  Groene theologie. 

Trees van Montfoort.Uitg. 

Skandalon, Middelburg 2019.

Groene theologie

God is niet alleen een God van mensen
In de Bijbel staat niet de mens centraal, maar de relatie tussen God 
en de héle aarde, ook de dieren en de planten. God houdt niet alleen 
van mensen. Aldus theoloog Trees van Montfoort. Op 10 mei werd in 
Utrecht haar boek over groene theologie*) gepresenteerd. 

‘GROENE THEOLOGIE’ NODIGT UIT 
TOT EEN ANDERE KIJK OP DE NATUUR. 
GOD IS VERBONDEN MET DE WERELD. 
MAAR HIJ VALT NIET MET DE WERELD 
SAMEN. OOK STAAT HIJ NIET BUITEN 

DE WERELD.

We zijn schepselen, voortgekomen uit de aarde, en net als dieren en planten kostbaar in Gods ogen.

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN

Advertentie

Vervolg van pagina 8
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delijkheid ten aanzien van hun 
medeschepselen, maar zijn niet hun 
eigenaar. Zij hebben verantwoor-
ding af te leggen aan God over 
hoe ze met hun medeschepselen 
omgaan. In zijn encycliek ‘Lau-
dato Si. Over de zorg voor het 
gemeenschappelijke huis’ (2015) 
weerspreekt ook Paus Franciscus 
de opvatting dat mensen als beeld 
van God een absolute heerschap-
pij zouden hebben over de andere 
schepselen. Alle levende wezens 
en ook alle dingen hebben een 
eigen waarde ten overstaan van 

God. De diepere 
oorzaak van de 
ecologische cri-
sis legt hij bij het 
dominante idee 
dat mensen met 
behulp van tech-
niek, economische 

en technocratische macht de hele 
werkelijkheid kunnen beheer-
sen. Het beeld van de aarde als 
gemeenschappelijk huis maakt 
mensen tot medebewoners in 
plaats van heersers.

Verwondering
‘Groene theologie’ nodigt uit tot 
een andere kijk op de natuur. 
God is verbonden met de wereld. 
Maar Hij valt niet met de wereld 
samen. Ook staat Hij niet buiten 
de wereld. Hoe verhoudt Hij zich 
tot de aarde? Tijdens een oogst-
dienst zei Trees van Montfoort 
hierover eens: ‘We zijn vergeten 
hoe afhankelijk we zijn van de 
planten en de dieren. We zijn de 
verwondering kwijt voor alles wat 
groeit op de aarde. Voor al de 
dieren, die het water, het land en 
de lucht bevolken.” “God heeft 
ons de aarde niet gegeven om er 
mee te doen wat we willen. God 
heeft ons een plek gegeven om te 
leven te midden van onze mede-
schepselen. God houdt van alle 

levende wezens 
en van de hele 
aarde, laten we 
als beeld van 
God dat ook 
doen.”

*)  Groene theologie. 

Trees van Montfoort.Uitg. 

Skandalon, Middelburg 2019.

Reinders HG 9.30 n.b.
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Fischer

Zondag 2 juni 2019

Ens GK 9.30 ds. F. Slothouber. 
Voorber. H.A.
Kraggenburg 10.00 ds. S. v/d 
Zee
Marknesse 9.30 kand. H. Eringa
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. G. van 
Zanden 17.00 ds. J. Tadema PK 
10.00 ds. J. Tadema 17.00 ds. 
E. Terpstra De Poort 10.00 
ds. E. Terpstra 16.45 ds. G. van 
Zanden
Zeewolde 9.30 ds. L. Boot

Zondag 9 juni 2019
1e Pinksterdag

Ens tent 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 mw. M. de 
Vries
Marknesse 9.30 mw. H. Dieters
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. J. Tadema 
17.00 ds. G. van Zanden PK 
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 
ds. K. van Marrum De Poort 
10.00 ds. P. Vroegindeweij 17.00 
ds. J. Tadema
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Maandag 10 juni 2019
2e Pinksterdag

De Schelp 10.00 ds. E. Terpstra

Zondag 16 juni 2019

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 da. C. 
Aalbersberg
Marknesse 9.30 ds. K. Sent
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 9.30 en 17.00 ds. E. 
Terpstra PK 9.30 ds. E. de Groot 
14.30 ds. C. Keleman 17.00 ds. 
E. de Groot De Poort 10.00 
ds. P. Vroegindewey 17.00 ds. J. 
Tadema
Zeewolde 9.30 ds. E. Gruteke 
16.00 Kind op schoot

Zondag 23 juni 2019

Ens GK 9.30 ds. G. van Rheenen
Kraggenburg 10.00 ds. W. Kok
Marknesse 9.30 ds. W. Andel. 
H.A.
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. C. Kant 17.00 
ds. H. de Haan PK 10.00 ds. E. 
Terpstra 17.00 ds. C. Bijman De 
Poort 10.00 ds. C. Bijman 17.00 
ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke. 
H.A.

Zondag 2 juni 2019

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga GrK 10.00 ds. J. 
Mol PK 10.00 mw. J. Willems 
Noach 10.00 ds. S. Hiemstra 
Eugeria 10.30 da. J. Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. J. 
Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. J. 
Baart 19.00 ds. G. R
Berkum HH 9.30 ds. P. 

Wolthaus
Blankenham 10.00 mw. C. 
Aalbersberg
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 drs. M. Reinders
Borne OK 10.00 ds. G. Veen 
Dijkhuis 10.00 ds. E. van 
Houwelingen
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle 9.30 en 19.00 ds. B. 
Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 ds. W. den Braber
Dalfsen GrK 9.30 ds. E. de 
Waard Oudleusen 9.30 ds. G. 
Zijl
Dedemsvaart Antenne 9.30 
ds. K. van Staveren. H.A. De 
Fontein 19.00 ds. J. Wegerif. 
H.A.
De Krim PK 9.30 ds. J. 
Woltinge
Delden OB 10.00 ds. G. 
Lambers Heerspink
Den Ham GK 9.30 ds. G. de 
Goeijen 19.00 ds. E. Prins 16.30 
anders dienst DK 10.00 ds. J. van 
Asselt
Enschede OK 10.00 ds. J. 
Zuurmond Lonneker 10.00 ds. 
E. de Bruin Usselo 10.00 ds. G. 
Bunjes BK 10.00 ds. C. van Dam 
ZP 10.30 ds. M. Mulder HZ 
10.00 past. G. Slütter
Enter 9.30 ds. J. Wassink 19.00 
ds. W. Broekema
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 ds. 
J. Olie HC 9.30 ds. A. Floor
Giethoorn PG 10.00 ds. P. 
Wiekeraad
Gramsbergen BHK 9.30 mw. 
E. Kolthof
Hardenberg HK 10.30 ds. H. 
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. P. 
Noordmans Radewijk 10.00 
ds. J. Kruiter HöK 10.00 ds. W. 
v/d Wel Oostloorn 10.30 ds. P. 
Noordmans
Heino 9.30 Hans van Solkema 
19.00 zingen op zondag
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. H. Pol 19.00 ds 
L. Aangeenbrug KW 9.30 
ds. R. Perk KZ 10.15 ds. L. 
Aangeenbrug
Holten DK 9.30 ds. S. 
Roozenboom 19.00 ds. A. de 
Bruin Kandelaar 9.30 ds. G. van 
Herk
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager
Kamperveen 9.30 Herman 
Wijnne
Lemelerveld BK 9.30 mw. J. 
van Beveren
Lutten LK 9.30 ds. Schipper
Mariënberg SK 9.30 ds. H. ter 
Beek 19.00 ds. J. Lindeboom
Nieuwleusen MK 9.30 ds. 
M. van Blanken OK 9.30 
ds. M. Develing 19.15 ds. G. 
Trouwborst
Nijverdal RB 9.30 ds. W. 
Broekema 18.30 da. B. v/d Weg 
HC 9.30 ds. W. Kaljouw
Oldemarkt GK 9.30 mw. E. 
Pierik
Ommen GK 9.30 ds. J. Zondag 
HK 9.30 ds. R. de Bruijn 19.00 
ds. J. de Haan
Paasloo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.30 n.b. 19.00 mw. 
R. Venema
Rouveen 9.15 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. A. v/d 

Griend
Schuinesloot 9.30 ds. C. ‘t Lam
Sint Jansklooster JK 10.00 
ds. E. v/d Veen 19.00 ds. A. Estié 
Kapel 19.00 ds. W. Dekker
Staphorst 11.00 ds. P. v/d 
Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. P. Pit 
19.00 ds. B. Haanstra. Sing-in 
OV 9.30 en EV 10.45 ds. A. 
Kristensen
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. 
Antonides 19.00 OMC
Vroomshoop Irene 9.30 
ds. J. Droogendijk 19.00 ds. J. 
Antonides
Wanneperveen 9.30 
jeugddienst
Westerhaar 9.30 ds. T. 
Oldenhuis
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. M. Schuurman 18.45 prop. 
A. Borsje GK 9.30 ds. J. Wegerif 
19.00 ds. F. den Oudsten Hoge 
Hexel 9.30 ds. J. Snaterse 15.00 
ds. B. Weerd
Wijhe NK 9.30 ds. C. Schokker
Willemsoord 9.30 dhr. W. 
Voogd
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. T. 
Veenstra. H.A.
Windesheim 10.00 ds. J. 
Adriaanse 19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 mw. R. Dekker
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. R. Roukema
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek HK 19.00 ds. H. ter Beek
Zwolle AK 9.30 ds. E. Urban 
GrK 16.30 Michaëlsviering JK 
9.30 ds. J. van Wijk 19.00 ds. M. 
Vissers LK 10.00 ds. G. Schutte 
OK 10.00 ds. I. Epema Open 
Kring 9.30 ds. J. Tissink SiK 
10.00 dhr. J. Knol StK 9.30 ds. 
H. van Maanen. H.A.

Zondag 9 juni 2019
1e Pinksterdag

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. M. Plette GrK 10.00 ds. P. 
Endedijk. H.A. PK 10.00 ds. M. 
Montagne Noach 10.00 ds. D. 
van Bart Eugeria 10.30 da. J. 
Vedders ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. J. 
Adriaanse 19.00 ds. E. Prins
Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. 
Dekker
Bergentheim WK 9.30 da. G. 
Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. A. Tol
Blankenham 9.30 ds. D. Wolse
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld 
HK 19.00 gez. dienst
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. 
Schipper. H.A. Rosengaerde 
14.30 ds. H. Schipper. H.A. 
Oudleusen 9.30 ds. T. Keuning. 
H.A.
Dedemsvaart Antenne 9.30 
ds. K. van Staveren De Fontein 
19.00 ds. J. Wegerif
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. J. Duijn
Den Ham GK 9.30 ds. H. 
de Haan HK 19.00 ds. R. van 
Hornsveld DK 10.00 ds. G. de 
Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. H. 

Siebert Lonneker 10.00 ds. 
G. lambers-Heerspink Usselo 
10.00 ds. E. de Bruin BK 10.00 
ds. J. Zondag ZP 10.30 drs. A. 
Peijnenborg HZ 10.00 ds. B. 
Wijnbergen JK 10.00 ds. J. Traas
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 ds. 
J. Olie 19.00 ds. G. Nijland HC 
9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Gramsbergen BHK 9.30 
Jeanet van Faasen. Sing en Swingd.
Hardenberg Baalder 10.00 ds. 
W. v/d Wel Baalderveld 10.00 
ds. P. Langbroke HK 10.00 mw. 
N. Jonkers De Matrix 9.30 ds. 
Y. van Benthem Radewijk 10.00 
ds. P. Noordmans HöK 10.00 ds. 
A. de Lange Witte Kerk 10.00 
dhr. J. Eertink Oostloorn 10.30 
dhr. P. Staal SK 19.00 ds. W. v/d 
Wel
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. L. Aangeenbrug 19.00 
openluchtdienst KW 9.30 ds. R. 
Perk KZ 10.15 ds. E. Groeneveld
Holten DK 9.30 ds. S. 
Roozenboom Kandelaar 9.30 
ds. G. van Herk 19.00 n.b.
Kampen OH 9.30 drs. B. 
v/d Kamp BWK 17.00 da. D. 
Havinga. Cantated.
Kuinre 11.00 ds. D. Wolse
Kamperveen 8.30 ds. 
Pasterkamp
Lemelerveld BK 9.30 mw. J. 
van Beveren
Lutten LK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort
Nieuwleusen MK 9.30 ds. G. 
Trouwborst OK 9.30 en 19.15 
ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. H. van 
Dalen HC 9.30 ds. W. Broekema 
19.00 openluchtdienst
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 
GK 9.30 ds. Jongsma
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart 
19.00 ds. A. de Lange HK 9.30 
ds. J. de Haan
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S. 
Ris 19.00 drs. J. Eertink
Rouveen 9.15 ds. P. v/d Meulen
Sibculo FK 9.30 ds. H. Dorgelo
Schuinesloot 11.00 ds. C. Post
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
D. Lagerweij 19.00 n.b.
Staphorst 11.00 ds. P. v/d 
Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van 
’t Zand OV 9.30 en EV 10.45 
ds. B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap 19.00 RvK
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. 
Droogendijk 11.15 time out
Vroomshoop Het Anker 
9.30 ds. J. Antonides 19.00 ds. J. 
Droogendijk
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. T. Smink 17.00 ds. H. Donken 
GK 9.30 ds. P. Dekker Hoge 
Hexel 9.30 ds. H. Donken 19.00 
ds. T. Smink

Wijhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok 
14.30 ds. G. Timmer
Windesheim 10.00 en 19.00 
ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. M. de Vries
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 Michaëlsviering JK 
9.30 ds. H. de Leede 19.00 
ds. J. Harteman LK 10.00 ds. 
M. Jonker OK 10.00 ds. N. 
Eygenraam 14.00 perkidienst 
Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu 
SiK 10.00 ds. R. van Putten StK 
9.30 ds. G. van Theenen

Maandag 10 juni 2019
2e Pinksterdag

Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
Delden OB 9.30 ds. D. Juijn
Enter HK 9.30 ds. F. den 
Oudsten
Den Ham Zandstuve 10.00 
gez. dienst
Genemuiden GK 9.30 
zangdienst GrK 9.30 ds. W. 
Hulsman HC 9.30 ds. H. Lubbers
Gramsbergen Gramsberger 
bosje 10.00 ds. H. Boersma
Hellendoorn PK 9.30 drs. J. 
Kroeskop
Lutten LK 9.30 ds. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. H. de. 
Haan
Nijverdal RB 9.30 ds. K. 
Hazeleger
Ommen HK 9.30 n.b.
Sibculo KK 9.30 ds. A. v/d 
Griend
Sint Jansklooster JK 9.30 ds. 
M. Sijtsma Kapel 10.00 ds. D. 
Wolters
Wierden DK 9.30 ds. M. v/d 
Zwan Hoge Hexel 9.30 ds. L. 
Smelt. Zangd.
Zwartsluis GK 10.00 ds. J. 
Duijster
Zwolle JK 9.30 viering

Zondag 16 juni 2019

Almelo Beeklustpark 10.00 
da. M. Schwarz De Ontmoeting 
10.00 ds. C. Elsinga 19.00 
leerdienst GrK 10.00 da. G. 
Bunjes PK 10.00 ds. S. Hiemstra 
Noach 10.00 ds. E. van 
Houwelingen Eugeria 10.30 da. 
J. Vedders. H.A. ZGT 10.30 da. 
A. Stienstra
Beerzerveld 10.00 ds. P. 
Vroegindeweij 19.00 ds. H. ter 
Beek
Belt-Schutsloot 9.30 
jeugddienst
Bergentheim OK 9.30 ds. G. 
Rohaan 19.00 ds. G. Zijl
Berkum HH 9.30 n.b.
Blokzijl/Scheerwolde 10.00 
n.b.
Borne OK 10.00 ds. G. 
Veening Dijkhuis 10.00 dhr. B. 
Slettenhaar
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle 9.30 ds. L. Kramer 
19.00 ds. H. de Haan
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds. 
M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. E. Urban 
Oudleusen 9.30 ds. G. Zijl
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J. 

Vervolg van pagina 8

Lees verder op pagina 12
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Flevoland

Overijssel
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kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

GRATIS 
proberen!!

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

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

Zonder kosten. Zonder verplichting.

Advertenties

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

Zondag De Fontein 19.00 ds. L. 
van Rikxoort
De Krim PK 9.30 mw. W. v/d 
Scheer. H.A.
Delden OB 10.00 ds. P. ten 
Kleij
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld. Voorber. H.A. HK 
10.00 ds. C. Bax 19.00 ds. G. de 
Goeijen. Jeugdd.
Enschede OK 10.00 ds. J. 
Zuurmond Lonneker 10.00 da. 
M. Schepers BK 10.00 ds. van 
Veen ZP 10.30 ds. A. Fuhrmann 
HZ 10.00 past. F. Beuger JK 
10.00 ds. C. de Jonge
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma. H.A. GrK 
9.30 ds. J. Olie. Voorber. H.A. 
19.00 ds. P. den Admirant HC 
9.30 ds. W. Hulsman. Voorber. 
H.A.
Giethoorn PG 10.00 ds. D. 
lagerweij
Gramsbergen BHK 9.30 mw. 
J. Veldkamp VWK 10.30 ds. H. 
Boersma
Hardenberg Baalderveld 
10.00 ds. P. Langbroek HK 
10.00 ds. W. v/d Wel De 
Matrix 9.30 dhr. J. Wennink 
Radewijk 11.00 ds. A. de Lange 
SK 19.00 ds. W. v/d Wel Witte 
Kerk 10.00 ds. L. van Rikxoort 
Oostloorn 11.00 mw. N. 
Jonkers
Heino 9.30 dhr. H. van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. L. Aangeenbrug 19.00 

ds. G. Heeringa KW 9.30 ds. E. 
Jansen KZ 10.15 ds. H. Paas
Holten DK 9.30 ds. M. van 
Sandijk. H.A. Kandelaar 9.30 
en 19.00 ds. G. van Herk. H.A.
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager. 
H.A.
Kuinre 9.30 dhr. K. de Lange
Kamperveen 9.30 da. Keijzer
Lemelerveld BK 9.30 ds. J. van 
Slageren
Lutten LK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. B. 
Heusinkveld
Nieuwleusen MK 9.30 kand. J. 
Admiraal OK 9.30 ds. J. de Haan 
17.00 ds. L. Hoekstra
Nijverdal RB 9.30 ds. W. 
Kaljouw 18.30 ds. W. Broekema 
HC 9.30 ds. H. van Dalen
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. 
JansGK 9.30 ds. D. Wijmenga
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart 
19.00 ds. R. de Bruijn HK 9.30 
ds. K. Hazeleger
Rouveen 9.15 ds. G. Oberink
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo. 
H.A.
Schuinesloot 11.00 da. G. 
Arends
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
M. Vis Kapel 19.00 ds. R. van 
Hornsveld
Staphorst 11.00 ds. G. Oberink
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van 
‘t Zand OV 9.30 ds. K. de Graaf 
EV 11.00 mw. E. Rooseboom
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 n.b.
Vriezenveen OK 9.30 dr. M. de 
Vries

Vroomshoop Irene 9.30 ds. 
J. Droogendijk 19.00 ds. B. de 
Ruiter
Wanneperveen 9.30 ds. H. 
Jansen
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
H. Donken. Voorber. H.A. 18.45 
ds. G. Schreuders GK 9.30 ds. 
F. Buitink 19.00 dhr. Y. Breemes 
Hoge Hexel 9.30 ds. R. Smink 
15.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 ds. J. Zomer
Willemsoord 9.30 da. M. 
Rohaan
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 
14.30 ds. A. Oosterwijk
Windesheim 10.00 ds. M. 
Schuurman 19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. W. den 
Braber
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 mw. B. v/d Kamp
Zwartsluis GK 10.00 ds. E. v/d 
Veen HK 19.00 ds. G. van Ark
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
GrK 19.00 Michaëlsviering JK 
9.30 ds. J. Viergever 19.00 kand. 
H. Fokkert LK 10.00 ds. H. 
Günther OK 10.00 ds. I. Epema 
Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu. 
H.A. SiK 10.00 ds. H. Evers StK 
9.30 StinsContaKtdienst

Zondag 23 juni 2019

Almelo Bleek 10.00 mw. H. 
Westerink De Ontmoeting 
10.00 ds. E. van Beesten. H.A. 
GrK 10.00 ds. P. Endedijk PK 
10.00 ds. E. van Houwelingen 
Noach 10.00 ds. B. Kozijn 
Eugeria 10.30 ds. J. Dekkers 
ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 drs. J. 
Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. 
Mulderij
Bergentheim WK 9.30 da. M. 
Brand De Hoeksteen 19.00 
Bergentheim zingt
Berkum HH 9.30 ds. D. 
Wolters
Blankenham 9.30 ds. J. Vonk
Blokzijl/Scheerwolde 10.00 
n.b.
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 10.00 ds. P. 

Noordmans. H.A.
Daarle 9.30 en 19.00 ds. B. 
Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. A. de 
Vires 19.00 n.b.
Dalfsen GrK 9.30 ds. A. Tol 
Oudleusen 9.30 ds. W. Pastoor
Dedemsvaart Antenne 10.30 
ds. J. Zondag VDK 9.30 ds. 
K. van Staveren 19.00 ds. G. 
Trouwborst
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 19.00 ds. R. van 
Hornsveld DK 10.00 ds. G. de 
Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. A. 
Reitsma Lonneker 10.00 ds. 
G. Lambers-Heerspink Usselo 
10.00 ds. H. Cohen BK 10.00 
ds. C. van Dam ZP 10.30 ds. D. 
van Zijll HZ 10.00 past. F. Peters 
JK 10.00 ds. G. Bunjes
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. 
Noort 19.00 ds. I. Postma GrK 
9.30 en 19.00 ds. J. Olie. H.A. 
en Dankz. H.A. HC 9.30 en 
15.30 ds. W. Hulsman. H.A. en 
dankz.
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard. H.A.
Gramsbergen BHK 9.30 n.b. 
19.00 zangdienst
Hardenberg Baalder 10.00 
ds. W. v/d Wel HK 10.00 ds. H. 
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. Y. 
van Benthem Radewijk 10.00 
ds. M. v/d Sijs HöK 10.00 dhr. M. 
Westerduin Oostloorn 10.30 
Gert Slot SK 19.00 ds. W. v/d 
Wel
Heino Wooldhuis 10.00 Lieke 
van Hout
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. J. Droogedijk 19.00 
ds. K. Hazeleger KW 9.30 ds. R. 
Perk KZ 10.15 da. R. Vedders
Holten DK 9.30 ds. S. 
Roozenboom Kandelaar 
9.30 ds. G. van Herk 19.00 
jongerendienst
Kampen OH 9.30 drs. B. v/d 
Kamp
Kuinre 11.00 ds. J. Vonk
Kamperveen 9.30 ds. 
Posthumus
Lemelerveld BK 9.30 ds. B. 
Marsman
Lutten LK 9.30 da. M. Winters
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort 19.00 ds. G. de Goeijen
Nieuwleusen MK 9.30 ds. G. 
Trouwborst OK 9.30 en 19.15 
ds. M. Develing

Nijverdal RB 9.30 ds. H. van 
Dalen. H.A. 18.30 ds. J. Wegerif 
HC 9.30 ds. W. Broekema. H.A.
Oldemarkt GK 9.30 ds. G. 
Wijnstok
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma. 
H.A. HK 9.30 ds. J. de Haan. 
H.A.
Paasloo HG 9.30 ds. E. Jans. 
H.A.
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S. 
Ris 19.00 dhr. J. Last
Rouveen 9.15 prop. W. Eringa
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d 
Griend
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
G. Timmer 19.00 ds. E. v/d Veen 
Kapel 19.00 ds. D. Wolters
Staphorst 11.00 prop. W. 
Eringa
Steenwijk GrK 9.30 ds. B 
Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. D. 
Visschers
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. 
Oosterhof. H.A.
Vroomshoop Het Anker 
9.30 ds. J. Antonides 19.00 ds. J. 
Droogendijk Flierborgh 11.15 ds. 
J. Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld. H.A.
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 en 11.00 ds. 
H. Donken. H.A. 18.45 ds. H. 
Donken. Dankz. H.A. GK 9.30 ds. 
P. Dekker 19.00 ds. J. Oosterwijk 
Hoge Hexel 9.30 en 15.00 ds. T. 
Smink. H.A. en dankz.
Wijhe NK 10.00 ds. J. Wiegers
Willemsoord 9.30 dhr. S. 
Zielman
Wilsum 9.30 ds. Sijtsma 14.30 
dhr. R. Pasterkamp
Windesheim 10.00 ds. J. 
Brussaard 19.00 ds. J. Kamp
Witharen 10.00 ds. R. de Bruijn. 
H.A.
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek HK 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. W. 
Hortensius GrK 19.00 
Michalsviering JK 9.30 ds. J. van 
Wijk. Voorber. H.A. 19.00 
ds. P. Baas LK 10.00 ds. M. 
Nieuwkoop OK 10.00 ds. E. 
Urban 14.00 perkidienst Open 
Kring 9.30 mw. G. Cleveringa 
SiK 10.00 ds. H. Evers StK 9.30 
ds. H. Kok

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Woerden (herv., Centrum-
Oost), ds. C.J. Overeem te 
Zegveld (herv.), die bedankte 
voor Lelystad (herv.)
te Rhoon (herv.), ds. C.D. van 
Alphen te Numansdorp (herv.)

GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Beroepen
te Hardenberg-Centrum 
(2e predikantsplaats), ds. J.W. 
Boerma te Rotterdam-Noord/
Oost

Aangenomen
naar Zwolle-West, 
ds. A.S. van der Lugt te Delft

HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Katwijk aan Zee, 
ds. B. Reinders te Staphorst

CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Hilversum (CGK-GKV), 
ds. B.A.T. Witzier te 
Apeldoorn-Centrum

NED. GEREF. KERKEN
Beroepbaar
kandidaat J.A.E. Dekker-
de Groot te Apeldoorn, 
e-mail jdg_janneke@hotmail.com

komen en gaan

Vervolg van pagina 11
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Gratis plaatsing!

JEUGDDIENST?

Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

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

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

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

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

 Gedenkstenen met een omranding
  Alle uit te voeren in eenvoudig,  
klassiek, kunstzinnig of  
natuurlijk ontwerp



zondag 2 juni 2019 13

Zondag 02 juni. 10.00u drs 
M.Reinders, De Wielewaal 
Scheerwolde. Organist: Jaco 
Floor. Collecte: 1e diaconie, 
2e eigen kerk, 3e onderhoud 
pastorie. 
Zondag 09 juni Pinksteren. 
10.00u ds Jelle Vonk, Grote Kerk 
Blokzijl. Organist: Stephan van 
Dokkum en Hessel Boschma 
trompet. Collecte: 1e kerk in 
actie- zending, 2e eigen kerk, 3e 
eigen kerk.
Zondag 16 juni. 10.00u 
ds Jelle Vonk, Grote Kerk 
Blokzijl. Organist: Stephan van 
Dokkum. Collecte: 1e inzameling 
voedselbank Steenwijkerland, 2e 
eigen kerk, 3e orgelfonds. 
Zondag 23 juni. 10.00u prof. 
L. van den Brom (Haren), Grote 
Kerk Blokzijl. Organist: Stephan 
van Dokkum. 
Collecte: 1e kerk in actie-
werelddiaconaat, 2e eigen kerk, 
3e energiekosten (gas,water, 
licht).
Overleden
Op zondag 19 mei jl. is mw 
Helena Lok, Veldhuisweg 5 Baarlo 
overleden in de leeftijd van 83 
jaar. De uitvaartplechtigheid 
heeft inmiddels in besloten kring 
plaatsgevonden. Zij is in de dienst 
van 26 mei herdacht en haar 
naam is dan bijgeschreven in `t 
gedachtenisboek. Wij bidden de 
familie en in `t bijzonder haar 
broer Willem, Gods nabijheid toe 
en gedenken hem in ons gebed. 
Pastoraat
Onze aandacht en gebeden gaan 
uit naar: Mw Mariet van der Werf 
Jonenweg 31 Jonen is herstellende 
van een heupoperatie en 
verblijft nog in de Menning, 
Linthorst homanstr.1 8384ED 
Wilhelminaoord. We hopen dat 
ze spoedig weer naar huis mag.
Mw Roelien de Lange – de Lange 
verblijft nog steeds in het Isala 
ziekenhuis in Zwolle, op de 
verpleegafdeling van IJsselheem 
(Vlinder 2, 6e verd). Wij wensen 
haar en haar gezin veel sterkte.
Klaas Timmerman Wilhelminastr. 
16 Blokzijl heeft tijdelijk zijn 
taken als jeugdouderling moeten 
neerleggen. Klaas kampt met 
burn-out verschijnselen. Wij 
wensen hem veel sterkte toe. 
En nog anderen die er ook 
zijn, zowel in als buiten onze 
gemeente , die zorg hebben 
door verdriet of andere moeiten. 
Ook met hen leven we mee in 
gedachten en gebeden! Er zijn 
er, die eerder en vaker genoemd 
zijn. Laten we elkaar tot een hand 
en een voet zijn en er willen zijn 
voor elkaar!
Verjaardag en jubilea
Voor hen die de komende week 
jarig zijn of een jubileum te vieren 
hebben: van harte gefeliciteerd. 
We hopen dat u/jullie een fi jne 
dag hebben!
Dopen
De bediening van de Heilige 
Doop is aangevraagd door de 
familie de Lange, de familie van 

der Linde, de familie Driezen 
en de familie Kloek voor hun 
kinderen. Deze zal plaatsvinden 
op zondagmorgen 16 juni om 
10.00 uur in de Grote Kerk.
Bevestiging nieuwe 
ambtsdragers 
De kerkenraad is voornemens de 
volgende leden tot ambtsdragers 
te bevestigen: Marina Bakker 
als diaken; Patrisja Mintjes als 
jeugdouderling; Karin Rozendal 
als ouderling-scriba; Erik Ploer 
als ouderling. Indien er geen 
bezwaren ontvangen worden 
zal de bevestiging plaatsvinden 
met Pinksteren. Deze kunnen 
eventueel schriftelijk (pmuller2@
freeler.nl) aan de scriba gericht 
worden. Namens de kerkenraad, 
Pieter Muller, scriba
Agenda
Zondag 02 juni om 10.00uur 
dienst in de Wielewaal.
Zondag 09 juni Pinksteren en 
is er om 10.00uur dienst in de 
Grote Kerk
Zondag 16 juni om 10.00uur 
dienst in de Grote Kerk en is er 
dopen.
Zondag 23 juni om 10.00uur 
dienst in de Grote Kerk
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!
Bezoekdienst 
Jarig op18 mei: dhr A de Jonge, 76 
jaar, Barend Loosweg 51 Blokzijl. 
Op 19 mei: dhr R Hoolsema, 79 
jaar, Geert Luchesenstraat 6, 
Scheerwolde en op 20 mei: mw 
J. W. A. Dansik-Postma, 76 jaar, 
Wetering West 23, Wetering.
Op 24 mei: mw V. Smedes-
Winters, 83 jaar Pr Willem 
Alexanderstr 7 en op 24 mei mw 
A de Jonge-Huisman, 77 jaar pr. 
Willem Alexanderstr 6 en op 
1 juni dhr R de Jong 87 jaar, pr 
Willem Alexanderstr 8. Allen te 
Blokzijl. Op 1juni dhr L. Lijster, 
77 jaar, Marknesserweg 5 en 
op 3 juni mw G. H. de Liefde, 
80 jaar, Brouwerstr 1, op 3 juni 
mw A. Boes-Koning, 80 jaar, 
Zuiderzeeweg 2 ook te Blokzijl.
Nogmaals vermeld:
Op 1 mei is het echtpaar 
Hoolsema, Geert Luchesenstraat 
6, Scheerwolde 50 jaar getrouwd. 
Jarig op 2 mei mw G.Donker-
Jager, 83 jaar, Buurtsteeg 7 
Blankenham. Op 3 mei dhr J van 
der Veen, 83 jaar, Houtzagerijweg 
24 Blokzijl.
U, allen van harte gefeliciteerd 
en een hele fi jne dag gewenst. 
Namens de bezoekdienst, Marie 
Dijkman-van der Sluis.
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.

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!
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags 
uitkomt: kopij tot uiterlijk 
zaterdagmiddag 12.00 uur naar 
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 2 juni gaat ds. 
P.E.G. Wiekeraad uit Uelsen 
(Dld) voor. Mevrouw C. Roth 
zal ons begeleiden op het 
orgel en de heer J. Smit is de 
dienstdoende ouderling. Na de 
dienst is er koffi e/thee/limonade 
in het Protestants Centrum. De 
uitgangscollecte is bestemd voor 
het onderhoud van het orgel.
Op Pinksterdagzondag, 9 
juni gaat onze eigen predikant A. 
van Waard - Pieterse voor. De 
organist tijdens de dienst is de 
heer A. Nijmeijer en mevrouw P. 
van Wieringen is de dienstdoende 
ouderling. De uitgangscollecte is 
bestemd voor de Pinksterzending.
Op zondag 16 juni zal ds. 
W. Doornenbal uit Kampen 
voorgaan. De heer S. Huismans 
is de organist en de heer J. 
Bouwmeester is de dienstdoende 
ouderling. De uitgangscollecte is 
bestemd voor het Jeugdwerk
Op zondag, 23 juni zal 
ds. A. van Waard - Pieterse 
de voorganger zijn. Tijdens 
deze dienst vieren we het 
Heilig Avondmaal in lopende 
vorm. Mevrouw C. Roth is de 
organist en de heer J. Smit is 
de dienstdoende ouderling. De 
uitgangscollecte is bestemd voor 
het onderhoud van de kerk. 
Tijdens de diensten zal er oppas 
aanwezig zijn voor de kleintjes. 
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 
360322.
Pinksteren 
9 juni vieren wij het 
Pinksterfeest. Pinksteren is 
het feest van het verspreiden 
van de boodschap van God. 
De paardenbloem beeldt dat 
goed uit. Als die is uitgebloeid 
is het een prachtige pluizenbol 
geworden met ontelbaar veel 
zaadjes. De wind verspreidt 
die, zodat er overal nieuwe 
paardenbloemen komen. Zo 
stel ik me Pinksteren voor: al 
die kleine zaadjes, die overal 
heen waaien op zoek naar 
goede voedingsbodem en licht 
en water om op te bloeien. Het 
gebeurt alleen als het waait, 
als God blaast. Een wolk van 
boodschappentasjes vol verhalen 
van God. We moeten die tasjes 
wel opvangen, goede voeding en 
aandacht geven om tot bloei te 
komen. 

Afscheid kinderen 
zondagsschool 
Op 9 juni, nemen Tessa, Timco 
en Roelina afscheid van de 
zondagsschool. Gedurende 
hun basisschooltijd hebben zij 
veel bijbel verhalen, liederen en 
(kerst)spelen meegekregen. Nu 
zij de overstap gaan maken naar 
het voortgezet onderwijs geven 
wij hen een aandenken mee van 
de zondagsschool. Tijdens deze 
dienst wordt ook Hilga Knol in 
het zonnetje gezet!
Pinksterzending 
Zondag 9 juni is de 
uitgangscollecte bestemd voor 
het Pinksterzendingswerk met als 
thema: 
Bijbelverspreiding op Chinese 
platteland. In de Chinese 
provincie Yunnan wonen 25 
minderheidsgroepen met een 
eigen taal, waaronder de White 
Yi. Van de 60.000 mensen die 
tot deze groep behoren zijn 
er 40.000 christen, onder wie 
veel analfabeten. Voor hun 
geloof, maar ook voor hun 
identiteit als minderheid, is 
het van groot belang dat zij de 
Bijbel in hun eigen taal kunnen 
lezen. Kerk in Actie steunt naast 
een alfabetiseringsprogramma 
voor de White Yi ook een 
bijbelvertaling. Vijf leden van 
een lokale gemeente vertalen 
met elkaar de Bijbel vanuit het 
Chinees. Het Nieuwe Testament 
is al klaar, ze werken nu aan 
het Oude Testament en zijn bij 
1 Samuel aangekomen. Met de 
Pinksterzendingscollecte maakt 
u onder meer mogelijk dat ook 
de rest van het Oude Testament 
vertaald wordt. Deze collecte 
wordt van harte bij u aanbevolen.
Bijbelmeditatie 
Zonnewiede 
Op dinsdag 11 juni is er 
bijbelmeditatie in Zonnewiede. 
Samen zingen, luisteren naar 
het bijbel verhaal, bidden en 
bijbeluitleg, geven deze morgen 
verbondenheid met elkaar en met 
God. Iedereen van harte welkom. 
Voorganger is ds. A. van Waard, 
de heer A. Nijmeijer speelt op 
het orgel.
Kerkenraad 
Maandag 24 juni komt de 
kerkenraad bijeen in het 
Protestants Centrum. We 
bespreken allerhande zaken 
op het gebied van pastoraat, 
diaconaat en kerkelijk beheer. 
Ook maken we al weer plannen 
voor het komend seizoen. 
Aanvang: 20.00 uur.
Collecte Heilig 
Avondmaalmaal 23 juni 
Voor de opleiding Communicatie 
Multimedia Design is er een 
minor gekozen waarbij een 
documentaire is gemaakt in Peru 
over fysiek gehandicapte jongeren 
die via het Liliane fonds een kans 
krijgen om te participeren op de 
arbeidsmarkt. Het gaat om een 
training om bij een callcenter te 
gaan werken. Deze trainingen 
worden gegeven door hun 
strategisch partner organisatie 
Fundades. Zonder deze training 
hebben deze jongeren weinig 
kansen en worden ze als 
2de rangburgers gezien. Van 
jongeren die dit traject hebben 
doorlopen, zijn er 3 uitgekozen 
om deze documentaire mee 
te gaan maken. Ondanks hun 
handicap halen ze alles uit het 
leven en dankzij het Liliane Fonds 
krijgt hun leven een hogere 

levenskwaliteit. Naast hun eigen 
investeringen in het maken van de 
documentaire zijn er sponsoren 
nodig om de kosten die er 
gemaakt worden te dekken. Door 
middel van deze collecte kan er 
worden bijgedragen om deze 
fi nanciële last te verlichten. De 
Diaconie beveelt deze collecte 
daarom van harte bij u aan.
De Geest waait waarheen 
Hij wil …
en dat is nou precies “het 
probleem”. Het probleem waar 
veel christenen tegenaan lopen. 
God de Vader, dat gaat nog wel. 
Jezus Christus, de Zoon, ook 
wel. Maar die Heilige Geest, dat 
is toch wel een stuk lastiger. 
Dus is het met Kerst heel druk 
in de kerk, wil het met Pasen 
ook nog wel lukken, maar blijkt 
Pinksteren telkens weer de 
kroon te spannen in negatieve 
zin. Op deze christelijke feestdag 
komen er maar nauwelijks meer 
mensen naar de dienst dan 
op een gewone zondag. Nou 
weet ik wel dat het niet om 
aantallen gaat. En dat je met dat 
‘gewone’ aantal mensen een hele 
goede, gezegende, feestelijke 
samenkomst kunt hebben, 
waarin de aanwezigheid van de 
Heilige Geest voelbaar is. Maar 
toch is er iets mis. Want, laten 
we even duidelijk stellen dat 
wij als Gemeente des Heren 
helemaal niet hadden bestaan 
als daar, in die bovenzaal zovele 
eeuwen geleden, niet die Geest 
in werking was getreden. En 
dan past het natuurlijk niet op 
de feestdag om juist dát feit te 
vieren je te gedragen alsof het 
een normale zondag is. Gebed 
om Pinksteren Gij, Schepper 
van alle leven en Bron van licht 
en kracht, waai met uw adem 
door heel ons bestaan, kom 
met uw vurigheid hier in ons 
midden, bezaai met uw woorden 
de grond van ons hart, opdat 
ook in ons leven uw schepping 
geschiedt. Tekst: Wim van der 
Zee, uit ‘Zondagswoorden’, 
uitgeverij Boekencentrum, 
Zoetermeer 1995 Het is iets 
van alle tijden …. het ongemak 
over de Geest. Er zijn altijd al 
kerkgenootschappen geweest 
die er maar nauwelijks mee uit 
de voeten konden. Wat dan 
weer allerlei reacties van andere 
gelovigen heeft opgeroepen die 
diezelfde Heilige Geest weer 
zo benadrukten dat er bijna 
geen houden aan was. De Geest 
doet wat Hij wil. En niet zozeer 
wat wij willen. We kunnen de 
Geest van God niet in regeltjes 
proppen, we kunnen Hem niet 
aan banden leggen. Als Hij er 
is, dan gaat Hij zijn eigen gang 
en werkt tot eer van God Rest 
ons één vraag: Staan we open 
voor wat Hij wil doen in ons 
leven? In onze gemeente? Willen 
we ons laten sturen door deze 
Geest? Of hébben we Hem aan 
banden gelegd ..... hebben we 
Hem monddood gemaakt, in 
zoverre dat Hij alleen nog maar 
kan werken waar wij Hem ruimte 
bieden? Voor zover Hij in onze 
regeltjes past? Misschien moeten 
we Handelingen 2 nog eens goed 
lezen. En bidden of God ons wil 
vervullen met de Heilige Geest. 
Wanneer we dat met elkaar als 
gemeente van Christus doen, dan 
hoeven we niet verbaasd te staan 
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als er wonderen gaan gebeuren. 
Op wat voor manier dan ook! 
Ds. V.E. Huls

Gebed om Pinksteren
Gij, Schepper van alle leven
en Bron van licht en kracht, 
waai met uw adem 
door heel ons bestaan, 
kom met uw vurigheid 
hier in ons midden,
bezaai met uw woorden de
grond van ons hart, 
opdat ook in ons leven uw
schepping geschiedt. 

Tekst: Wim van der Zee, 
uit ‘Zondagswoorden’, 
uitgeverij Boekencentrum, 
Zoetermeer 1995

Ik wens u allen goede 
Pinksterdagen toe. 
Met een hartelijke groet,
Petra van Wieringen.

Erediensten
Zondag 2 juni: Gezamenlijke 
dienst in Blankenham 10.00 uur. 
Mevr. Aalbergbers-van Loon.                    
Zondag 9 juni: 09.30 uur 
Blankenham Ds. D. Wolse en 
11.00 uur Doopdienst Ds. D. 
Wolse.           
Zondag 16 juni: Gezamenlijke 
dienst in Kuinre 10.00 uur Dhr. K. 
de Lange.                
Zondag 23 juni: Viering Heilig 
Avondmaal, Ds. J. Vonk, om 09.30 
uur in Blankenham en om 11.00 
uur in Kuinre.
In de dienst van 19 mei mocht 
dhr. Klaas Woudstra een 
zilveren speld met een oorkonde 
ontvangen. Hij was 25 jaar 
organist in de kerken van Kuinre 
en Blankenham. Jeanet Siepel had 
voor hem een mooi liturgisch 
bloemstuk gemaakt in de vorm 
van een orgel. Het thema van 
deze dienst was: cantate zondag. 
Er werden mooie liederen 
gezongen begeleid op het orgel.
Bloemen.
Kuinre: De bloemen uit de dienst 
van 5 mei zijn gegaan naar mevr. 
G. Neijmeijer-Lageweg en mevr. 
A. Poepjes-de Jong Pen. Uit de 
dienst van 12 mei zijn de bloemen 
naar mevr. K. Kroes en mevr. G. 
Kuijper gegaan. De bloemen uit 
de dienst van 19 mei zijn gegaan 
naar Janneke Mulder en ter 
bemoediging naar  Fam. K. Oost.
Blankenham: Bloemen gingen in 
mei naar dhr. J. Wierstra met 

onze hartelijke felicitaties voor 
zijn verjaardag.
Doopdienst 9 juni. In deze 
dienst wordt de Heilige doop 
bediend aan Brecht Mulder. 
Dochter van Jaap en Trienette 
Mulder en zusje van Marthe. 
Medewerking in deze dienst 
wordt verleend door gospelgroep 
Solvation uit Lemmer. In deze 
dienst zal Ds. D. Wolse voorgaan, 
aanvang van de dienst 11.00 uur. 
“Weet je dat de Vader je kent? Weet 
je dat je van waarde bent? Weet je 
dat je een parel bent? Een parel in 
Gods hand.”
Zomerzangavonddienst 
Jubilee. Zondagavond 2 juni 
wordt de zomeravondzangdienst 
gehouden, georganiseerd door 
koor Jubilee, o.l.v. Henk Boeve 
uit Luttelgeest. Medewerking 
wordt verleend door Drumband 
Zomabe’s uit Kuinre o.l.v. Richard 
Steur uit Zwolle. De samenzang 
wordt begeleid door Theun Hoen 
uit Ossenzijl. Aanvang van deze 
avond is 19.30 uur. Er zal een 
collecte gehouden worden voor de 
gemaakte kosten. U bent van harte 
welkom op deze muzikale avond. 
RUM Dienst 30 juni 2019. 
Noteert u alvast deze datum in 
uw agenda? Deze dienst is een 
zogenoemde RUM dienst. Niet 
dat er nu de hele avond rum 
wordt geschonken: RUM staat 
voor de zin ROEPT U MAAR. Er 
is een grote keuze aan liederen, 
zodat we deze samen gaan 
zingen. Hiljan Bontkes speelt 
deze avond op het orgel. Aanvang 
van deze dienst is 19.30 uur in 
de Protestantse kerk in Kuinre. 
Vanaf vrijdag 7 juni is de Kerk in 
Kuinre elke vrijdagmiddag open 
van 14.00 tot 16.30 uur. De 
koffi e/thee staat voor u klaar. 
Er is dan ook ruimte voor een 
gesprekje. 
Pastorale hulp. Als kerkenraad 
willen wij u vragen als er ziekte 
is of behoefte aan een gesprek 
contact op te nemen met de 
scriba of de ouderling. Wij zijn 
graag op de hoogte. 
Zieken en allen die pijn en 
verdriet hebben wensen we Gods 
troost en nabijheid toe en veel 
sterkte.
70 jaar Universele rechten 
van de mens (Wat is er 
bereikt?)
Art. 3 - Ieder heeft recht op 
leven. Wat betreft de doodstraf. 
In 1948 stond de doodstraf nog 
in de wetgeving van elk land. Nu 
hebben meer dan 100 landen die 
offi cieel afgeschaft.
Art. 4 - Niemand zal in slavernij 
worden gehouden. Alle staten 
hebben slavernij wettelijk 
verboden. Massale strafkampen 
lijken nog te bestaan in 
Noord-Korea, sinds China de 
“hervorming door arbeid’ in 2013 
afschafte. Maar mensenhandel 
voor prostitutie, kinderarbeid en 
schuldslavernij komen nog voor.
Art. 5 - Niemand zal 
onderworpen worden aan 
marteling. Marteldictaturen zijn in 
de jaren tachtig verdwenen. Maar 
het aantal martellanden staat 
nog altijd op zo’n 150, al gaat 
het dan meestal om incidenten, 
om mishandeling door politie of 
geweld tegen burgers.
Art. 14 - Een ieder heeft 
recht om in een ander land 
asiel te zoeken. Volgens de 
VN-vluchtelingen-organisatie 
UNHCR zijn er nu meer 
vluchtelingen dan ooit: 65 miljoen. 

Mensen kunnen nu een groter 
aantal (zij het nog steeds in kleine 
proporties) landen bereiken waar 
veiligheid en welzijn duurzaam 
zijn gegarandeerd. Nederland, 
geen uitgesproken gastvrij 
land trouwens, heeft in 70 jaar 
zo’n 250.000 vluchtelingen 
opgenomen.
Art. 19 – Een ieder heeft recht 
op vrijheid van meningsuiting. In 
1948 had de wereld nog geen 30 
onafhankelijke democratische 
staten. In 2015 103. In 1900 
konden vrouwen in maar één land 
stemmen
(Nieuw-Zeeland), nu in nagenoeg 
elk land waar ook mannen 
stemmen.
Art. 25 – Ieder heeft recht 
op een levensstandaard die 
hoog genoeg is. Het meest 
opzienbarend is de vooruitgang 
in levenskwaliteit. De 
levensverwachting is in een eeuw 
verdubbeld. Massale hongersnood 
is sporadisch geworden en 
alleen in oorlogsgebied. 4 miljard 
mensen hebben toegang tot 
internet en onderwijs. In 1950 
was 35% van de wereldbevolking 
geletterd, nu 90%.
Uit: Wordt Vervolgd, een uitgave 
van Amnesty International
Antsemitisme 
Stichting Antisemitisme Preventie 
organiseert op 20 juni in Nijkerk 
een congres over antisemitisme. 
Dat is namelijk nog springlevend. 
Zowel in Europa als in Amerika 
horen we de afgelopen tijd keer 
op keer van steeds ernstiger 
geweld tegen Joden. Dit 
wordt vaak geduid als “nieuw” 
antisemitisme. Daarmee doelt 
men op de jodenhaat die vaak 
verpakt is in kritiek op Israël. 
De antipathie zou geworteld zijn 
in het willen verdedigen van de 
rechten van de Palestijnen. Maar 
zijn alle antisemitische incidenten 
daar wel op terug te voeren? Zijn 
veel aanslagen niet simpelweg 
nog steeds het gevolg van oude 
stereotype beelden van de Joden? 
De machtige, rijke en slechte 
Jood?
Sprekers: Bart Wallet, 
Remco Ensel en ds. Henk 
Poot. Aanmelden via info@
antisemitismepreventie.nl
Uit: Israël-actueel.
Tot slot een citaat van K.H. 
Miskotte, 1894-1976,( theoloog, 
hoogleraar dogmatiek en ethiek 
aan de Leidse universiteit): “Ik 
ga niet naar de kerk omdat ik zo 
gelovig ben, maar ik ga erheen 
omdat ik het anders kwijtraak”.

Met een hartelijke groet, de 
Protestantse Kerk Kuinre en 
de protestantse gemeente 
Blankenham, C.A. Appelo-de 
Ruiter

Zondag 2 juni. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van 
Veen. Organist: Gerco Eggink. 
Ophaaldienst: dhr. W.F. Heijman. 

Oppasdienst: Sharon Kooijman. 
Eindcollecte: Kerkkoor. Lezingen: 
1 Samuël 12:19b-14 en Johannes 
14:15-21.
Deze zondag heet Exaudi, wat 
betekent ‘hoort!’ en verwijst 
naar het grote gebed “Hoor 
Israël uw God is een”, heet in 
de wandelgangen ook ‘wezen-
zondag’. Het verwoordt het gevoel 
van de leerlingen na Hemelvaart, 
nu Jezus niet meer zichtbaar 
onder hen is … wat nu? Als wezen 
blijven ze achter, het is wachten 
op de verbindende kracht, die hun 
de adem geeft, de Heilige Geest. 
Wat als die kracht ontbreekt 
en het wachten is opdat je 
levensadem weer terugkomt en als 
nieuw je dag vervult? Jezus geeft 
de leerlingen voor die ‘Tussentijd’ 
iets belangrijks mee: heb God lief, 
blijf vertrouwen houden door je 
aan de richtlijnen, de geboden, te 
houden, ze kunnen je dan houvast 
geven. In tijden van verdriet en 
wanhoop kan de gewoonte van 
het lezen van teksten, structuur 
van je dag door gebed en rust 
jezelf dichter bij God brengen. 
Aan deze dienst werkt ons 
Protestants Kerkkoor mee en 
na afl oop van de dienst is er 
gelegenheid tot ontmoeting.
Zondag 9 juni. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van 
Veen. Organist: Jannes Lopers. 
Ophaaldienst: dhr. H.A. Stegink. 
Eindcollecte: Pinksterzending. 
Lezingen: Joël 2:28-32 en 
Handelingen 2:1-11. Pinksteren is 
het grote feest van de levensadem, 
Gods eigen Spirit, de Heilige 
Geest, die ons warmte geeft, 
inspiratie, verbondenheid, kracht, 
waardoor geloven de moed en de 
daadkracht van ons mensen krijgt. 
De Heilige Geest is als een vuur 
dat harten zuivert en vervult en 
altijd aan het werk is wereldwijd. 
Zo wordt een werkelijkheid 
zichtbaar die niet meer weg te 
denken is, al zegt men spottend 
‘ze zullen wel dronken zijn’. 
Dronken van vreugde.
Zondag 16 juni. Aanvang 
09.30 uur. Voorganger: ds. 
E. van Veen. Organist: Arjan 
Kroes. Ophaaldienst: dhr. G.H. 
Buter. Eindcollecte: Onderhoud 
Kerkgebouw. Lezingen : Spreuken 
8:22-31 en Johannes 3:1-16.
Trinitatis, de zondag van de 
drie-eenheid. In de ogen 
van Christenen is God op 
verschillende manieren bij 
mensen: als Vader, want hij is 
Heer en Schepper van de wereld, 
als Zoon, want in Jezus is hij 
een mens geworden zoals ik en 
anderen, en als Heilige Geest, de 
adem waardoor alles ontstond 
en ontstaat, die de liefde tussen 
Vader en Zoon verbeeldt. God is 
nauwelijks te vatten, maar door 
de Drieeenheid ook een God van 
relatie, je kunt niet anders spreken 
over God dan in drievoud-
woorden van Schepper, Immanuël 
– God met ons en levenskracht. 
Anderen noemen het God die 
almachtig, goed en barmhartig is. 
Hoe dan ook het blijft een geheim, 
het geloof. Aan ons de uitnodiging 
om ons aan het geloof te warmen, 
houvast te ervaren en te groeien. 
Op deze zondag vieren we met 
elkaar de maaltijd van de Heer.
Zondag 23 juni. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. D. Visschers 
(Wolvega). Organist: Margreet 
van Dorsten. Ophaaldienst: 
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Hollands Glorie 
in Deventer
Vocaal mannenensemble The 
Gents komt zingen in Deventer. 
Onder leiding van de vrouwelijke 
dirigent Annemiek van der Ven 
brengen zij een programma vol 
muziek van louter Nederlandse 
bodem. Voor de pauze klinkt er 
religieuze muziek. Daarna wor-
den een aantal componisten over 
de pauze heen meegenomen, en 
wordt wereldlijke muziek van 
hen ten gehore gebracht. Met 
medewerking van organist Kirstin 
Gramlich.

Zondag 30 juni, 16.30 uur, Deventer, Lebuinuskerk

Emmaüswandeling 
in ’Het Veenschap’
Een Emmaüswandeling om de 
drukte van alledag even te ‘ont-
vluchten’. Wandelaars kunnen 
zich laten inspireren door stil-
temomenten, ontmoetingen en 
verhalen. Tijdens de 4,5 km lange 
wandeling wordt nagedacht over 
‘De kracht van het gebed’. Verza-
melpunt is bij parkeerplaats ‘De 
Schoof’, vanaf daar rijdt men naar 
het startpunt van de wandeling. 
Opgeven kan tot en met maandag 
17 juni via verspieders.express@
gmail.com 

Donderdag 20 juni, 19.00 uur, Daarlerveen, € 2,50 
(incl. programmaboekje, koffi e/thee)

‘Tour de Mans’ in 
Doornspijk
De vermaarde organist Martin 
Mans is op tournee. ‘Tour de 
Mans’ strijkt ook neer in Doorn-
spijk, waar hij een gevarieerd pro-
gramma speelt van literatuur en 
improvisaties. De organist geeft 
jaarlijks, overal in het land, zo’n 
tweehonderd orgelconcerten. De 
in 1965 geboren organist komt 
oorspronkelijk van het Zuid-Hol-
landse eiland Goeree-Overfl ak-
kee. Sinds 1995 is Mans organist 
van de Breepleinkerk in Rotter-
dam. Hij treedt op voor radio en 
tv, zowel in binnen- als buitenland 
(Europa, Canada, Amerika, Zuid-
Afrika en Australië). Ook is Mans 
verbonden aan diverse koren en 
- natuurlijk - aan de The Martin 
Mans Formation.

Woensdag 26 juni, 20.00 uur, Doornspijk, Gereformeer-
de kerk, €10 (t/m 11 jr. € 5), www.zingenenzo.com

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

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

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

Advertentie
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Oppasdienst: Sharon Kooijman. 
Eindcollecte: Kerkkoor. Lezingen: 
1 Samuël 12:19b-14 en Johannes 
14:15-21.
Deze zondag heet Exaudi, wat 
betekent ‘hoort!’ en verwijst 
naar het grote gebed “Hoor 
Israël uw God is een”, heet in 
de wandelgangen ook ‘wezen-
zondag’. Het verwoordt het gevoel 
van de leerlingen na Hemelvaart, 
nu Jezus niet meer zichtbaar 
onder hen is … wat nu? Als wezen 
blijven ze achter, het is wachten 
op de verbindende kracht, die hun 
de adem geeft, de Heilige Geest. 
Wat als die kracht ontbreekt 
en het wachten is opdat je 
levensadem weer terugkomt en als 
nieuw je dag vervult? Jezus geeft 
de leerlingen voor die ‘Tussentijd’ 
iets belangrijks mee: heb God lief, 
blijf vertrouwen houden door je 
aan de richtlijnen, de geboden, te 
houden, ze kunnen je dan houvast 
geven. In tijden van verdriet en 
wanhoop kan de gewoonte van 
het lezen van teksten, structuur 
van je dag door gebed en rust 
jezelf dichter bij God brengen. 
Aan deze dienst werkt ons 
Protestants Kerkkoor mee en 
na afl oop van de dienst is er 
gelegenheid tot ontmoeting.
Zondag 9 juni. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van 
Veen. Organist: Jannes Lopers. 
Ophaaldienst: dhr. H.A. Stegink. 
Eindcollecte: Pinksterzending. 
Lezingen: Joël 2:28-32 en 
Handelingen 2:1-11. Pinksteren is 
het grote feest van de levensadem, 
Gods eigen Spirit, de Heilige 
Geest, die ons warmte geeft, 
inspiratie, verbondenheid, kracht, 
waardoor geloven de moed en de 
daadkracht van ons mensen krijgt. 
De Heilige Geest is als een vuur 
dat harten zuivert en vervult en 
altijd aan het werk is wereldwijd. 
Zo wordt een werkelijkheid 
zichtbaar die niet meer weg te 
denken is, al zegt men spottend 
‘ze zullen wel dronken zijn’. 
Dronken van vreugde.
Zondag 16 juni. Aanvang 
09.30 uur. Voorganger: ds. 
E. van Veen. Organist: Arjan 
Kroes. Ophaaldienst: dhr. G.H. 
Buter. Eindcollecte: Onderhoud 
Kerkgebouw. Lezingen : Spreuken 
8:22-31 en Johannes 3:1-16.
Trinitatis, de zondag van de 
drie-eenheid. In de ogen 
van Christenen is God op 
verschillende manieren bij 
mensen: als Vader, want hij is 
Heer en Schepper van de wereld, 
als Zoon, want in Jezus is hij 
een mens geworden zoals ik en 
anderen, en als Heilige Geest, de 
adem waardoor alles ontstond 
en ontstaat, die de liefde tussen 
Vader en Zoon verbeeldt. God is 
nauwelijks te vatten, maar door 
de Drieeenheid ook een God van 
relatie, je kunt niet anders spreken 
over God dan in drievoud-
woorden van Schepper, Immanuël 
– God met ons en levenskracht. 
Anderen noemen het God die 
almachtig, goed en barmhartig is. 
Hoe dan ook het blijft een geheim, 
het geloof. Aan ons de uitnodiging 
om ons aan het geloof te warmen, 
houvast te ervaren en te groeien. 
Op deze zondag vieren we met 
elkaar de maaltijd van de Heer.
Zondag 23 juni. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. D. Visschers 
(Wolvega). Organist: Margreet 
van Dorsten. Ophaaldienst: 

dhr. W.D. Gaal. Eindcollecte: 
Werelddiaconaat. 
Kinderdienst
Zondag 2 juni is alweer onze 
laatste kinderdienst voor 
de zomervakantie. Dit in 
verband met de gezinsdienst, in 
samenwerking met school, die 7 
juli is. De dienst van 2 juni wordt 
een afscheidsdienst: we nemen 
dan “afscheid” van Nienke en 
Hermen. Zij gaan komend jaar 
naar het voortgezet onderwijs. 
De dienst heeft als thema: “BFF” 
(wat zoveel betekent als Best 
Friend Forever). Wat we gaan 
doen is natuurlijk nog een grote 
verrassing. Later meer hierover. 
Hopelijk allemaal tot ziens op 2 
juni, zodat we met elkaar Nienke 
en Hermen uit kunnen zwaaien. 
Hartelijke groet, Jannie, Fijke, 
Froukje, Fokie en Jolanda
Ouderenmorgen en Samen 
aan tafel
Op donderdag 6 juni is er weer 
ouderenmorgen. De morgen 
begint om 10.30 uur in Hoogthij. 
Na afl oop 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. 
Pinksterwandeling 
Het is alweer de zesde editie 
van de Pinksterwandeling 
Steenwijkerwold. In een 
gezamenlijk initiatief van de 
Protestantse Gemeente en de 
Rooms Katholieke Parochie is 
een gezellige en informatieve 
wandeltocht uitgezet op de 
zaterdag voor Pinksteren (8 
juni). De wandeling wordt 
georganiseerd om elkaar op een 
actieve manier te ontmoeten. 
Voor, tijdens, en na de wandeling 
is er gelegenheid om gezellig bij 
te praten en van gedachten 
te wisselen. Iedereen die van 
wandelen houdt is van harte 
welkom. Jong, oud, kerkelijk 
gezind of niet.  De start is dit jaar 
vanuit de RK kerk (Gelderingen 
77). Om 13.30 uur wordt u 
hartelijk ontvangen met een kopje 
koffi e. Na het openingswoord 
vertrekt de eerste groep vanaf 
14.00 uur voor een mooie tocht 
rond Steenwijkerwold. Er zijn 
verschillende tussenstops, waar 
u ook nog wat opsteekt. Het 
eindpunt van de wandeling is 
rond 17.00 uur in Hoogthij in 
Steenwijkerwold. Onder het 
genot van een hapje en een 
drankje sluiten we gezamenlijk 
af. De wandeling is ongeveer 6 
kilometer. Deelname is € 2,50 per 
persoon, kinderen lopen gratis 
mee. Opgeven is niet verplicht, 
maar wel gemakkelijk voor de 
organisatie. U kunt zich opgeven 
bij Lucy Wink (gerardenlucy@
kpnplanet.nl ) of Sarissa Sloot 
(ssarissa@hotmail.com ) of via 
Facebook: Pinksterwandeling 
Steenwijkerwold.
Openluchtdienst
De jaarlijkse openluchtdienst zal 
dit jaar gehouden worden op 
zondag 30 juni op de inmiddels 
vertrouwde plek, vlakbij 
camping het Kappie. We hopen 
die zondag natuurlijk op mooi 
weer. Medewerking is er van de 

Woldklank en de dienst begint 
om 10.00 uur. Na afl oop van 
deze dienst is er natuurlijk ook 
gelegenheid tot ontmoeting. 
Mocht het op deze zondag slecht 
weer zijn, dan is de dienst in de 
kerk. 
Bloemen
Met een hartelijke groet 
en een bemoediging zijn de 
bloemen uit de diensten van de 
afgelopen zondagen gebracht bij 
mevr. A. Bezembinder aan de 
Boomsluiters, dhr. E.J.K. Veurman 
aan de Oldemarktseweg en bij W. 
Kuiper-Kuiper in de Schiphorst in 
Meppel.
Giften
Dhr. Klarenberg heeft €10,- 
ontvangen voor de kerk en mevr. 
Boer €10,- en €5,- voor de kerk. 
Ds. v. Veen ontving 2 x €20,- 
voor de kerk en €50,- voor de 
bloemen. Hartelijk bedankt voor 
deze giften.
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! 
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.
Wij gedenken
Op dinsdag 7 mei is overleden 
Sientje Tuit–Raggers, op de 
leeftijd van 90 jaar. Zij woonde 
in Zonnekamp. Geboren op 27 
november 1928 in Paasloo, als 
derde kind van een keuterboer. 
In 1952 trouwde Sientje en 
hebben zij in het achterhuis van 
haar schoonouders gewoond. 
Al gauw kwam Jaap, en in 1955 
kwam Jannie op de wereld, 
in 1956 verhuisde het gezin 
naar de Blaankamp, een eigen 
huurwoning waar Betsie in 1960 
werd geboren.. In 1962 verhuisden 
het gezin van de Blaankamp naar 
de eigen koopwoning aan de ten 
Holtheweg te Kerkbuurt, waar 
in 1969 Karin werd geboren. In 
1983 kreeg haar man te horen dat 
hij longkanker had, en een jaar 
daarna overleed hij. Sientje is altijd 
alleen gebleven. Voor Sientje was 
het fi jn dat zij in die tijd nog een 
dochter thuis had wonen en wat 
voor te zorgen had. 
Vanwege het lid zijn van de kerk 
heb ik haar ook leren kennen. 
Vele jaren aan de ten Holtheweg. 

Vaak kwam ik op de fi ets naar 
haar, fi etste naar achter op het 
erf, waar zij vaak achter in huis te 
vinden was. Een klein vrouwtje. 
Altijd wat bezig. Ze vond het 
altijd fi jn als je op bezoek kwam. 
In die jaren dat ik haar gekend 
heb, is zij een tijdje naar wat 
activiteiten van de kerk geweest, 
eenmaal per maand hebben we 
een ouderenmorgen, waar we 
over ons leven en ons geloof 
praten en daarna volgt een warme 
maaltijd. Je moest altijd wel je best 
doen om Sientje Tuit uit huis naar 
Hoogthij te krijgen, vaak riep ik 
dan de hulp in van haar dochter 
Karin. Maar als ze er was vond ze 
het prima.
Met het klimmen der jaren begon 
het zelfstandig wonen steeds 
moeilijker te worden voor haar. 
Ondanks de goede zorgen van 
haar kinderen, waardoor het 
jaren voor zich uitgeschoven kon 
worden, moest er toch verhuisd 
worden, eerst naar Nijenstede en 
later naar Zonnekamp.
Voor Sientje Tuit was de kerk en 
het geloof wel belangrijk. In de 
afscheidsdienst hebben we gelezen 
uit 1 Korinthe 13, een hoofdstuk 
wat over liefde gaat. De liefde, 
waar Paulus het over heeft, is 
altijd gericht op een ander.
Het zijn prachtige woorden, maar 
ook grote woorden. Is dit niet 
te mooi voor mensen, kun je je 
afvragen. Dat kunnen we niet 
alleen. Daar heb je God voor 
nodig. Paulus heeft God leren 
kennen in zijn leven. Jezus heeft 
laten zien wat het betekent om 
er voor de ander te zijn. Denken 
we maar aan het Paasverhaal. 
Jezus geeft zichzelf voor anderen. 
De liefde is sterker dan de 
dood. Aan die God, die liefde is, 
hebben wij Sientje Tuit- Raggers 
toevertrouwd. Moge God, allen 
bemoedigen, die haar missen.
Wij gedenken
Op woensdag 8 mei is overleden, 
op 99 jarige leeftijd, Hendrik 
Rodenstein. Hij woonde in 
Nijenstede. In besloten kring 
hebben we op maandag 13 mei 
afscheid van Hendrik Rodenstein 
genomen. Een lang leven heeft hij 
achter de rug. Toen ik Hendrik 
Rodenstein leerde kennen was hij 
nog met zijn vrouw Annie samen 
en woonden zij daarboven in de 
Woldleite.
Eén van de eerste dingen, die hij 
zei was dat hij dacht dat hij niet 
oud zo worden. Want zijn hart 
was niet zo goed.
De opeenvolgende jaren kreeg 
ik natuurlijk meer met Hendrik 
Rodenstein en zijn vrouw te 
maken toen Annie maagkanker 
kreeg in 2002. Dat was toen een 
hele klap voor Annie en Hendrik.. 
In 2005 overleed Annie, op 84 
jarige leeftijd.. Haar man bleef 
toen alleen achter. Het was geen 
man om alleen te zijn. Toch heeft 
hij zich er wel dooreengeslagen. 
In 2010 werd zijn zoon Karst ziek, 
dat greep hem erg aan en omdat 
Hendrik Rodenstein geen extra 
last wilde zijn voor zijn zoon 
Karst, die op Steenwijkerwold 
woonde, besloot hij zelf om te 
verhuizen naar Nijestede,
Maar dat viel dus echt tegen. 
Biljarten werd er bijna niet gedaan 
en hij kwam er al snel achter dat 
ook daar mensen niet naar hem 
toekwamen. 
Niet veel later is toch weer gaan 
biljarten op Steenwijkerwold. 
Hij kon er ook zelf komen met 

de auto, hij kon overal nog wel 
komen, heeft hij heel lang gezegd, 
want met zijn werk moest hij 
ook altijd veel rijden. Zo kon 
hij ook heel lang nog wel op 
bezoek gaan met de auto naar zijn 
zoons Luc en Henk in Hasselt. 
In 2013 overleed Karst maar het 
praten erover bleef voor hem 
moeilijk. In die jaren opvolgend 
zag je hem wel verouderen, 
alles werd wat moeizamer 
maar hij redde zich wel en had 
zo zijn vaste gewoonten. Een 
drietal jaren geleden brak hij zijn 
heup. Je zag hem achteruitgaan, 
ook geestelijker, hij werd heel 
vergeetachtig, wist vaak niet meer 
dat je geweest was en uiteindelijk 
was hij toch wel echt in de war. 
De honderd jaar heeft hij niet 
meer gehaald.
Op een boekenlegger had 
Hendrik Rodenstein twee teksten 
geschreven, de een uit Johannes 
11 en de ander Psalm 23. In 
Johannes 11 horen we: Ik ben de 
opstanding en het leven; wie in 
Mij gelooft zal leven ook al is hij 
gestorven, en een ieder die leeft 
en in Mij gelooft zal in eeuwigheid 
niet sterven “(Joh. 11 :25) Aan 
die God hebben wij Hendrik 
Rodenstein toevertrouwd, 
dankbaar voor voor alles wat hij 
mocht betekenen. Moge God zijn 
met allen, die hem missen.
Kijk op geloof
De gespreksgroep “Kijk op 
geloof” komt bijeen op maandag 
10 juni, aanvang 19.30 uur in de 
consistorie.
Het onderwerp van bespreking 
is: “Geloof en seksualiteit” 
Meerdere vragen kunnen 
aan de orde komen, zoals 
bijvoorbeeld vragen over het 
homohuwelijk, de problemen 
van transgenders, monogamie en 
polygamie en seksuele intimidatie. 
Belangtellenden voor het gesprek 
zijn van harte welkom en kunnen 
zich opgeven bij ds E. van Veen, 
tel. 588568 of dhr H.Wubs tel 
588632. 

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

Twents festival boost 
komt eraan
Tweede Pinksterdag is het weer 
tijd voor het BOOST Gospel 
Festival vol muziek, verhalen en 
inspiratie. Doel van het festival 
is om mensen dichter bij God en 
bij elkaar te brengen. BOOST is 
voor jong en oud; zo zijn er spe-
ciale gebieden voor kinderen en 
tieners. Ook is er een foodplein. 
BOOST staat voor de letter-
lijke boost die bezoekers krijgen. 
Maar tegelijkertijd is het een 
knipoog naar de locatie Oost-
Nederland. Het BOOST Gospel 
Festival wordt mogelijk gemaakt 
door vrijwilligers, bedrijven, ker-
ken en partners. Het terrein van 
De Zandstuve Feesten en Ont-
moeten in Den Ham (Overijssel) 
vormt een prachtig bosrijk decor 
voor een kleurrijk festival.

10 juni, Den Ham, De Zandstuve, Dennenweg 11, 
toegang gratis, vanaf 10.00 uur

Dienst met 
vluchtelingen 
Jezus gaf als opdracht om 
ondanks lege handen, rauw ver-
driet en grote verschillen, toch 
de ander lief te hebben. Dat is 
precies wat vluchtelingen nodig 
hebben. Daarom is er één zondag 
per jaar de Gebedszondag voor 
vluchtelingen, georganiseerd door 
Stichting Gave. Er wordt gebeden 
om hoop voor al deze mensen. 
Maar ook voor moed om Jezus’ 
liefde te kunnen delen met vluch-
telingen. Naar aanleiding hiervan 
is er in Daarlerveen een kerk-
dienst met een bijzonder karak-
ter: vluchtelingen zijn te gast en 
vertellen hun verhaal. Er klinken 
bekende liederen met begeleiding 
van keyboard, trompet en dwars-
fl uit. Het thema is: ‘Bid mee en 
heb lief’. 

Zondag 23 juni, 19.00 uur, Daarlerveen, De Schoof, 
Brugstraat 10, koffi e/thee na afl oop

Zomerconcert in 
Lemelerveld
Welkom op een avond vol 
orgelklanken en panfl uitmuziek! 
Harm Hoeve (orgel) en Noortje 
van Middelkoop (panfl uit) zorgen 
voor een muzikaal feest in de  
W.H. Zwart Hal. Harm Hoeve 
geeft concerten in binnen- en 
buitenland en zijn orgelspel is 
vaak te beluisteren op de radio. 
Regelmatig begeleidt Harm Hoeve 
koren en solisten bij concerten 
en cd-opnames. Noortje van 
Middelkoop studeerde aan het 
Conservatorium in Hilversum bij 
de Roemeense panfl uitist Nicolae 
Pîrvu. Deze panfl uitiste geeft 
diverse concerten samen met 
koren, organisten en pianisten en 
laat ook solo van zich horen op 
radio en tv. Reserveren: tel. 0572-
371838, mail: adhuetink@gmail.
com. De toegangsprijs is inclusief 
koffi e, thee en koek en na afl oop 
een hapje en drankje.

Zaterdag 29 juni, 20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal, 
Grensweg 17, € 15 (t/m 12 jaar gratis) www.huetink-
royalmusic.nl
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Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

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

gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?



16 zondag 2 juni 2019

2 juni 2019 om 10:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze 
gezinsdienst, hopen ds. H.J.H. 
Pap en ds. D. Wolters voor te 
gaan. De organist is mw. C. van 
den Berg en het lied voor de 
dienst is Lied 1006. Collectes: 
J.O.P., instandhouding van de 
eredienst, interieurfonds. Er 
wordt in Tilvoorde op de jongste 
kinderen van onze gemeente 
gepast door: Danique Roskam en 
Job Kwast.
2 juni 2019 om 19:00 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. W L Dekker uit Kampen 
voor te gaan.
De organist is dhr. J.P. van Eerde 
en het lied voor de dienst is 
Lied 1006. Collectes: J.O.P., 
instandhouding van de eredienst, 
interieurfonds.
9 juni 2019 om 10.00 uur 
in de Grote Kerk, in deze 
Pinksterdienst hopen ds. H.J.H. 
Pap en ds. D. Wolters voor te 
gaan. 
9 juni 2019 om 19.00 uur in 
de Kadoelen, in deze dienst 
met alle kerken, zal de Raad van 
Kerken voorgaan.
10 juni 2019 om 10.00 
uur in de Kapel, op deze 
2e pinksterdag hoopt ds. D. 
Wolters voor te gaan.
16 juni 2019 om 10.00 uur in 
de Grote Kerk, tijdens deze 
doopdienst hoopt ds. H.J.H. Pap 
voor te gaan.
16 juni 2019 om 19.00 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. Hornsveld uit Den Ham voor 
te gaan.
Agenda
3 juni 2019 om 19:00 uur, 
Verkoop collectebonnen van 
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
4 juni 2019 om 20:00 uur, 
Doopzitting voor doopdienst 16 
juni, Kapel.
8 juni 2019 om 10:00 uur, 
Typisch Vollenhove, Grote Kerk.
9 juni 2019 om 17:00 uur, Gast 
aan tafel, de Voorhof.
9 juni 2019 om 19:00 uur, 
Oecumenische dienst, Kadoelen.
18 juni 2019 om 19:30 uur, 
Grote Kerkenraadsvergadering , 
Tilvoorde.
Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad is verheugd u 
te kunnen meedelen dat zij in 
haar vergadering van 21 mei de 
volgende gemeenteleden heeft 
verkozen in het ambt: Elwin van 
der Linde en Pedro Klaver voor 
diaconie Stad. Hennie Bruintjes 
voor diaconie ambt. Ko Boes en 
Cees-Aart Verwaaij ouderling 
ambt.
Bezwaren, zo die er mochten 
bestaan, tegen de gevolgde 
procedure dan wel tegen 
belijdenis of levenswandel, 
kunnen schriftelijk, gemotiveerd 
en ondertekend tot 5 juni 
worden ingediend bij een van de 
predikanten of de scriba.
Pastoraal werker
De kerkenraad is verheugd u 
te kunnen meedelen dat zij in 
haar vergadering van 21 mei 
Gea Weijs bevestigd hebben tot 
pastoraal werker. Gea is voor 
velen van u geen onbekende 
en zij neemt de polder voor 
haar rekening. Wij wensen Gea 
Gods zegen toe in haar taak als 
patoraal werker.
Vrijwilligersavond
Het College van 
Kerkrentmeesters nodigt ALLE 

vrijwilligers van onze gemeente 
(bezorgers van collectes/actie 
Kerkbalans/Kontaktpunt en 
verjaardagsfonds, medewerkers 
van Kontaktpunt, schoonmakers, 
koffi edames, bezoekbroeders 
en –zusters, contactdames, 
(hulp)kosters, klusjesmensen, 
de leiding van zondagschool/
club/ oppas-/kinderneven- en 
tienerdiensten en alle anderen) 
van harte uit voor een gezellige 
avond op vrijdag 7 juni a.s. om 
20.00 uur in Tilvoorde.
Wij ontvangen u met koffi e/
thee en iets lekkers en hebben 
een leuk programma voor 
deze avond bedacht. Ook is er 
volop gelegenheid om, onder 
het genot van een hapje en een 
drankje, elkaar te ontmoeten en 
bij te praten. Bent u erbij? Uw 
aanmelding ontvangen wij graag 
via e-mail: cvksecretariaat@
hervormdvollenhove.nl 
of telefonisch bij: Jolanda 
Lassche: 246148 Wij hopen 
zoveel mogelijk vrijwilligers te 
ontmoeten! Hartelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters
Samenkomst Raad 
van Kerken op Eerste 
Pinksterdag 
Samen het feest van de Heilige 
Geest vieren, dat is wat de 
Raad van Kerken (Vollenhove 
– Sint Jansklooster) graag wil 
doen tijdens de samenkomst 
op zondag 9 juni. Het thema is 
‘Samen in de naam van Jezus’. 
Uiteraard zal dit bekende 
lied, onder begeleiding van Jan 
Pieter van Eerde, gezongen 
worden. Ook zijn er een 
tweetal Taizé liederen in 
de liturgie opgenomen, die 
haar oorsprong hebben in 
de internationale christelijke 
oecumenische gemeenschap 
Taizé. De samenkomst begint om 
19:00 uur in de Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt in Kadoelen 
(Bergkampen 14, Sint 
Jansklooster). Ds. H.J.H. Pap 
uit Sint Jansklooster zal de 
dienst leiden. Er is een collecte 
bestemd voor de diverse 
activiteiten die de Raad van 
Kerken jaarlijks organiseert. 
De voorbereidingscommissie 
hoopt op een mooie opkomst, 
ongeacht ieders (kerkelijke) 
achtergrond, want iedereen is 
welkom om het Pinksterfeest 
mee te maken.
Overleden mevr. H. van 
Buiten-Westhuis
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand 
kan bij de Vader komen dan door 
Mij. Johannes 14:6
Op 9 mei jl. heeft de Here op 
Zijn tijd, uit het midden van onze 
vrouwenvereniging weggenomen, 
ons oudste lid in de leeftijd van 
94 jaar - Mevr. H. van Buiten-
Westhuis. Zij was al meer dan 
62 jaar lid van de H.V.G. Wij 
gedenken haar als een trouw 
en meelevend lid. Bestuur en 
leden van H.V.G. de Lampen 
Brandende.
Beleveniswandeling
Ooit weleens uitgedaagd om 
een poosje op je rug naar de 
wolken te liggen kijken en 
je af te vragen hoe God dit 
toch gemaakt heeft? Of heb 
je weleens een avond naar de 
sterren gekeken? Het is boeiend 
om als wandelaars van elkaar 
te horen hoe zij de schepping 
beleven. Door met suggesties 
aan de slag te gaan worden 

deelnemers tijdens het wandelen 
geattendeerd op de stilte, de 
geluiden, de bloemen en andere 
natuuraspecten. De beleving (en 
een eventueel gesprek) staan 
centraal. De werkgroep van het 
Nederlands Bijbelgenootschap 
van Vollenhove-Sint 
Jansklooster organiseert een 
beleveniswandeling. We willen 
jullie uitnodigen met ons mee 
te lopen in het Waterloopbos, 
op D.V. vrijdagavond 7 juni 2019 
om 19.00 uur. We beginnen 
samen op de parkeerplaats en de 
wandeling is ongeveer 5 km lang.
Je hoeft je niet op te geven maar 
bel voor vragen of opmerkingen: 
Anja van der Linde 0527 246687
Luidklok Grote Kerk
Zoals reeds op de laatst 
gehouden gemeenteavond is 
medegedeeld zal de luidklok 
uit de klokkentoren aan het 
kerkplein worden gerestaureerd. 
In week 21 (20 t/m 26 mei a.s.) 
zal de fi rma Daelemans de 
klok uit de toren verwijderen 
om hem ter restauratie mee 
te nemen. De restauratie 
werkzaamheden zullen tot na 
de zomervakantie duren. Hierna 
zal de klok terug geplaatst 
worden in de toren. Dus vanaf 
zondag 19 mei zal tot nadere 
order de luidklok ‘s morgens in 
Vollenhove niet meer luiden.
Verkoop collectebonnen
Op maandagavond, 3 juni is er 
weer gelegenheid tot het kopen 
van collectebonnen. U kunt 
hiervoor van 19.00-20.00 uur 
terecht in Tilvoorde.
Giften
De Diaconie ontving voor het 
bloemenfonds via Geertje Muis 
€10, via Petra Santbergen €5 
en via M. Verbaas €10. Hartelijk 
dank voor deze giften.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet 
van de gemeente, bloemen 
gebracht bij dhr. Steenbergen 
Molenstraat 37, bij Fam. Tukker - 
Paters, J.v.Dieststraat 36, bij Hr. 
Schurink, van Haersoltelaan 45 
en bij dhr. en mw. van der Linde- 
Kuiper, Kloosterweg 43: zij 
waren 11 mei 25 jaar getrouwd. 
Ook werden er bloemen 
gebracht bij dhr. Pap, Hoge 
Veldweg 28, bij Mw. Schuurman - 
Mondria, Molenberg 1, en bij Hr. 
en mw. van Beekhuizen - Bakker, 
J.v.Dieststraat 8; zij waren 13 
mei 50 jaar getrouwd.
Doopzitting
Voor de doopdienst van zondag 
16 juni is er een doopzitting op 
dinsdag 4 juni om 20.00 uur in 
de Kapel in Sint Jansklooster. 
Inlichtingen ds. H.J.H. Pap tel 
0527-239504
Gospel Summer Sessions
Op zaterdagavond 15 juni 
2019 beleef je de Gospel 
Summer Sessions met The 
Young Church Singers en Next 
Generation. Een swingende 
gospelparty night, georganiseerd 
door de gezamenlijke 
evangelisatiecommissies 
Vollenhove en Sint Jansklooster. 
Een afwisselend programma vol 
gospel, soul en jazz in zomerse 
sfeer. 
Een zomers muziekspektakel. 
The Young Church Singers en 
Next Generation o.l.v. dirigent 
André Bijleveld zijn 2 swingende 
gospelkoren uit Apeldoorn. 
Met bekende nummers als ‘Oh 
happy day’, ‘One Love’ en ‘Put a 

little love in your heart’ zorgen 
deze 2 topformaties voor een 
fantastische avond. Laat je 
deze avond meevoeren op een 
muzikale reis vol blijdschap 
en ontroering. Je beleeft het 
allemaal tijdens dit zomerse 
muziekspektakel.
Kaarten voor de Gospel 
Summer Sessions zijn online 
te bestellen op www.ycs.
nl/gospelsummersessions. 
Of in de winkel bij Coop 
Vollenhove Kerssies en Coop St. 
Jansklooster Hobma. Een kaart 
is € 10,- per persoon. Bij de 
ingang van de zaal, op de avond 
zelf, kost een toegangskaart 
€ 12,- per persoon. Locatie: 
Zalencentrum De Burght, 
Godfried van Rhenenlaan 2 in 
Vollenhove. Aanvang: 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Zendingscommissie
De voorjaarszendingscollecte 
heeft, mede dankzij een gift, het 
mooie resultaat opgebracht van 
€471,15. Hartelijk dank daarvoor. 
De gelden zijn inmiddels 
doorgestort naar Kerk in Actie 
en zij doneren het bedrag naar 
het desbetreffende project. 
Namens de zendingscommissie, 
Gesina Zweistra- de Oude
Doe mee aan de 
FocusScan
De komende tijd wordt er onder 
begeleiding van de IZB een 
FocusScan georganiseerd in de 
gemeente. Dit is een enquête 
over de missionaire roeping 
van de gemeente. Deze scan is 
bedoeld als voorbereiding voor 
een zogenaamd Focustraject, 
een gemeente-brede bezinning 
over missionair zijn.
De Scan wordt gedaan door 
een online vragenlijst aan 
zoveel mogelijk gemeenteleden 
voor te leggen. Er is ook een 
papieren versie van de vragenlijst 
beschikbaar voor als u niet over 
de mogelijkheid beschikt om de 
vragenlijst online in te vullen. 
Vanaf 27 mei tot 18 juni kunt u 
de vragenlijst online invullen via 
de website www.izb.nl/focusscan
Op 2 juli wordt er een 
gemeenteavond gehouden 
waarop kort de resultaten van de 
vragenlijst worden gepresenteerd. 
Ook gaan we dan aan de hand van 
enkele stellingen met elkaar in 
gesprek over de uitslag. Dan willen 
we graag uw verhalen achter de 
scores horen. De IZB maakt van 
het onderzoek en de gemeente 
avond een rapport, dat in de 
kerkenraad wordt besproken. 
Plaats: Tilvoorde. Datum: 2 juli. 
Tijd: 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 
uur). 
Instructie voor het invullen van 
de FocusScan: Ga naar www.
izb.nl/focusscan. Hier kunt u uw 
gemeente kiezen.
U moet hierbij een wachtwoord 
invullen. (dit kan van 27 mei 
tot 18 juni). Het wachtwoord: 
Stad&Ambt
Volg vervolgens de instructies die 
op de website staan.
Papieren vragenlijst. Voor degenen 
die niet in de mogelijkheid zijn 
om de vragenlijst online in te 
vullen is er een papieren versie 
beschikbaar. Deze kunt u achterin 
de kerk vinden. De luisteraars van 
de kerktelefoon krijgen er één 
thuis bezorgd. Daarnaast kunt u 
er één krijgen via de predikanten 
of de scriba. De enquêtes kunt u 
achterin de kerk weer inleveren, 
of bij de predikanten, of scriba. 

Wij willen graag zo veel mogelijk 
gemeenteleden – jong en oud 
– horen! Daarom roepen we 
u allen met klem op om deze 
enquête in te vullen!
Openstelling Grote Kerk 
op 8 juni 2019 
Tijdens “Typisch Vollenhove” 
op zaterdag 8 juni a.s. is 
de Grote Kerk open voor 
belangstellenden. Van 10.00 uur 
tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers 
aanwezig, die u graag rondleiden 
en u iets vertellen over onze 
mooie kerk.
Van 10.00 tot 14.00 uur zijn er 
miniconcerten op het prachtige 
monumentale orgel door 
diverse organisten. Van 10.00 
tot 12.00 uur speelt Corry van 
den Berg, van12.00 tot 14.00 
uur speelt Dick van Ommen 
en van 14.00 uur tot 17.00 uur 
speelt Jan Pieter van Eerde 
met medewerking van enkele 
koperblazers. Wij nodigen u van 
harte uit om te komen kijken en 
luisteren.

Focus. Zoals u weet, ben ik 
inmiddels een paar maanden aan 
de slag bij IZB Focus. Meer dan 
eens kwam de laatste tijd de 
vraag op: ‘Zou dat ook iets zijn 
voor onze gemeente?’ Om het 
één en ander te onderzoeken 
hebben we daarom als 
kerkenraad besloten om ook in 
Vollenhove-Sint Jansklooster het 
voortraject van Focus in te gaan. 
Onder de algemene berichten 
kunt u lezen over de FocusScan. 
Omdat dit echt een onderzoek 
naar onze gemeente is én of het 
FocusTraject iets voor ons zou 
zijn, hebben we als kerkenraad 
besloten dat ik me niet actief 
met dit voortraject bemoei. 
Dat zou namelijk wel eens een 
vertroebeld beeld (vanwege mijn 
dubbele functie) kunnen geven. 
De IZB zet daarom andere 
mensen in om het onderzoek in 
Vollenhove uit te voeren en ik 
kan gewoon als predikant leiding 
geven aan het traject. Ik wil u 
allen wel van harte oproepen om 
de enquête in te vullen. Eventueel 
vanaf uw vakantieadres. Moedig 
ook jongeren en jongvolwassen 
hiertoe aan. Ze lezen het 
Zondagsblad misschien niet. Maar 
maak dan even bewust reclame! 
Het is belangrijk om de gemeente 
breed te horen in deze!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

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

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

 Vollenhove  STAD
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Meeleven met. Dhr. A. 
Hoogstede, Oppen Swolle 8 A, 
Vollenhove mocht weer thuis 
komen vanuit het ziekenhuis 
in Zwolle. Dhr. J. Pap, Hoge 
Veldweg 28, Sint Jansklooster 
verblijft in verpleeghuis 
Reggersoord in Meppel om 
te revalideren. Dhr. A.J. Vis, 
Koriander 250, Vollenhove 
verblijft in het ziekenhuis in 
Meppel
Hendrika van Buiten-
Westhuis in herinnering
Op donderdag 9 mei 2019 
overleed op de leeftijd van 94 
jaar Hendrika van Buiten – 
Westhuis. Sinds 14 augustus 1990 
weduwe van Klaas van Buiten. 
Een dankdienst voor haar leven 
is gehouden op woensdag 15 mei 
in de Grote Kerk te Vollenhove. 
Kinderen en kleinkinderen lazen 
teksten en gedichten. We hebben 
liederen gezongen die zuster van 
Buiten lief waren. Aansluitend op 
de dankdienst heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op begraafplaats 
Heetveld.
In het dankwoord van de 
familie horen we het volgende: 
”Hendrika van Buiten/Westhuis 
was een sterke vrouw die zolang 
haar gezondheid het toeliet 
voor haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen klaar stond 
en een helpende hand bood waar 
nodig was.
Tijdens haar arbeidzame 
leven vond ze ook tijd voor 
ontspanning. Van de H.V.G. “De 
Lampen Brandende” is ze 62 
jaar  lid geweest. Tot aan haar 
overlijden droeg ze de vereniging 
een warm hart toe. Ook was 
ze een trouwe kerkganger. 
Ze zei wanneer ze om één of 
andere reden niet ter kerke 
kon gaan: “Als ik niet naar de 
kerk ben geweest, dan heb ik 
geen zondag.” Nu is haar lange 
aardse leven voorbij en mocht 
ze, omringd door haar kinderen, 
in vrede inslapen. Haar Heer 
en Heiland opende zijn armen 
toen de weg te lang, de berg te 
hoog en het ademen te zwaar 
werd en zei: “Het is goed Rieke, 
kom maar bij mij.” We wensen 
kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen de nabijheid 
en troost toe van de Levende.  

Gedicht A.F. Troost
Een venster, open naar het leven,
mijn kamer heeft, hoe klein, een 
raam -
de toekomst is niet afgeschreven
maar wacht en wenkt in Christuś  
naam
en al wie door dit venster ziet
aanschouwt het diepste duister niet.
Al zie ik soms geen hand voor ogen,
geen zon, geen maan, geen enk´le 
ster,
al denk ik soms± het is gelogen,
dat God mij leidt, gaat mij te ver,
toch staar ik op geen muur mij 
blind -
één venster opent Hij: Zijn kind.
Al zwerf ik over vele wegen,
al kom ik in het donker thuis,
al zijn de ruiten nat van regen,
dit raam door zie ik, langs het kruis,
voorbij de heuvel Golgotha,
een land van licht - halleluja!

Ten slotte
Ontvang allen een vriendelijke 
groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte
Ds. H.J.H. Pap

Diensten 2 juni:
Belt-Schutsloot 09.30 uur. 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur. 
Voorganger: dhr. K. de Lange, 
Marknesse – Jeugddienst.
Diensten 9 juni - 
1e Pinksterdag:
Belt-Schutsloot 09.30 uur - 
Voorganger: ds. J.A. Dekker, 
Lemele.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is er de 
pinksterzendingscollecte.
Dienst 10 juni - 
2e Pinksterdag: 
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld - 
m.m.v. chr. muziekver. Excelsior.
Diensten 16 juni:
Belt-Schutsloot 09.30 uur 
– Voorganger: dhr. Chris 
Doornweerd – Jeugddienst.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: mw. ds. H. Jansen, 
Tuk.
In W’veen is er een extra 
collecte voor het pastoraat.
Diensten 23 juni: 
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. J. Mulderij, 
Zwolle.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld – 
viering H.A.
In BS is er een extra collecte 
voor het pastoraat. In W’veen 
is de avondmaalscollecte voor 
Villa Joep. Het fonds tegen 
neuroblastoom kinderkanker.
Diensten 30 juni: 
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. E.H. Egberts, 
Nijkerk.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: dhr. R. Pasterkamp, 
Urk. In Wanneperveen staat na 
de dienst de koffi e voor u klaar.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
02/06 – Jeugddienstcommissie. 
09/06 – fam. R. Stoter en fam. J. 
Lubbinge.
16/06 – fam. G. Winters en fam. 
T. Stoter.
23/06 – 
Bloemendienstcommissie.
30/06 – fam. B. Stummel, Weth. 
Vosstraat, en fam. J. Wink.
Bloemen
De bloemen uit de gezamenlijke 
dienst van zondag 5 mei 

gingen naar mw. G. Hoorn-
Pierik, Burg. Pastoorstraat, in 
Wanneperveen en naar fam. 
H. Klaver, Noorderweg, in BS. 
De bloemen van zondag 12 
mei zijn in BS gebracht bij de 
heer J. Stam, Noorderweg. Hij 
mocht weer thuis komen uit het 
ziekenhuis. In W’veen gingen 
de bloemen naar de heer Den 
Herder, Burg. Pastoortstraat, 
en mw. de Jonge-Vierhouten, 
Veneweg. De bloemen van 19 
mei gingen in BS naar de heer 
B. Beld. In Wanneperveen 
werden de bloemen gebracht 
naar mw. Nijenhuis- Hagenwoud, 
Veneweg , voor haar verjaardag, 
en naar Gerda Seegers, 
Bovenboerseweg. De bloemen 
uit de dienst van 26 mei gingen 
naar mw. Ina Bosch, Belterweg. 
i.v.m. een ziekenhuis opname. 
In Wanneperveen gingen er 
bloemen met de hartelijke 
groeten naar fam. W. van 
Holten, ter bemoediging, 
en bloemen met hartelijke 
felicitaties naar mw. A. Huisman-
Bijl.
Verantwoording
De extra collecte voor Kerk 
en Onderhoud van 5 mei 
heeft €182,05 opgebracht. 
De diaconiecollecte voor de 
Steenwiekertoornrun van 12 
mei heeft in W’veen €55,30 
opgebracht. Ds. Menkveld heeft 
in week 20 €10 euro ontvangen 
voor de bloemendienst in 
W’veen. De opbrengst van de 
extra collecte voor kerk en 
onderhoud van 26 mei heeft in 
W’veen €84,30 opgebracht en in 
BS €81,50. De diaconiecollecte 
voor de Steenwieker toornrun 
van deze zondag bracht in 
W’veen €68,35 op.
Collectemunten BS: Maandag 3 
juni kunt u collectemunten halen 
bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 
uur en 19.45 uur.
Jarige 80+ers
Deze maand vieren 
onderstaande gemeenteleden 
hun verjaardag.
02-06 dhr. L. de Goede, 84 jaar.
02-06 mw. H. Lok-Stam, 82 jaar.
05-06 mw. T. Hendriks-Huisjes, 
86 jaar.
15-06 dhr. G.F. Ruiter, 85 jaar.
23-06 mw. S. Halfmouw-Stam, 
84 jaar.
25-06 dhr. S. Lok, 85 jaar.
30-06 dhr. J Beute, 87 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd en 
een fi jne dag toegewenst.
Huwelijk
Op vrijdag 7 juni a.s. hopen 
Stefan Smit en Birgit Brinkman 
om 13.15 uur te trouwen op 
het gemeentehuis te Dwingeloo 
. Zij willen hun huwelijk graag 
laten inzegenen om 16.00 uur 
in de Nicolaaskerk ook te 
Dwingeloo. In deze dienst hoopt 
ds. Menkveld voor te gaan. ’s 
Avonds vieren zij feest in Grand 
Café De Brink in Dwingeloo. 
Stefan en Birgit wonen Veneweg 
154 te Wanneperveen. Wij 
wensen hen een hele fi jne dag 
toe en willen hen alvast van 
harte feliciteren en hen nog vele 
goede jaren toewensen samen 
met hun kinderen.
Ledenadministratie
Coline de Jonge heeft nu 
defi nitief de ledenadministratie 
overgenomen van Jennifer 
Rook. Het e-mailadres van de 
ledenadministratie vindt u op 
de website van de kerk onder 
contact. Wij willen Jennifer 

hartelijk bedanken voor het 
werk in de afgelopen jaren. Voor 
de meeste mensen niet zichtbaar 
maar het was er wel degelijk. 
Met een vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, Roelie 
Lok.
Overleden
Op 29 april, maandagmorgen, 
overleed Janny Heidema-de 
Raaf in haar laatste woning 
in ’t Anker in Meppel. Zij 
werd 73 jaar. Het afscheid 
en de begrafenis heeft 
plaatsgevonden op vrijdag 3 mei 
in Wanneperveen. 
In Memoriam Janny 
Heidema-de Raaf
Janny de Raaf werd geboren op 
5 februari 1946 als oudste van 
drie dochters in Groningen. 
Haar beide ouders hadden een 
zaak. Vader in verzekeringen 
en moeder een drogisterij. 
Het sprak vanzelf dat ook de 
kinderen moesten aanpakken. 
Na het vroege overlijden 
van vader zette moeder het 
assurantiekantoor door en 
ook Janny heeft daar veel 
in gedaan. Na verkering en 
huwelijk met Chris Heidema 
kwam het stadsmeisje in 
Hoogeveen terecht en daarna 
in Wanneperveen. Henry 
en Erik werden geboren in 
Hoogeveen op een fl atje en Gera 
in Wanneperveen. De overgang 
van de stad naar het platteland 
en dan ook nog als vrouw van 
de hoofdmeester was groot 
voor Janny, maar ze schikte zich 
al ging ze heel graag een dagje 
uit naar de stad. Ze genoot van 
winkelen en een terrasje pakken. 
In het sociale leven was ze actief. 
Volleyballen, gymnastieken, 
collectes organiseren, zwemmen 
en natuurlijk wandelen met de 
hond. Intussen ging niet alles 
goed. Janny worstelde met 
zichzelf. In 1991 werd ze voor 
de eerste keer opgenomen en 
dat gebeurde daarna nog vaak 
en langdurig. Voor haarzelf en 
voor haar gezin waren daar 
veel moeilijke momenten en 
perioden. Intussen werden 
de kleinkinderen geboren die 
veel voor haar betekenden. 
Door alles heen was er 
helaas een neergaande lijn. 
De vele opname’s het vele 
medicijngebruik, het eiste 
allemaal zijn tol. Toen haar 
man vorig jaar opgenomen 
moest worden moest Janny 
naar Zonnekamp en door alles 
wat daarop volgde kon ze niet 
meer naar huis komen. Ook de 
woning in de Perelaar die klaar 
gemaakt werd was voor haar 
geen haalbare zaak meer. Het 
ging niet langer om bij elkaar te 
wonen en Janny kreeg een plek 
in ’t Anker in Meppel. Al deze 
veranderingen hakten er bij haar 
behoorlijk in. Bij toeval werd 
enkele weken geleden bij haar 
een verwijde slagader ontdekt. 
Haar lichamelijke conditie liet 
niet toe dat daar nog iets aan 
gedaan kon worden. Hierdoor 
was het afscheid onverwacht 
dichtbij. In de nacht van zondag 
op maandag is ze ingeslapen. 
Tijdens de afscheidsdienst, 

waarbij haar kinderen en 
verschillende kleinkinderen 
een bijdrage leverden, lazen 
we Psalm 139. Woorden van 
troost voor zoekende en 
dwalende zielen. Waar ik ook 
heen ga, waar ik het ook zoek, 
ik kom niet bij U vandaan, 
want U kent mij volkomen, 
U legt Uw hand op mij. Deze 
troost wensen hij haar man, 
kinderen, kleinkinderen en alle 
die van haar hielden toe bij het 
verwerken van dit afscheid.
In Memoriam: Jan Bakker
Jan Bakker werd op 14 mei 1921 
geboren in Wanneperveen. Hij 
trouwde op 7 december 1946 
met Hermina (Miene) de Vries. 
Samen kregen ze twee kinderen, 
Diny en Jan. Jan heeft jarenlang 
gewerkt bij Jan Huisman, toen 
nog een bedrijf in opkomst. Hij 
hield zich vooral bezig met las 
en constructiewerk. Punters en 
boten bouwen was zijn lust en 
zijn leven. In 1976 kwam zoon 
Jan plotseling te overlijden. Dat 
was een zware slag voor Jan en 
Miene. In 1987 vertrok dochter 
Diny met haar gezin naar Canada 
om daar meer ruimte te vinden 
voor het boerenbedrijf. Samen 
gingen ze elk jaar naar Canada 
om de kinderen en kleinkinderen 
te ontmoeten zolang het kon. 
In 2010 overleed Miene na een 
moeilijke tijd. Ook dat was een 
zware tijd. Jan hield lang een 
goede gezondheid waardoor hij 
tot het laatst in zijn woning aan 
de van Blankenweg kon blijven 
wonen. Hij werkte graag in de 
tuin en deed pas de afgelopen 
winter zijn auto weg. De laatste 
tijd was hij moe, hij voelde zijn 
einde naderen. Diny was net op 
tijd terug uit Canada om afscheid 
te nemen en nog enkele uren bij 
hem te zijn. Maandag 6 mei was 
het defi nitieve afscheid. Maandag 
13 mei hebben we Jan Bakker 
begraven in Wanneperveen na 
een afscheidsdienst in de kerk. 
We lazen Psalm 84. Over de 
mus en de zwaluw die een huis/
nest vinden voor het aangezicht 
van God. Zo’n vogelnest is 
gemaakt van allerlei. In feite is 
het vaak rommel dat de ‘ouder’ 
vogels kunstig ineenvlechten tot 
een nest voor de jongen. Hoe 
mooi gemaakt, deze nesten zijn 
tijdelijk. Zo gaat het ook in het 
mensenleven. We bouwen aan 
onze nesten, onze huizen, maar 
ze blijken tijdelijk. Daarover 
heen zien we uit naar een 
eeuwige woning bij onze hemelse 
Vader. Die troost wensen we 
Diny, haar man, kinderen en 
kleinkinderen toe en allen die Jan 
Bakker zullen missen.

Vanuit de gemeente
Iedereen is weer thuis. Dat 
betekent niet dat alle zorgen 
voorbij zijn. Gezondheid en 
voldoende energie om te doen 
wat je graag wilt doen is een 
geweldig voorrecht. Als we het 
hebben gaan we er gemakkelijk 
aan voorbij maar waar we dat 
missen kan het leven ook thuis 
best zwaar zijn. Begrip, hulp 
waar nodig en meeleven van 
de omgeving kunnen dan veel 
betekenen. Meeleven doen 
we ook met de familie De 
Goede die zo onverwacht werd 
getroffen door een vreselijk 
ongeval. Bij een zo grote schok 
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De Navolging van 
Christus is de ‘bestseller’ van Tho-
mas a Kempis (ca. 1380 - 1471), 
een van de belangrijkste verte-
genwoordigers van de Moderne 
Devotie in ons land. In het boek, 
waarvan Vincent een Franse uit-
gave aan het overschrijven was, 
vond hij woorden ‘zoo diep en 
ernstig, dat men ze niet zonder 
ontroering en bijna vrees kan 
lezen, tenminste als men ze leest 
met een oprecht verlangen naar 
licht en naar waarheid (…)’

Blijvende interesse
‘Dat boek is subliem’ is de titel 
geworden van een boek van de 
hand van dr. Henk de Jong, jaren-
lang predikant van de Hervormde 
Gemeente Windesheim. In de 
Middeleeuwen was Windesheim 
een van de centra van de Moder-
ne Devotie. Dat boek is subliem 
gaat over Vincent van Gogh en de 
Navolging van Christus (het boek 
van Thomas a Kempis) en over 
Vincent van Gogh en de navolging 
van Christus (als levenshouding).
Volgens De Jong is de belangstel-
ling van Vincent voor de Navolging 
van Christus niet altijd serieus 
genomen. Dat hij zich vooral met 
dat boek bezighield toen hij nog 
geen schilder was, is voor velen 
het bewijs dat zijn betrokkenheid 
op het christelijk geloof van tijde-
lijke aard was. Die betrokkenheid 
is zelfs wel in een erg kritisch 
daglicht geplaatst, als zou Vincent 
aan godsdienstwaanzin geleden 
hebben. Het boek ‘Een soort bij-
bel’: Vincent van Gogh als evangelist 
van prof.dr. Anton Wessels is een 
gunstige uitzondering, maar ook 

1e Exemplaar Wal & Water 2019 aangeboden
en verdriet is kracht en troost 
van Boven nodig en meeleven 
van rondom.
Vanuit de Pastorie
Van 11 – 20 juni hoop ik in 
Israël te zijn. Ik kijk er naar 
uit om een kijkje te nemen in 
het land waarover ik zolang ik 
mij herinneren kan gehoord 
heb en later gelezen heb in de 
Bijbel en heel wat boeken erom 
heen. We gaan verschillende 
plaatsen bezoeken die ook in 
de Bijbel voorkomen en andere 
belangrijke gedenkplekken. Er 
zullen ook ontmoetingen zijn 
zowel met Messiasbelijdende 
als met orthodoxe joden. 
De reis wordt georganiseerd 
door Christenen voor Israël, 
speciaal voor predikanten en 
voorgangers. Wat het voor mij 
extra speciaal maakt is dat Joren 
ook mee gaat. Het is voor ons 
beiden de eerste keer dat we 
Israël bezoeken. Ik hoop er later 
meer over te vertellen.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 2 juni. In deze 
dienst hoopt dhr. Willem 
Voogd uit Rouveen voor te 
gaan. Ouderling van dienst is 
Henry Bos en het orgel wordt 
bespeeld door Theun Hoen. 
De uitgangscollecte is voor 
het orgelfonds. De ontvangst 
is door Adrie Winters en de 
bloemen worden bezorgd door 
Benia Lenstra. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door Cor 
Sijbesma (0521- 588093) 
en de bandrecorder wordt 
rondgebracht door David 
Raggers. De zorg voor uw 
kinderen is in handen van Cathi 
Herijgers. Het lied voor de 
dienst is lied 976
Zondag 9 juni (1e 
Pinksterdag). In deze dienst 
hoopt dominee 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 de 
Pinksterzending. De ontvangst 
is door Roel Logchies en de 
bloemen worden bezorgd 
door Willy Scholten. De 
ophaaldienst wordt verzorgd 
door Geert Dedden (0521- 
522489) en de bandrecorder 
wordt rondgebracht door 
Klaas Klarenberg. De zorg voor 
uw kinderen is in handen van 
Gonnie Logchies. 
Zondag 16 juni. In deze dienst 
hoopt dominee Marijn Rohaan 
uit Vollenhove voor te gaan. 
Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman en het orgel wordt 

bespeeld door Theun Hoen. 
De uitgangscollecte is voor 
de zendingsprojecten in India. 
De ontvangst is door Feikje 
Kloosterman en de bloemen 
worden bezorgd door Marga 
Leemhuis. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door Adrie 
Winters (0521- 588515) 
en de bandrecorder wordt 
rondgebracht door Janny Hop. 
De zorg voor uw kinderen is in 
handen van Marga en Alisa. Het 
lied voor de dienst is lied 285
Zondag 23 juni. In deze 
dienst hoopt de heer Sander 
Zielman uit Zwolle 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 David 
Raggers en de bloemen worden 
bezorgd door Annie Dedden. 
De ophaaldienst wordt verzorgd 
door David Raggers (0521- 
589515) en de bandrecorder 
wordt rondgebracht door de 
diaconie. De zorg voor uw 
kinderen is in handen van Pieter. 
Het lied voor de dienst is lied 
285
Bij de diensten. Dit 
gezamenlijk zondagsblad is 
voor 4 weken, dus er staat veel 
informatie in.
2 juni is het de eerste zondag 
van de maand, dat betekent dat 
de koster op u rekent met de 
koffi e na de dienst.
Zondag 2 juni gaat de heer 
Willem Voogd bij ons voor. Hij 
is inmiddels een bekende gast-
voorganger in onze gemeente. 
Op 16 juni hoopt dominee 
Marijn Rohaan voor te gaan. 
Ze heeft op 19 mei afscheid 
genomen in de gereformeerd 
kerk van Vollenhove en op 26 
mei heeft ze haar intrededienst 
gehad in de gereformeerde 
Hoofdhofgemeente te Berkum.
Op 23 juni gaat Sander Zielman 
bij ons voor. Voorganger Sander 
Zielman is al eerder bij ons 
voorgegaan. Sander is een 
collega van mij (Henry) bij de 
provincie Overijssel. Hij heeft 
een theologische studie afgerond 
en is tevens geestelijk verzorger.
Collecten. 5 mei: Diaconie: 
€36,75 Kerkrentmeesters: 
€43,65 en de uitgangscollecte 
voor het orgelfonds €34
12 mei: Diaconie: €30,30 
Kerkrentmeesters: €40,95 en 
de uitgangscollecte voor het 
plaatselijk kerkenwerk €48,20 
19 mei: Diaconie: €27,80 
Kerkrentmeesters: €26,90 
en de uitgangscollecte voor 
plaatselijk pastoraat €35,20 
26 mei: Diaconie: €33,85 
Kerkrentmeesters: €27,65 en 
de uitgangscollecte voor het 
onderhoudsfonds €31,75. Er is 
een gift binnengekomen van €5. 
Allen hartelijk dank voor uw 
gaven. 
Bloemen. De bloemen zijn als 
groet en bemoediging gegaan 
naar: 5 mei: ouderling Martinus 
Berger; 12 mei: Fam. Plat aan 
de Kloosterhuisstraat; 19 mei: 
Dhr. De Rijke aan de Kon. 

Wilhelminalaan; 26 mei:
ds. Gerrit van den Dool

Agenda. Donderdag 27 juni 
om 20.00 uur zal de jaarlijkse 
classisvergadering in het lokaal 
achter de kerk plaatsvinden
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: Bid voor 
de jonge meisjes in Marokko 
die de Here Jezus volgen. Het is 
moeilijk voor hen om contacten 
te leggen buiten hun families om.
Jarigen. Op 23 juni hoopt 
mevrouw C. Wardenier, 
Paasloregel 36 haar 97ste 
verjaardag te vieren. Op 3 juli 
viert mevrouw D.J. de Graaf-
Abma, Franke Deddenstraat 3 
haar 82ste verjaardag. Namens 
onze gemeente voor u allen 
een gezegend nieuw levensjaar 
toegewenst.
Huwelijksjubileum. Op 30 juni 
hoopt de familie E. Kiekebos-
Marks, Steenwijkerweg 162 
te gedenken dat ze 25 jaar 
getrouwd zijn. We wensen hen 
een fi jne dag toe.
De Regenboog. De kopij voor 
De Regenboog moet ingeleverd 
worden voor 15 juni bij de 
redactie
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 
23 juni 12.00 uur bij de scriba. 
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl
Namens de kerkenraad een 
hartelijke groet, Henry Bos 
ouderling-scriba
Solidariteitskas 2019. 
Gemeenten helpen elkaar. 
Dat is het uitgangspunt 
voor het werk van de 
Commissie Steunverlening 
die de Solidariteitskas van de 
Protestantse Kerk beheert. De 
Commissie krijgt aanvragen van 
gemeenten die voor noodzakelijk 
grote uitgaven staan die ze zelf 
even niet kunnen fi nancieren. 
Ook kunnen er andere redenen 
zijn die er toe leiden dat 
gemeenten tijdelijk hulp nodig 
hebben. De Commissie (van 
deskundige vrijwilligers, zelf zeer 
betrokken bij het kerkenwerk) 
heeft de taak de aanvragen te 
beoordelen en kijkt daarbij 
vooral naar de perspectieven 
voor een vitaal gemeente zijn. 
Soms biedt de Solidariteitskas 
daarvoor ook de steun van een 
gemeenteadviseur om weer tot 
fris, gerevitaliseerd beleid te 
komen. En dat alles onder het 
motto: Voor gemeenten – dóór 
gemeenten. 
De Solidariteitskas wordt gevuld 
door een vaste jaarlijkse bijdrage 
vanuit plaatselijke gemeenten 
binnen de Protestantse 
Kerk. Investeringen uit de 
Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, 
maar bedoeld om duurzaam 
op weg te helpen. Elkaar de 
helpende hand bieden, zo dragen 
we samen en delen we met 
elkaar. Behalve voor de steun 
aan individuele gemeenten, 
worden de middelen van de 
Solidariteitskas ook ingezet om 
werkzaamheden te bekostigen 
die de kerk als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van 
gemeenten beschouwt.
Zo kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld het dovenpastoraat. 
Die vorm van pastoraat vergt 
speciale aandacht, kennis 
en kunde die te intensief en 
te kostbaar is om door een 
plaatselijke gemeente geboden 
te worden. Daarom wordt 
dit gefi nancierd vanuit de 
Solidariteitskas. Dat gebeurt 
dus naast de investering in 
lokale gemeenten. Binnenkort 
komen we weer bij U langs. Als 
gemeente van Willemsoord-
Peperga/Blesdijke vragen 
wij een bijdrage van €10. 
Voor elk belijdend lid 
wordt €5 afgedragen aan de 
Solidariteitskas. Het bedrag 
dat overblijft is bestemd voor 
onze eigen gemeente. Mogen 
wij rekenen op uw solidariteit 
en uw bijdrage? Zo helpt ook 
u mee aan de opbouw en het 
voortbestaan van de gemeenten 
en het bovenplaatselijk werk 
binnen de Protestantse Kerk. 
Wilt u meer weten over de 
Solidariteitskas? Neem dan 
contact op met de kerkenraad, 
of kijk op de website www.
protestantsekerk.nl/subsidie.
Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage.
De Kerkrentmeesters
Collecte 16 juni. De 
deurcollecte op 16 juni 
is bestemd voor onze 
zendingsprojecten in India. Onze 
gemeente steunt twee projecten, 
namelijk de ECI-kerk in Hospet, 
een kerk die groeit in aantal 
leden, waar Gods Geest grote 
dingen doet. Maar ook een kerk 
die het fi nancieel moeilijk heeft. 
Zij moeten rondkomen van de 
bijdrage van de leden van de 
kerk. Veel mensen in India leven 
rondom de armoedegrens, dit 
betekent dat er niet veel geld 
overblijft om aan de kerk te 
geven. Het tweede project is 
het kindertehuis in Gadag. In dit 
huis wonen ruim 60 kinderen 
en worden ze in liefde en 
zorg omringt. Een deel van de 
kinderen heeft een lichamelijke 
beperking door polioinfectie en 
een deel is (half)wees doordat 
(één van) de ouders aan aids zijn 
overleden. De collecte wordt 
van harte bij u aanbevolen.
Hartelijke groet van de Diaconie
Van de predikant
Pastoralia. Met onze ouderling 
Martinus Berger gaat het nog 
steeds vooruit, zij het langzaam. 
We wensen hem, en ook zijn 
vrouw Gerda, daarbij Gods 
zegen, geduld en sterkte. Dat 
wensen we allen toe die voor 
wie het leven moeizamer is 
geworden. Zo willen we in gebed 
en metterdaad in de gemeente 
met elkaar meeleven. 
Examens. Veel jongeren 
wachten nu, al dan niet met 
spanning, op de uitslag van 
hun examens. We leven met 
jullie mee en hopen op mooie 
uitslagen!
Groothuisbezoeken. We 
mogen terugzien op drie 
buitengewone avonden met 
heel waardevolle ontmoetingen. 
Zonder uitzondering waren 
alle deelnemers positief over 

inhoud, opzet en sfeer. We gaan 
ermee door! Ik hoop dat ‘mond 
op mond - reclame’ ertoe zal 
bijdragen dat de volgende keer 
nog meer gemeenteleden zullen 
deelnemen. Het is een prachtige 
manier om samen zelf zo bij te 
dragen aan de opbouw van onze 
gemeente. 
Diensten. In de Pinksterdienst 
zullen enkele leden van voorheen 
True Spirit medewerking 
verlenen. Het thema zal zijn 
‘Inspiratie!’, naar aanleiding van 
Johannes 20: 19-22. 
Gewone catechismus. 
Onder die titel is onlangs 
een boekje verschenen over 
‘Christelijk geloof in 100 vragen 
en antwoorden’. De schrijvers 
hadden niet de intentie of 
pretentie een nieuwe versie van 
de Heidelberger Catechismus 
het licht te doen zien maar 
willen aan jong en oud een 
handreiking bieden om aan de 
hand van vragen en antwoorden 
je het christelijk geloof (meer) 
eigen te kunnen maken. Bij 
elke bondig geformuleerde 
vraag met antwoord wordt 
een toelichting gegeven. Met 
het oog op de relevantie van 
de duidelijk bijbels-traditioneel 
geformuleerde antwoorden 
wordt bij het formuleren van de 
vragen aansluiting gezocht bij 
het hedendaagse levensgevoel. 
Ter illustratie van het verschil 
in aanpak ten opzichte van de 
Heidelberger citeer ik vraag en 
antwoord 1: ‘Waarin vind jij je 
geluk?’ ‘Mijn geluk is dat Jezus 
Christus mij gevonden heeft. 
Hij offerde zichzelf op om mij 
thuis te brengen in de liefde van 
God. Zijn Geest maakt in mij de 
hoop wakker op Gods nieuwe 
toekomst, voor mij en heel de 
wereld.’
Een boekje als dit is heel 
bruikbaar om je persoonlijk 
en in de gemeente bezig te 
houden met de uiterst urgente 
vraag ‘Wat geloven we nu 
(nog) eigenlijk?’ Qua inhoud 
en benadering verschilt het 
duidelijk van de uit de kring 
van ‘Op Goed Gerucht’ 
afkomstige, vrijzinniger ‘Doornse 
Catechismus’. Naar mijn besef 
vullen beide benaderingen elkaar 
aan en helpen ze om verder te 
komen in je geloof en beter in 
staat te zijn om van daaruit zelf 
in te gaan op vragen die op ons 
afkomen.
Het nieuwe oefenlied. De 
komende weken zingen we als 
oefenlied vóór de dienst het 
korte en niet moeilijke Lied 285 
‘Het licht is ons voorgegaan’. De 
tekst is van ds. Sytze de Vries, de 
melodie van Christiaan Winter. 
Beiden waren werkzaam in de 
Oude Kerk te Amsterdam, een 
broedplaats van veel nieuwere 
kerkmuziek.

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

Vervolg van pagina 17

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

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

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZENDINGSMIDDAG 
VAN DE KERK?
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De Navolging van 
Christus is de ‘bestseller’ van Tho-
mas a Kempis (ca. 1380 - 1471), 
een van de belangrijkste verte-
genwoordigers van de Moderne 
Devotie in ons land. In het boek, 
waarvan Vincent een Franse uit-
gave aan het overschrijven was, 
vond hij woorden ‘zoo diep en 
ernstig, dat men ze niet zonder 
ontroering en bijna vrees kan 
lezen, tenminste als men ze leest 
met een oprecht verlangen naar 
licht en naar waarheid (…)’

Blijvende interesse
‘Dat boek is subliem’ is de titel 
geworden van een boek van de 
hand van dr. Henk de Jong, jaren-
lang predikant van de Hervormde 
Gemeente Windesheim. In de 
Middeleeuwen was Windesheim 
een van de centra van de Moder-
ne Devotie. Dat boek is subliem 
gaat over Vincent van Gogh en de 
Navolging van Christus (het boek 
van Thomas a Kempis) en over 
Vincent van Gogh en de navolging 
van Christus (als levenshouding).
Volgens De Jong is de belangstel-
ling van Vincent voor de Navolging 
van Christus niet altijd serieus 
genomen. Dat hij zich vooral met 
dat boek bezighield toen hij nog 
geen schilder was, is voor velen 
het bewijs dat zijn betrokkenheid 
op het christelijk geloof van tijde-
lijke aard was. Die betrokkenheid 
is zelfs wel in een erg kritisch 
daglicht geplaatst, als zou Vincent 
aan godsdienstwaanzin geleden 
hebben. Het boek ‘Een soort bij-
bel’: Vincent van Gogh als evangelist 
van prof.dr. Anton Wessels is een 
gunstige uitzondering, maar ook 

hij besteedt geen speciale aan-
dacht aan Vincents interesse voor 
de Navolging van Christus. De Jong 
is degene die Vincent hierin ein-
delijk recht doet.

Inspiratiebron
De Jong biedt een chronologische 
beschrijving van het moeitevolle 
leven van Vincent van Gogh. 
Steeds geeft de auteur daarbij, 
voornamelijk op basis van brie-
ven, door wat de hoofdpersoon 
van zijn boek over de Navolging 
van Christus geschreven heeft. De 
conclusie moet luiden dat de pen-
nenvrucht van Thomas a Kem-
pis hem levenslang geïnspireerd 
heeft.

De Jong biedt geen beschrijving 
van de kunstwerken van Van Gogh, 
ook trapt hij - bij alle bewonde-
ring - niet in de valkuil om overal 
en nergens christelijke motieven in 
diens tekeningen en schilderijen te 
ontdekken. Maar wanneer hij die 
overduidelijk ziet, aarzelt hij niet 
om die aan te wijzen.

Vreemdeling
Mij sprak vooral ook aan dat De 
Jong een preek van Vincent van 
Gogh opgenomen heeft, over: ‘Ik 
ben een vreemdeling op de aarde, 
verberg Uw geboden voor mij 
niet.’ (Psalm 119: 19). In die preek 
bemoedigt Vincent de hoorders 
op persoonlijke, ontroerende 
wijze door hen mede vanuit eigen 
levenservaring voor te houden: 
‘Laten we als vermoeide pelgrims 
verdergaan in het vertrouwen dat 
het de Vader is, die op ons wacht.’

Via regina
Het boek gaat ook over Vincent 
en de navolging van Christus als 
levenshouding. Daarover stelt 

dr. De Jong dat in het boek van 
Thomas a Kempis motieven voor-
komen die bepalend zijn voor de 
inhoud. Samen geven ze weer wat 
genoemd wordt ‘de koninklijke 
weg’ (via regina). Het gaat dan 
om (1) jezelf verloochenen, (2) 
je kruis opnemen, (3) Jezus vol-
gen. Volgens De Jong gaf Vincent 
daar in zijn leven op geheel eigen 
wijze invulling aan, onder meer 
in barmhartigheid jegens mensen 
aan de zelfkant van het leven.

Thema-avond
Begin dit jaar verzorgde dr. De 

Jong in Hellendoorn een thema-
avond voor de protestantse 
gemeente over Vincent van Gogh 
en de Navolging van Christus. Het 
was een prachtige presentatie in 
woord en beeld, waar de aanwe-
zigen geboeid naar luisterden en 
keken. Het is wel duidelijk: alle 
reden om het boek van De Jong 
aan te schaffen en/of hem voor 
een bijeenkomst uit te nodigen!  

Henk de Jong, Dat boek is subliem. Vincent van Gogh over 

de Navolging van Christus; Uitgeverij Kok, Utrecht; 192 

p., geïllustreerd, hardcover; ISBN 9780043529082; prijs: 

€ 21,50.

Vincent van Gogh over de Navolging van Christus

Dat boek is subliem
‘Dat boek is subliem.’ Aldus Vincent van Gogh in september 1877 in 
een brief aan zijn broer � eo over de Navolging van Christus.

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

In een volle kerkzaal van de 
Protestantse Gemeente in 
Oldemarkt namen Jonathan 
Stam en Dick Wolters don-
derdag 9 mei het eerste exem-
plaar van het zomermagazine 
Wal & Water in ontvangst. 

Stam, afkomstig uit Hasselt, 
is vertegenwoordiger van het 
breed moderamen van de classis 
Overijssel-Flevoland en Wolters 
is predikant van de Hervormde 
Gemeente te Vollenhove. Wal & 
Water verschijnt dit jaar voor de 
33e keer. 

‘Als kerk de wereld in!’ was 
het thema waarover Wolters 
een prikkelende inleiding hield. 
“Moeten wij wel mensen wel-
kom heten in onze kerken? Is het 
niet eerder onze opdracht om 
de wereld in te gaan en daar het 
goede nieuws te verspreiden? De 
kerk is een plaats om toegerust 

te worden om vervolgens weer 
op pad te gaan.” Namens het 
breed moderamen van de clas-
sis Overijssel-Flevoland liet Stam 
weten enthousiast te zijn over 
Wal & Water. “Wij zijn vooral 
bezig met zaken in de kerk te 
regelen en dan zijn we juist blij 
met dit soort initiatieven. We 
hopen dat het blad veel toeristen 
zal bereiken.”

Vakantiepastor
Tijdens de presentatieavond 
werd ook het team van de 
‘Vakantiepastor’ offi cieel geïn-
stalleerd. In de maanden juni, 
juli en augustus zal dit team 
dagelijks beschikbaar zijn voor 
vakantiegangers die behoefte 
hebben aan een luisterend oor. 
Met ingang van dit jaar heeft de 
‘Vakantiepastor’ een landelijk 
bereik, doordat de campingevan-
gelisatiebeweging Dabar hierbij 
‘aanhaakt’. In de 19 campings 

waar deze zomer Dabar-teams 
actief zijn, zullen ook de posters 
van de ‘Vakantiepastor’ verspreid 
worden.

Magazine voor toeristen
Wal & Water is een initiatief 
van de kerken in Noordwest-
Overijssel en regio Zwolle en 
wordt uitgegeven door de stich-
ting Welkom in de Kerk. Het 
magazine wordt de komende 
maanden uitgedeeld aan vakan-
tiegangers. Het bevat toeristische 
informatie, adressen en aanvangs-
tijden van kerkdiensten en inspi-
rerende artikelen over geloven 
in deze tijd. Exemplaren kunnen 
nog beperkt besteld worden via 
www.welkomindekerk.nl

Welkom in de Kerk is een jonge 
stichting die zich via zomerma-
gazines richt op toeristen en 
wil de gastvrijheid van kerken 
bevorderen. Naast Wal & Water 

geeft zij voor de tweede keer 
het magazine ‘Zomer in Twente’ 
uit en dit jaar verschijnt voor het 
eerst ‘Zomer in de Achterhoek’. 
De twee doelen die de stichting 
zich gesteld heeft, zijn in de eer-
ste plaats: fondsen werven om 
de huidige zomermagazines een 
goede fi nanciële basis te geven. 
In de tweede plaats: plaatselijke 
kerken en gemeenten die daar 
behoefte aan hebben, helpen 
een gastvrije geloofsgemeen-
schap te zijn.

1e Exemplaar Wal & Water 2019 aangeboden
In de maanden juni, juli en augus-
tus wordt op elke woensdag om 
12.00 uur een kort middaggebed 
gehouden in ’n Oalen Griezen, 
de protestantse kerk te Hellen-
doorn, Dorpsstraat 39. Iedereen 
is van harte welkom.
Het middaggebed valt onder de 
zogenaamde getijden, zoals die 
in de kloosters dagelijks gehou-
den werden en worden. Vandaag 
de dag zien we de behoefte aan 
een vaste tijd voor verstilling en 
bezinning buiten de kloosters 
toenemen. Onder het motto van 
de dichter Jan Wit: ‘Wie de getij-
den verzuimt, wordt door de tijd 
overspoeld.’
De middaggebeden in ’n Oalen 
Griezen worden geleid door ds. 
Lennart Aangeenbrug, drs. Hans 
Kroeskop, pastor Gerard Legten-
berg, ds. Robbert Jan Perk of ds. 
Jan Dirk Wassenaar. Er is muzi-
kale begeleiding door Tineke van 
Buren, Adrie Heerdink-van Buren, 
Dick Sanderman of Roel de Vries.
Meer informatie:
ds. Jan Dirk Wassenaar, 
Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl

Het middaggebed is op:
5 jun: drs. Hans Kroeskop 
12 jun: ds. Lennart Aangeenbrug
19 jun: drs. Hans Kroeskop
26 jun: pastor Gerard Legtenberg
3 jul: ds. Jan Dirk Wassenaar
10 jul: ds. Lennart Aangeenbrug
17 jul: ds. Jan Dirk Wassenaar
24 jul: pastor Gerard Legtenberg
31 jul: ds. Robbert Jan Perk
7 aug: ds. Jan Dirk Wassenaar
14 aug: ds. Robbert Jan Perk
21 aug: ds. Lennart Aangeenbrug
28 aug: pastor Gerard Legtenberg

Middaggebed in 
’n Oalen Griezen 
in Hellendoorn

In de zomermaanden is 'n Oalen Griezen op 
woensdag open voor gebed. Vanaf 12.00 uur.

Doe mee met 
Tafels van Hoop 
Kerk in Actie wil vluchtelingen 
laten weten dat ze welkom zijn en 
hen helpen zich thuis te voelen. 
Daarom kerken op donderdag 
20 juni, Wereldvluchtelingendag, 
een Tafel van Hoop organiseren 
met vluchtelingen uit hun buurt. 
In 2017 en 2018 deden tiental-
len gemeenten mee. Doet u ook 
mee? Het werkt! Alma van der 
Boon uit Twijzelerheide: 
“We hadden zaterdag 30 maart 
weer een Tafel van hoop. 
We organiseren ze 6-7 keer per 
jaar. Zo groeien ook de onder-
linge contacten. Mensen groeten 
elkaar op straat. Enkele mensen 
bezoeken zelfs onze kerkdien-
sten!” Informatie, aanmelding 
en materialen op 
www.tafelsvanhoop.nl.

Donderdag 20 juni, Tafels van Hoop, 
info: Kerk in Actie www. tafelsvanhoop.nl
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• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.
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Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

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

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

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

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Die grote bak met water is 

voor kleine kinderen, zegt 

mijn papa. Maar niet om 

je handen in te wassen.

www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd

Wilt u ook adverteren in het

Gezamenlijk Zondagsblad?

Neem vrijblijvend contact op met 

Geke Brinkers, tel 0546 - 57 74 75 

of geke@topic-cc.nl

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

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


