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2 5 6 7 9Ik ga op 
reis en 
ik neem 
mee…?

Jonge pre-
dikant en 
kersverse 
moeder

Oorlog 
en vrede

“Als je in 
de kerk 
jezelf niet 
kunt zijn...”

Uitzetting 
Remon-
stranten 
 pijnlijk

Vorige maand was ik aan-
wezig bij een internationale 
conferentie in Londen. Zo’n 
vijftig kerkleiders kwamen 
overal vandaan om samen te 
spreken over hoe je gemeen-
teleden toerust tot een missi-
onaire levensstijl. 

Te midden van de 
enorme onderlinge verschillen, 
vonden we elkaar in de roeping 
die we voor de kerk zagen: een 
verbinding tussen kerk-naar-bin-
nen en kerk-naar-buiten.

Kerk-naar-binnen
Op zondag, tijdens de diensten, en 
door de weeks, bij kringen en ver-
gaderingen, komen we als gemeen-
te samen. We vieren het heil in 
Christus, we loven onze God, we 
ontvangen onderricht vanuit het 
woord, we bemoedigen elkaar, we 
ervaren gemeenschap. Het is goed 
en fi jn om met elkaar te zijn! En 
hier investeren we dan ook fors in. 
Financieel dragen we ons steentje 
bij, vrijwilligers spannen zich in, 
hele vergaderingen worden gewijd 
aan het instandhouden van al dat 
mooie wat we 
hebben. Wanneer 
we aan geloven 
denken, aan dienst 
aan God, aan werk 
voor het Koninkrijk, dan denken 
de meeste mensen toch aan de 
kerk en wat we ‘binnen’ doen.

Kerk-naar-buiten
De meeste tijd besteden we ech-
ter niet aan het ‘binnen’ de kerk, 
met elkaar, zijn. Meer dan 90% 
van onze tijd besteden we buiten 
de kerk, in de wereld van ons 
gezin, studie, werk, hobby, buurt, 
etc. En voor velen van ons lijkt 

dat een andere wereld, waarin 
het geloof geen rol speelt. We 
hebben namelijk geleerd om ‘ver-
splinterd’ te leven. We kunnen 

zo op Whats-
app switchen van 
werksetting, naar 
gezin, naar vriend-
schap. Zo heeft 

ook het geloof een eigen compar-
timent gekregen. We weten het 
niet te verbinden met de rest van 
ons leven.
Steeds meer klinkt echter de 
roep dat wanneer we het over 
kerk en geloof hebben, we veel 
meer naar buiten moeten kijken. 
Daar waar we de meeste tijd 
besteden. Daar moet het in de 
praktijk worden gebracht. Daar 
komt het op aan! Geloven doe 

je in het dagelijks leven. Als kerk 
moeten we minder met binnen 
bezig zijn en meer met buiten.

Binnen én buiten
De vraag is echter of we een 
keuze moeten maken. Is het niet 
mogelijk om beide vormen van 
kerk zijn bij elkaar te houden? En 
zou dat niet veel meer vruchtbaar 
zijn? Bewust gebruikte ik hier 
boven een heel aantal keer het 
woord ‘moeten’. Kerk-naar-buiten 
kan iets hijgerigs, iets moeterigs, 
krijgen. Terwijl kerk-naar-binnen 
iets consumptiefs, iets passiefs, kan 
worden. Wanneer je deze twee 
bij elkaar houdt, krijgt kerk-zijn de 
ritmiek van ademhaling: je ademt 
in én uit. Beiden zijn cruciaal!
Hoe je die twee bij elkaar houdt? 

Daarover zou je hele boeken 
kunnen schrijven! Het begint 
bij bewustwording. Binnen zul-
len we veel meer zicht moeten 
krijgen voor het leven buiten. En 
buiten worden we ons steeds 
meer bewust van binnen. Om 
daarmee te oefenen een kleine 
opdracht voor de vakantietijd. 
Maak voor jezelf ook eens een 
foto van een moment of een plek 
waar je iets van God zag, wat 
niemand anders zag (en dan geen 
kerkgebouw, natuurlijk, maar 
een plek, een gebeurtenis, of 
een mens). En wanneer je thuis 
komt en bijvoorbeeld een kring 
bezoekt, deel dat dan met elkaar. 
Ter bemoediging dat je iets van 
‘binnen’ ‘buiten’ zag, om ‘buiten’ 
‘binnen’ te brengen!

Binnen en buiten
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Nog geen abonnee?

Avondmaal, 
maar hoe?

Welke vorm je 
ook kiest voor het avondmaal in 
een kerkdienst, op elke manier 
is wel iets aan te merken. Ik heb 
veel vormen langs zien komen. 
De viering aan tafels: duurt 
lang. Vieringen door de banken 
heen: gaat sneller, maar is weer 
zo passief. Lopend avondmaal: 
wat onrustig, want op de ene 
plek ‘haal’ je je brood en even 
verderop staat iemand met de wijn. 
Tenslotte avondmaal in een kring 
waarin je brood en wijn aan elkaar 
doorgeeft: niet geschikt voor iedere 
kerk, want hoe maak je een kring 
met driehonderd mensen? 
Afgelopen juni waren we drie 
weken in Engeland en Schotland 
en daar ging het in de Anglicaanse 
Kerk als volgt: je kon knielen op 
de rand van het liturgisch centrum 
waar eerst lange kussens waren 
neergelegd. Je maakte van je 
handen een kommetje en kreeg 
van de voorganger een stukje 
brood en daarna van een diaken 
de beker met wijn. Vervolgens 
stond je op en maakte plaats 
voor iemand anders. De plekken 
vulden zich op die manier snel op 
en de voorganger maakte telkens 
een nieuwe ronde bij de knielende 
mensen. 
En als je geen avondmaal wilde 
vieren maar een zegen wilde 
ontvangen, dan maakte je geen 
kommetje met je handen. Je boog 
je hoofd en ontving dan een zegen.
Wat me aansprak is het knielend 
aangaan. Je knielt en dan duurt 
het even voordat de voorganger bij 
jou langskomt. Er ontstaat rust en 
aandacht en je krijgt duidelijk het 
gevoel dat je ontvangt. Ook mooi: 
je pakt niet zelf, maar je ontvangt 
de genade van God. 

Commentaar

Wilt u ook dat uw buurman, zus 
of vriend kennis maakt met het 
GZ? Geef dan deze mooie krant 
cadeau! In de envelop bij dit zon-
dagsblad vindt u twee cadeau-
kaarten, bedoeld om weg te 
geven. Zo’n kaart is goed voor vijf 
weken lang gratis het GZ. Zonder 
verplichtingen. Meer abonnees 
zijn hard nodig. Dan kan het GZ 
bijvoorbeeld vaker uitkomen in 
de zomerperiode.

Hoe zag het Joodse leven er voor 
de Tweede Wereldoorlog in 
Zwolle uit? Dat is te zien op het 
voormalige vrouwenbalkon in de 
synagoge te Zwolle. Tevens krijgt 
men een rondleiding en ziet u de 
recente uitbreiding van de expositie 
over het leven van Selma Engel-
Wijnberg, de Joodse vrouw die 
Sobibor overleefde. Organisatie: 
Stichting Judaica Zwolle.

In de zonnige maanden volgt 
het GZ het zomerritme. Dat 
houdt in dat de krant minder 
vaak verschijnt. De uitgave die 
nu voor u ligt, geldt voor vier 
weken. Het liefst zouden we elke 
week uitkomen, maar daarvoor 
zijn meer abonnees nodig. Help 
het GZ groeien en maak iemand 
anders lid!

Dominee Oldenhuis en zijn vrouw 
organiseren een vakantie naar 
Malta. Op Malta, gelegen in de 
Middellandse Zee, spreekt men 
Maltees en Engels. Interessant 
weetje: het Maltees is afgeleid 
van een Arabisch dialect. Wie het 
eiland nog beter wil leren kennen, 
kan z’n kans grijpen. Er zijn nog 
enkele plekken beschikbaar. 

Geef het GZ cadeau Tentoonstelling 
synagoge Zwolle

Volgend GZ komt op 
25 augustus

Met de dominee 
van de achterdeur 
op reis

Zondag 4 augustus, 13.30 uur, Zwolle, synagoge, 
Samuel Hirschstraat 8, € 4

Abonneren kan via 
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/abonnementen

Maandag 23 - zaterdag 28 september, info en aanmel-
den: tel. 0524 - 511511 of oldenhuis@hotmail.com

Een perfecte manier om anderen te laten kennismaken 
met het GZ!

Meer dan 90% van onze tijd besteden we buiten de kerk, in de wereld van ons gezin, studie, werk, hobby en buurt.

ZO HEEFT OOK HET GELOOF 
EEN EIGEN COMPARTIMENT 

GEKREGEN.

DOOR 

DS. DICK WOLTERS, 

VOLLENHOVE

DOOR DS. ARJEN VAN 

DER SPEK, ZWART-

SLUIS
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Het is een lange 
tocht. Van Pinksteren naar 
Advent. Zomer, herfst - wat valt 
er al die tijd te vieren behalve 
elke zondag de opstanding van de 
Heer? Niet, dat dit niet genoeg 
is, maar de kwaal van de gewen-
ning, vraagt nu eenmaal om een 
ander, een niet ‘gewoon’ hoog-
tepunt zo nu en dan. Het effect 
van Pinksteren zou moeten zijn, 
dat het onzin is wat ik tot nu toe 
schreef. Immers, dit laatste ker-
kelijke feest is de gongslag voor 
het begin van ons werk. Het werk 
van de Kerk en dus van ieder 
die gelooft. ‘Maak alle volken tot 
mijn leerlingen, mijn volgelingen’, 
zei Jezus. Ga er maar aan staan. 
Gelukkig, er gebeurt ook in de 

zomermaanden veel. Kerkdien-
sten worden overal gehouden. 
Thuis, op de camping, enz. Maar 
met wie praten wij in deze peri-
ode over wat het geloof in Jezus 
voor ons betekent?

Dat Pinksteren niet ‘in ons bloed 
kruipt’ - is dat teveel gezegd? Het 
feest is - vrees ik - voor ons vaak 
zoiets als een onhandige aanloop 
en een wat zwakke afzet voor de 
grote sprong, de 
lange tijd naar 
Advent. Velen 
vinden Pinksteren 
vaag en moeilijk uit 
te leggen. Terwijl 
Jezus zei, dat wij door de Geest 
juist kracht zouden ontvangen. De 
Geest die ons dan ook nog een 
‘alles te binnen zou brengen’ en die 
ons zou helpen wanneer we zou-
den getuigen van ons geloof.

Echt, zoals de Geest waait waar 
en zoals hij wil, zo werkt hij in 
ieder van ons. Wij zijn verschil-
lend en hebben een eigen aanpak 
nodig van Gods kant. Maar wat 
een christen mijns inziens in ieder 
geval mag verwachten van de ver-
vulling met Gods Geest, is verlan-
gen en duidelijkheid.

Verlangen in de eerste plaats om 
vergeving te krijgen voor alles wat 

er krom is in de 
relatie met God 
en mensen. Dat 
vraagt van ons om 
klein te zijn tegen-
over de Heer en 

afhankelijkheid te erkennen. Maar 
dan verder het verlangen om ons 
leven zich te zien ontwikkelen in 
de navolging van Jezus. Dat vraagt 
om discipline van het geloofsleven; 
omgang met God door bijbelge-

bruik en gebed. En niet te verge-
ten: omgang met elkaar als chris-
tenen. Leren van en door elkaar. 
De lofzang gaande houden.

En duidelijkheid. De vaagheid van 
het feest van de uitstorting van de 
Heilige Geest zou heel goed een 
teken kunnen zijn dat wij als leer-
ling tekort schieten. Veel in het 
geloven is een raadsel, Paulus zei 
het al. Maar waar we niet onzeker 
over zouden moeten en hoeven 
zijn is het weten dat Jezus zich 
voor ons gegeven heeft en wat 
dat betekent voor ons bestaan 
van elke dag en voor onze ver-
houding tot God. Het antwoord 
op de vraag of iemand christen 
(van Christus) is mag niet zijn: ‘Ik 
hoop het’. Dat doet tekort aan 
wat Jezus voor ons deed en wie 
wij door hem zijn. Die vaagheid 
wordt door de vervulling met de 
Geest doorbroken.
‘Maar ieder die gelooft heeft toch 
al de Geest van God ontvangen?’ 
Ja. En? Tot de volgende keer.

Ik ga op reis en ik 
neem mee: een koffer.
Ik ga op reis en ik neem mee: 
een koffer en een tandenborstel.
Ik ga op reis en ik neem mee: 
een koffer, een tandenborstel 
en… God?

Thuislaten
Het is vakantietijd. Veel mensen 
zijn op reis, al geweest of hebben 
nog een vakantie in het voor-
uitzicht. Dit gaat uiteraard altijd 
gepaard met het grote inpakken: 
wat neem ik allemaal mee? Wat 
heb ik echt nodig en wat kan 
ik beter thuis laten? Als de reis 
naar het buitenland gaat is het 
handig om een paar woorden in 
de betreffende taal te spreken 
of een woordenboek mee te 
nemen. Hoe heerlijk is het om 
alle beslommeringen achter u 
te laten en even helemaal niets 
te moeten. Ook op zondag lek-
ker uitslapen… We kunnen ons 
geloof natuurlijk niet thuislaten, 
maar het is makkelijk om ook dat 
op vakantie op een laag pitje te 
zetten. 

Soep & dienst
Er is één taal die christenen 
over de hele wereld gemeen 
hebben; de taal van ons geloof 
in God. Dat heb ik zelf een 
aantal jaar geleden mogen 
ervaren op een werkweek 
in Oslo, Noorwegen. We 
bezochten daar een lokale 
kerk waar ze elke woensdag 

de zogenaamde ‘Soup & mass’ 
(soep & dienst) hielden, speciaal 
voor minderbedeelden uit 
de wijk. Zij kregen daar een 
maaltijd met soep en brood 
aangeboden en daarna was er 
de gelegenheid om de dienst 
bij te wonen. In Noorwegen 
was de kerk tot 2012 nog 
een staatskerk en kerken 
hebben daardoor altijd veel 
fi nanciële steun van de overheid 
gehad, waardoor ze dit soort 
activiteiten kunnen organiseren. 

Noorse liederen
Zo goed en zo kwaad als we kon-
den, probeerden we de Noorse 
liederen mee te zingen. Zonder 
te weten wát we precies zongen. 
Tot we de volgende tekst zongen, 
die herkenden we meteen. Op 
dat moment voelde ik me enorm 
verbonden met de mensen om 
me heen en realiseerde ik me dat 
we allemaal verbonden waren 
met God. God 
gaat over grenzen 
heen. Hij trekt 
zich niks aan van 
taalbarrières. 

Fader vår, du som er i himmelen! 
La ditt navn holdes hellig. 
La ditt rike komme. 
La din vilje skje på jorden 
som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød. 
Forlat oss vår skyld, 
som vi òg forlater våre skyldnere. 
Led oss ikke inn i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt, og makten og æren 
i evighet.
Amen.

Herkent u het?

Het gevoel van verbondenheid 
werd compleet toen we op de 
laatste dag een wandeling maak-
ten net buiten Oslo. Ik genoot 
intens van hoe prachtig God de 
natuur gemaakt heeft.

God herkennen
Je hoeft God niet mee te nemen 

op reis. Hij is al 
overal! De vraag 
is waar u Hem 
herkent.
Herkent u God 
in de prachtige 

natuur rondom uw vakantieadres? 
Of, zoals ik, in woorden, zinnen, 
muziek? Ziet u Jezus in die ene 
‘local’ die u zo vriendelijk helpt 
als u even de weg kwijt bent? Of 
ontmoet u de Heilige Geest in de 
inspiratie die u opdoet voor het 
maken van een nieuw schilderij?

Ik ga op reis en ik herken God 
in… vult u aan?

Verlangen en duidelijkheid

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd 
worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde 
zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets 
schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de 
greep van het kwaad (Matteüs 6:9-13). JE HOEFT GOD NIET MEE TE NEMEN 

OP REIS. HIJ IS AL OVERAL! 

even bomen 

Ik ga op reis en 
ik neem mee…?

Drenthe

Geen startzondag 
zonder 
Inspiratiekrant
Dit jaar kunnen kerken in 
Nederland het nieuwe seizoen 
starten met ‘Een goed ver-
haal’. Zo luidt het thema van de 
startzondag van de PKN. Dat 
betekent ook dat er weer een 
Inspiratiekrant aan komt. Boor-
devol nieuws, tips en inspiratie 
voor het komende kerkseizoen. 
Om zelf te lezen of uit te delen 
in kerk, buurt en familie. De 
Inspiratiekrant wordt kosteloos 
aangeboden, maar giften zijn 
zeer welkom.

Bestellen kan via: https://gezamenlijkzondagsblad.nl/
inspiratiekrant-bestellen/ 

Wandelen en 
Joodse geschiedenis 
in Deventer
Interesse in oude Joodse plek-
ken? Kom dan naar Deventer en 
loop mee met de wandeltocht 
‘Het verstoorde leven’ waar een 
gids u langs synagoges, woonhui-
zen en winkels voert. Anekdotes, 
geschiedenissen en andere verha-
len maken dat de wandelaar een 
beetje besef krijgt hoe het Joodse 
leven voor de Tweede Wereld-
oorlog zich in Deventer afspeelde. 
Wat komt er voorbij: de wonin-
gen van David Cohen, de familie 
Adelaar, Sam Noach (‘De man 
van Deventer’), ‘De Sajetbaal’ van 
Moos Noach en Etty Hillesum. 

Zondag 11 augustus, 13.00 uur, Deventer, 
start Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 5, 
reserveren niet nodig

Concert ‘Canadese 
Orgel Virtuositeit’
De Canadese Organist André 
Knevel doet tijdens zijn zomer-
concerttournee in Nederland ook 
Lemelerveld aan. Hij is al jarenlang 
een graag gehoorde gast op het 
Monarch orgel. In 1975 emigreer-
de André Knevel naar Canada, 
waar hij zijn orgelstudie voort-
zette bij dr. John Tuttle, orgeldo-
cent aan de Royal Conservatory 
in Toronto. Knevel maakte vele 
internationale concertreizen en 
staat bekend om zijn improvisatie-
talent en zijn voortreffelijke ver-
tolking van de ‘grote meesters’.

Zaterdag 10 augustus, 20.00 uur, Lemelerveld, 
W.H. Zwart Hal, Grensweg 17, € 13, reserveren:
www.huetink-royalmusic.nl

Zomerzangavonden 
Dwingeloo
Onder het motto ‘Roept U Maar!’ 
vinden de zomerzangavonden in 
Dwingeloo plaats. Aanwezigen 
kunnen de liederen zelf uitkiezen. 
Vanuit de wijde regio komen ieder 
jaar zangliefhebbers naar Dwinge-
loo om samen een groot koor te 
vormen. Het programma is elke 
keer anders en bestaat uit solo-
zang, panfl uitmuziek, de aanwezig-
heid van mannenkoor De Dorpel-
wachters of zanggroep Resin uit 
Hooghalen. In de pauze is er kof-
fi e en thee.

Dinsdagen 30 juli, 6 augustus en 13 augustus, 
20.00 uur, Dwingeloo, Brug-Es Kerk, vrije toegang, 
collecte voor onkosten 

Herkent u God in de prachtige natuur rondom uw vakantieadres?

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

WAT EEN CHRISTEN IN IEDER 
GEVAL MAG VERWACHTEN VAN DE 

VERVULLING MET GODS GEEST, IS 
VERLANGEN EN DUIDELIJKHEID.

DOOR ESTHER DE VEGT, 

KERKELIJK WERKER, 

VRIES
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 28 juli: GK Aalden 
10.00 ds. B. Breunesse. Knd. en 
oppas. Organist: Jouke Hordijk. 
Collecte: kerk.
Kerkdienst 4 aug.: GK Aalden 
10.00 ds. L. v/d Veer, Oosterhes-
selen. Organist: Hans de Graaf. 
Knd. en oppas. Collecten: dia-
conie en kerk.
Kerkdienst 11 aug.: GK Aal-
den, 10.00 ds. H. Cohen Stuart-
Fens, Oosterhesselen. Organist: 
Mans Kuipers. Knd. en oppas. 
Collecten: KiA en Werelddia-
conaat.
Kerkdienst 18 aug.: GK Aal-
den 10.00 mw. H. Popken-Kam-
man. Organist: Jouke Hordijk. 
Knd. en oppas. Collecte: kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 28 juli: 9.30 mw. 
P. de Kruijf, Assen. Organist: 
Johanna Vos. Paaskaars aanste-
ken: Mathijs Maat. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Marjan Kappen.
Kerkdienst 4 aug.: 9.30 ds. S. 
Kits. Organist: Jan Hazenberg. 
Paaskaars aansteken: Maria 
Koning. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Oppas: aanwezig. Knd.: Hieke 
Herben.
Kerkdienst 11 aug.: 9.30 ds. P. 
de Vries, Beilen. Organist: Jan 
Hazenberg. Paaskaars aanste-
ken: Emma Koning. Collecten: 
1. Kerk in Actie-Werelddiaco-
naat-Zuid Afrika. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: beheer. Oppas: aanwe-
zig. Knd.: Stijntje de Ruiter.
Kerkdienst 18 aug.: 9.30 ds. 
S. Kits. Organist: Nico Meilof. 
Paaskaars aansteken: Manon 
v/d Hoek. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Leonie Blomsma.
Openstelling kerk
Op de dinsdagen t/m 20 aug. is 
de kerk open van 11.00-15.00 uur 
voor bezichtiging en als stilteplek. 
Om 13.00 uur wordt er een korte 
liturgische viering gehouden, 
waarin iedereen welkom is.
Wel en wee. Op 2 juli overleed, 
eerder dan wij hadden kunnen 
denken, mevr. M. Verduin-Ham-
stra in de Altingerhof te Beilen, 
waar zij net vanuit De Boshof 
naar toe was gebracht. Dinsdag 9 
juli vond de dankdienst voor haar 
leven plaats in onze kerk voor-
afgaande aan de crematie in De 
Boskamp. In het volgende kerk-
blad verschijnt het in memoriam.
Van 20 juli t/m 23 aug. mag 
ik vakantie vieren en gedurende 
deze periode zal mijn collega 
Diete Kits het pastoraat in mijn 
wijken waarnemen. U/jij allen een 
goede zomer gewenst. Dat we 
elkaar in goede gezondheid weer 
zullen zien! Ds. Gert Wybe van 
der Werff.
Paaskaarsen. Door de kerken-
raad worden elk jaar na pasen de 
oude paaskaarsen geschonken aan 
een persoon of gezin. Nadat de 

kaarsen hun bestemming hebben 
gevonden berichten wij u waar 
de paaskaarsen zijn heengegaan. 
Door omstandigheden is de grote 
paaskaars pas recent gebracht 
bij familie de Vries, Borstelgras 
9 (Jan Pieter, Annie en zoon 
Tim). De kleine paaskaars is een 
poosje geleden gebracht bij Frits 
en Sjanine Pronk, Hoofdweg 177. 
Helaas is Frits daarna overleden.
Met het schenken van de paas-
kaarsen willen wij de ontvanger(s) 
tot steun zijn of onze dank over-
brengen.
Bezoek SIRW. Op uitnodiging 
van het bestuur van de SIRW zijn 
de kerkenraden van de deelne-
mende kerken op bezoek geweest 
bij camping Witterzomer. Wij zijn 
er met 3 leden van de kerkenraad 
heen geweest. We hebben de 
geschiedenis van de camping en 
de SIRW gehoord. Ondertussen 
kregen we een rondleiding over 
het park en konden we zien wat 
een mooie camping het is. Daarna 
hebben we een gezinsdienst bij-
gewoond. Mede door de bijdrage 
van onze kerk is het mogelijk om 
20 weken lang diensten te organi-
seren en gedurende zo’n 3 weken 
is er zelfs een campingpastor aan-
wezig. Dat is dhr. Kruyt uit Leek. 
Fijn dat onze bijdrage zo goed 
besteed wordt.
Tweede labyrint meditatie 
2019. 18 juni gingen we o.l.v. Gert 
Wybe naar het labyrint in Yde. 
Vlakbij huis in een pracht stukje 
natuur met fl uitende vogels. We 
liepen heel rustig het labyrint 
in het rond; de weg binnen in 
het labyrint van de zwerfstenen 
nodigde ons uit tot bezinning op 
de essentie van het leven.
Genietend van het landschap; 
overdenkend je leven; keerde je 
naar binnen om in het midden 
God te ontmoeten; daarna keer 
je om voor de reis naar buiten, 
het leven weer in. In het ver-
trouwen op God die daar naar je 
toe kwam vol overgave. Het was 
goed.
Jarig. 17-07: mw. H. Hoogeveen-
Vos, Kanaalweg 98, 9422 BH 
Smilde: 83 jaar.
17-07: mw. T. Bruggenkamp-de 
Groot, Kanaalweg 154, 9421 SX: 
79 jaar.
25-07: mw. T. Smit-v/d Scheer, 
Witterweg 36, 9421 PG: 88 jaar.
27-07: dhr. R. Tigelaar, J. de 
Walstr. 10-b, 9421PP: 80 jaar.
01-08: mw. W. Halsema-Korver, 
Rondgang 7, 9408 MC Assen: 83 
jaar.
Jubileum. Dhr. H. IJmker en mw. 
A. IJmker-Kroes, Kraaiheide 40, 
9421 ND die op 18 juli 50 jaar zijn 
getrouwd.
Dhr. C. Delger en mw. G. Delger-
Oldenkamp, Hoofdweg 122, 9421 
PA Bovensmilde, die op 29 juli 25 
jaar zijn getrouwd.
Wij wensen u allen een fi jne dag 
en Gods zegen voor de toe-
komst!

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 28 juli: GK 10.00 
ds. H. Nagelhout. Gez. dienst. 

Knd.: groep 1 t/m 8. Bloemen-
dienst: mw. A. Faken. Collec-
ten: 1. Kerk. 2. Diaconie. Deur-
collecte: ouderenwerk.
Aleida Kramer 10.30 dhr. J. 
Mondria.
Kerkdiensten 4 aug.: HK 
10.00 ds. J. Lambers-Niers. Gez. 
dienst. Knd.: groep 1 t/m 8.
Aleida Kramer 10.30 mw. M. 
v/d Linde.
Kerkdiensten 11 aug.: GK 
10.00 ds. H. Nagelhout. Gez. 
dienst. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Bloemendienst: mw. T. de Maa. 
Collecten: 1. Kerk. 2. AKA. 
Deurcollecte: bloemenfonds.
De Schutse 19.00 ds. J. Lam-
bers-Niers. H.A.
Kerkdiensten 18 aug.: HK 
10.00 ds. E. de Vries-Baarlink. 
Gez. dienst. Knd.: groep 1 t/m 8.
Aleida Kramer 10.30 mw. I. 
Bouwers.

DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 28 juli: 10.00 
ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum. 
Openluchtdienst m.m.v. het Prai-
sekoor uit Diever. Knd.: groep 1 
t/m 4. 19.15 ds. K. Snijder, Die-
ver.
Kerkdiensten 4 aug.: 10.00 ds. 
B. Steenwijk, Nijkerk. Openlucht-
dienst m.m.v. Willem Rumahloine 
uit Bovensmilde. Knd.: groepen 
1 t/m 4. 19.15 ds. H. Hoogeveen, 
Alteveer.
Kerkdiensten 11 aug.: 10.00 
ds. B. van Werven. Openlucht-
dienst m.m.v. fam. Streutker uit 
Kerkenveld. Knd.: groep 1 t/m 4. 
19.15 ds. B. van Werven.
Kerkdiensten 18 aug.: 10.00 
ds. B. van Werven. Openlucht-
dienst m.m.v. Resin uit Hoog-
halen. Knd.: groepen 1 t/m 4. 
19.15 ds. H. Scholing, Hoogeveen.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boe-
keloo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 28 juli: 9.30 ds. H. 
Klaassens. Collecten: 1. Pasto-
raat. 2. Diaconie. Bij de uitgang: 
pastoraat. Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 4 aug.: 9.30 ds. T. 
Dankers, Dalsen. Collecten: 
1. Pastoraat. 2. Moldavië. Bij de 
uitgang: pastoraat. Oppas: aan-
wezig.
Kerkdienst 11 aug.: 9.30 ds. J. 
van der Wilden, Hoogeveen. Col-
lecten: 1. Pastoraat. 2. Kerkin-
Actie: Zuid Afrika. Bij de uitgang: 
pastoraat. Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 18 aug.: 9.30 ds. 
L. van der Veer, Oosterhesselen. 
Collecten: 1. Pastoraat. 2. Dia-
conie. Bij de uitgang: pastoraat. 
Oppas: aanwezig.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 28 juli: 10.00 kand. 
mw. G. van Vliet, Geesbrug. 
Knd.: ja. Kaars aansteken: 
Casper Euving. O.v.d.: René 
Aasman. Organist: Irma Zuur. 
Oppas: Renate Wolswinkel en 
Femke Euving. Collecten: 1. 

Kerk. 2. Diaconie. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. P. Braker. 
Autodienst: fam. Harry Euving 
(290917). Na de dienst is er kof-
fi edrinken.
Kerkdienst 4 aug.: 10.00 dhr. 
G. Stevens. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: Lola Kelder. O.v.d.: 
Simon Henk Luimstra. Organist: 
Hendrikus Vugteveen. Oppas: 
Astrid Euving en Rosalie Jutstra. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Knd. 3. 
Onderhoud. Bloemengroet: 
fam. F. Elders. Autodienst: mw. 
E. Wolting (0641706463). Na de 
dienst is er koffi edrinken.
Kerkdienst 11 aug.: 10.00 da. 
M. Hazeleger, Beilen. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Julian Strijker. 
O.v.d.: Gerrit Wolting. Orga-
nist: Harmke Elders. Oppas: 
Maaike Wolting en Femke Euving. 
Collecten: 1.KiA/WD Zuid-
Afrika. 2. Kerk. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. H. Adema. 
Autodienst: fam. J. Hidding 
(582024). Na de dienst is er kof-
fi edrinken.
Kerkdienst 18 aug.: 10.00 ds. 
R. Veldman, Beilen. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Levy Schip-
per. O.v.d.: Hans Bonhof. Orga-
nist: Jan Klok. Oppas: Linda 
Schipper en Hielke Luimstra. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Cie. bijz. 
diensten. 2. Jaarproject Diaconie. 
Bloemengroet: fam. H. Renting. 
Autodienst: fam. J. Oosterveld 
(291688). Na de dienst is er kof-
fi edrinken.
Jarig. dhr. B. Schuring, 1 aug. 81 
jaar. Adres: Verl. Hoogeveense 
Vaart 66, 7864 TC Zwinderen.
Mw. F. Keen-van Spil, 4 aug. 77 
jaar. Adres: De Brinkies 28, 7863 
TM Gees.
Mw. W. Tipping-Fokkema. 19 aug. 
89 jaar. Adres: De Etgaarde 1, 
C010, 7861 BT Oosterhesselen.
Mw. S. Stevens-Bouwers, 20 aug. 
86 jaar. Adres: De Etgaarde 19, 
7861 BT Oosterhesselen.
Mw. H. Sikken-Kuipers, 21 aug. 
91 jaar. Adres: Dorpsstr. 54, 7863 
PD Gees.
Dhr. H. Louissen, 21 aug. 80 jaar. 
Adres: Verl. Hoogeveense Vaart 
92. 7864 TC Zwinderen.
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 28 juli: Kruiskerk 
9.30 dhr. J. van Vondel. Gez. 
dienst.
Kerkdienst 4 aug.: Zwarte-
meer 9.30 dhr. Visser. Gez. 
dienst.
Kerkdienst 11 aug.: EH 9.30 
ds. E. Akkerman. Gez. dienst. 
O.v.d.: D. de Jong. Organist: J. 
Kroon. Collecten: 1. Pastoraat. 
2. Kerk. Bij de uitgang: onder-
houd gebouwen. Welkomstcie.: 
fam. W. Dorst.
Kerkdienst 18 aug.: Kruiskerk 
9.30 dhr. Metselaar. Gez. dienst.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 28 juli: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Hendrik. Wel-
kom: Mia. Beamer: Lucie.
Kerkdienst 4 aug.: 10.00 ds. H. 
Dekker. Organist: Bertus Vol-
kers. O.v.d.: Mia. Welkom: Ali. 
Beamer: Lucie.
Kerkdienst 11 aug.: 10.00 mw. 

M. de Bruin-Roffel. Organist: 
Wessel Voorn. O.v.d.: Wieneke. 
Welkom: Fokko. Beamer: Riet.
Kerkdienst 18 aug.: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Gerard 
Ziengs. O.v.d.: Ali. Welkom: 
Albert. Beamer: Riet.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 28 juli: 10.00 ds. 
J. van Breevoort. O.v.d.: dhr. P. 
Homan. Organist: dhr. J. Kroon. 
Koster: dhr. R. Visser. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Elisa en Rosalien Mulder. Knd.: 
geen. Bediening beamer: Ada 
van Breevoort. Ontvangst: fam. 
Stevens. Bloemendienst: mw. J. 
Matena. Autodienst: B. Pals.
Koffi edrinken 31 juli, 10.00 in 
de Welput.
Kerkdienst 4 aug.: 10.00 spre-
ker Open Doors. O.v.d.: dhr. A. 
Stevens. Organist: mw. G. Ficto-
rie. Koster: dhr. H. Mulder. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Linda Pals. Knd.: geen. Bedie-
ning beamer: Piet van Noort. 
Ontvangst: F. Rabbers/M. Setz. 
Bloemendienst: fam. Naber. 
Autodienst: mw. F. Rabbers. 
Koffi edrinken na de dienst.
Weeksluiting 9 aug.: 19.00 in 
Oldersheem o.l.v. mw. M. Ster-
kenburgh.
Kerkdienst 11 aug.: 10.00 dhr. 
J. Vondel, EmmerCompascuum. 
O.v.d.: mw. G. Visser. Orga-
nist: dhr. H. Vugteveen. Koster: 
dhr. R. Visser. Collecten: dia-
conie. Bij de uitgang: orgelfonds. 
Oppas: Corenna Mennik. Knd.: 
geen. Bediening beamer: Peter 
Vermaas. Ontvangst: fam. Kuik. 
Bloemendienst: fam. Baan. 
Autodienst: A. Visser.
Koffi edrinken 14 aug.: 10.00 in 
de Welput
Kerkdienst 18 aug.: 10.00 ds. 
B. de Lange, Hardenberg. O.v.d.: 
dhr. H. Vos. Organist: mw. I. van 
Tellingen. Koster: dhr. H. Schu-
ring. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
Oppas: Theresia Seip. Knd.: 
geen. Bediening beamer: Leon 
Pekelsma. Ontvangst: fam. Vis-
ser. Bloemendienst: fam. Kreu-
kniet. Autodienst: A. Kuik.
Weeksluiting 23 aug.: 19.00 
in Oldersheem o.l.v. ds. E. Wis-
selink.
Open Doors houdt 4 aug. een 
dienst die in het teken staat van 
de vervolgde kerk. Een spreker 
van Open Doors vertelt over 
landen waar christenen worden 
gediscrimineerd, bedreigd of zelfs 
gedood om hun geloof. Een Bijbel 
in de kast hebben staan, openlijk 
over je geloof kunnen praten: 
het lijkt vanzelfsprekend. Maar in 
Noord-Korea kan alleen het bezit 
van een Bijbel er al toe leiden dat 
je met je hele gezin in een straf-
kamp wordt opgesloten. In Iran 
en andere moslimlanden kunnen 
christenen vaak alleen maar in het 
geheim in kleine groepen samen-
komen.
De spreker vertelt tijdens de 
dienst wat christenvervolging 
inhoudt en in welke landen chris-
tenen niet vrij hun geloof kunnen 
belijden. Aan de hand van voor-
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beelden uit de Bijbel omlijst door 
verhalen van eigen ontmoetingen 
met vervolgde christenen brengt 
de spreker een indrukwekkende 
boodschap over volharding in 
geloof, moed en de kracht van 
gebed.
Open Doors is een interkerkelij-
ke organisatie die sinds 1955 ver-
volgde christenen steunt. Open 
Doors brengt Bijbels, geeft trai-
ning en praktische hulp aan chris-
tenen in zo’n 60 landen. Meer 
informatie: www.opendoors.nl
De themadienst over de ver-
volgde kerk wordt gehouden in 
de Noorderkerk vaart NZ 139, 
Nieuw-Amsterdam en begint om 
10.00 uur U bent van harte wel-
kom deze dienst bij te wonen.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Ker kdienst 28 juli: 10.00 dr. H. 
Nobel. Organist: mw. W.  Mis-
ker. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Zuiderkerkgemeente. Uitgangs-
collecte: Project. Autodienst: 
mw. M. Meijer en mw. Jakobs: 
fam. Veneman; mw. G. Horstman: 
fam. F. Kuper. Lector: Fimke 
van Sloten. O.v.d.: Ineke Suur-
mond. Bloemen: mw. H. Ellen. 
Koster: R. Kiers. Koffi e: Tom en 
Fimke van Sloten. Ontvangst 
en Nieuwsbrief: Ab en Henny 
Geers.
Kerkdienst 4 aug.: 10.00 ds. 
H. Cohen-Stuart. Organist: mw. 
W. Misker. Co llecten: 1. Dia-
conie. 2. Zuiderkerkgemeente. 
Uitgangscollecte: gebouwen. 
Autodienst: mw. Wolters: dhr. 
H. Hoekstra; mw. M. Meijer en 
mw. Jakobs: dhr. C. Flokstra; mw. 
G. Horstman: fam. J. Lanjouw. 
Lector: Jits Wanders. O.v.d.: 
Dorina Veneman. Bloemen: 
fam. Oostingh. Koster: D. Gom-
mer. Koffi e: Nelly v/d Toorn en 
Elly v/d Linden. Ontvangst en 
Nieuwsbrief: Hennie Ellen en 
Jitske Wanders.
Kerkdienst 11 aug.: 10.00 ds. 
J. Sonneveld. Organist: mw. 
W. Misker. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Zuiderkerkgemeente. 
Uitgangscollecte: Project. Auto-
dienst: mw. M. Meijer en mw. 
Jakobs: fam. A. Meijering; mw. 
G. Horstman: dhr. J. Sonneveld. 
Lector: Tom van Sloten. O.v.d.: 
Jan Hogeveen. Bloemen: mw. 

Winkel. Koster: J. Lanjouw. Kof-
fi e: Mini Meijer en Jantje Ellen. 
Ontvangst en Nieuwsbrief: 
Jenne en Hilly Lanjouw.
Kerkdienst 18 aug.: 10.00 ds. 
E. Wisselink. Organist: mw. 
W. Misker. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Zuiderkerkgemeente. 
Uitgangscollecte: gebouwen. 
Autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. Jakobs: fam. G. Schuiling; 
mw. G. Horstman: fam. R. Kiers. 
Lector: Janny Meijerink. O.v.d.: 
Fre Kuper. Bloemen: fam. v/d 
Toorn. Koster: B. Misker. Kof-
fi e: Jenne en Hilly Lanjouw. Ont-
vangst en Nieuwsbrief: Aly 
Winkel en Henny Holwarda.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 28 juli: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Vrolijk, Cappelle 
a.d. IJssel. Na de dienst is er gele-
genheid koffi e te drinken in De 
Rank. Collecten: 1. Kerken. 2. 
Diaconie. Bij de uitgang: bloemen-
cie. Knd.: geen. Autodienst: H. 
Oving en P. Hogeveen. Oppas: 
Judith Katerberg. Bloemen-
groet: fam. H. Eising.
Kerkdienst 4 aug.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Hordijk, Aalden. 
H.A. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: bloemencie. 
Autodienst: J. van Kleef en M. 
Oving. Oppas: Tabitha Eisses. 
Bloemengroet: fam. H. Oving.
Kerkdienst 11 aug.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. T. Oldenhuis, 
Coevorden. Na afl oop van de 
dienst is er gelegenheid om met 
elkaar koffi e/thee te drinken in 
De Rank. Collecten: 1. Wereld-
diaconaat KerkinActie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: bloemencie. Auto-
dienst: B. Schans en W. Schip-
pers. Oppas: Wouter Kloos-
terman. Bloemengroet: fam. J. 
Scholts.
Kerkdienst 18 aug.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Hanneke Paas, 
Nijverdal. Collecten: 1. Diaco-
nie. 2. Fonds Kerkrentmeesters 
DEO. Bij de uitgang: bloemencie. 
Autodienst: H. Bouwman en 
A. Hajes. Oppas: Gea Habers. 
Bloemengroet: fam. F. Spronk.
De kopij voor de Zandloper 
moet uiterlijk 19 aug. weer wor-
den ingeleverd.
Het oud papier kunt u 23 aug. 
vanaf 16.00 uur weer deponeren 
in de container die dan weer ach-
ter de Rank zal staan. Ook op 24 
aug. kunt u het papier daar kwijt.

ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen

Overijssel

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdiensten 28 juli: 9.30 ds. 
M. Zoeteweij, Lemele. HK 19.00 
dhr. R. Bartels. Gez. dienst. Orga-
nist: dhr. G. Diepeveen. Knd.: 
Wilma Bosch (1, 2, 3) en Jeanine 
Bosch (4, 5, 6). Oppas: Janny 
Kamphuis, Hester Poorterman en 
Jorinde Immink. Collecten: kerk 
en diaconie. Bloemen bezor-
gen: Harmke en Frits Leemhuis.
Kerkdiensten 4 aug.: 9.30 da. P. 
Krajenbrink-Bennink, Vorden. GK 
19.00 ds. C. Elsinga, Almelo. Gez. 
dienst.
Organisten: dhr. R. Roelofs en 
dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.: 
Jeanine Bosch (1, 2, 3). Oppas: 
Aly Veurink, Rianne Reefhuis en 
Anniek Immink. Collecten: kerk 
en onderhoud. Bloemen bezor-
gen: Anja Valk-Bannink.
Kerkdiensten 11 aug.: 9.30 
ds. M. Zoeteweij, Lemele. HK 
19.00 ds. E. Prins. Gez. dienst. 
Organist: dhr. L. van de Schoot-
brugge. Knd.: Dianne Seigers (1, 
2, 3); Rianne Kamphuis (4, 5, 6). 
Oppas: Inge Reefhuis, Zwanet 
Boeschen-Hospers en Anniek 
Reefhuis. Collecten: diaconie en 
onderhoud. Bloemen bezor-
gen: Jenny Plaggenmars.
Kerkdiensten 18 aug.: 9.30 ds. 
R. Fernhout. GK 19.00 ds. L. Kra-
mer, Emmeloord. Gez. dienst.
Organisten: dhr. G. Diepeveen 
en dhr. R. Roelofs. Knd.: Gijsbert 
Immink (1, 2, 3). Tnd.: 19.00 Bert 
Dubbink (7, 8). Oppas: Ina Hoff, 
Gerda Valk en Enya Brakert. Col-
lecten: kerk en diaconie. Bloe-
men bezorgen: Bertine Wassink.
Jarig. 8-8-2019: mw. H. Valk-Veu-
rink, Piksenweg 22: 82 jaar.
13-8-2019: dhr. J. Kleinjan, Hexel-
seweg 80: 79 jaar.
20-8-2019: dhr. E. Dubbink, Dal-
voordeweg 16: 79 jaar.
24-8-2019: dhr. G. Reefhuis, 
Voombeltweg 7: 76 jaar.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 28 juli: De 
Antenne 9.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Gerda Hofman. Orga-
nist: ds. W. Visscher. Lector: 
Gerrit Hofman. Koster: Bert 
en Ina ten Brinke. De Fontein 
19.00 ds. H. Paas, Nijverdal. 
O.v.d.: Maaike Hiemstra. Orga-
nist: Freddy Bruins. Koster: 
Janny/Koert Naber.
Kerkdiensten 4 aug.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Leny Nijboer. Organist: 
Klaas Hagels. Lector: Judith van 
Kesteren. Koster: Henk Zomer. 
De Fontein 19.00 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Johan Tinholt. Organist: 
Hans Niezink. Koster: Else de 
Ronde.
Kerkdienst 11 aug.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. P. Lind-
hout. O.v.d.: Karin van Dijk. 
Organist: Hans Niezink. Lec-
tor: Betsy Romkes. Koster: 
Henk Zomer. De Fontein 19.00 
ds. P. Lindhout. O.v.d.: Julia 
Schuurhuis. Organist: Freddy 
Bruins. Koster: Nico van Hat-
tem.
Kerkdiensten 18 aug.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. K. van Sta-
veren. O.v.d.: Maaike Hiemstra. 
Organist: Nico Aalberts. Lec-
tor: Marry Brand. Koster: Henk 
Zomer de Fontein 19.00 ds. G. 
Zijl, Lemele. H.A. zittend. O.v.d.: 
Karin van Dijk. Organist: Hans 
Niezink. Koster: Janny/Koert 
Naber.
Collecten: 28 juli, 4 en 11 aug.: 
PKW; 18 aug.: diaconie. Bij de uit-
gang: 28 juli en 18 aug.: diaconie; 
4 aug.: zending; 11 aug.: wereld-
diaconaat. Kindercollecte: naai-
project voor Days for Girls. Voor 
meer informatie kijk op: www.
hetnaaiproject.nl
Oppas: 28 juli: Renate van der 
Vecht en Annemiek Linde; 4 aug.: 
Marjan van Garderen en Henriëte 
Emmink; 11 aug.: Harmke Schoe-
maker en Windelien Veerman; 18 
aug.: Monique Gort en Michelle 
Breukelman.
Kinderkerk: groep 1 t/m 8 in de 
dienst van 9.30 uur.
Van Dedem Marke: 27 juli: dhr. 
Jannes Smid; 3 aug.: ds. Günter 
Brandorff. Organist: Fred van 
Dijk; 10 aug.: ds. Günter Bran-
dorff. Organist: ds. W. Visscher; 
17 aug.: dhr. Jannes Smid; 18 aug.: 
ds. Ard ten Brinke. H.A. Pianist: 
Frede van Dijk. 

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Waar sta jij voor in je geloof? 
vanaf week 38 (in sept.) start 
een gesprekgroep met mogelijk-
heid tot belijdenis doen (8 bij-
eenkomsten van 1 uur) met als 
rode draad het boekje ‘vorming 
tot gemeenschap’. Ter afsluiting is 
er een gezellige avond en krijg je 
de gelegenheid in een feestelijke 
dienst (in dec. of jan.) belijdenis 
van je geloof te doen. Opgave en 
informatie: ds. Yvonne van Ben-
them.
Hardstikke Cultuur 2019. 13 
kerken doen mee aan de aftrap 
van het muzikale en culturele sei-
zoen. Zondagmiddag 29 septem-
ber a.s. op het Marktplein, thema: 
ontmoeting, verbinding en afwis-
seling. Vrijwilligers zijn hartelijk 
welkom! Aanmelding en informa-
tie o.a. bij Mariëlle Medema (06-
22711307) of hardstikkesamen@
gmail.com (zie ook de website)

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 28 juli: 9.30 ds. 
P. Hellinga, Zwolle. Beerzer-
veld 19.00 ds. J. Adriaanse. Gez. 
dienst. O.v.d.: dhr. J. Hans. Col-
lecten: diaconie, kerk en gebou-
wen. Gastheer: A. Maat.
Kerkdienst 4 aug.: 9.30 ds. C. 
Elsinga, Almelo. 19.00 ds. W. den 
Braber, Vriezenveen. O.v.d.: mw. 
R. Menderink. Diakenen: H. ter 
Bekke en A. Maat. Collecten: 
KRQ, kerk en gebouwen. Gast-
heer: B. Mellema.
Kerkdienst 11 aug.: 9.30 ds. A. 
de Vries, Nijverdal. Beerzerveld 
19.00 drs. J. Eertink, Rijssen. 
Gez. dienst.
O.v.d.: mw. G. Woelderink. Dia-
kenen: B. Mellema en P. Olsman. 
Collecten: Bloemenfonds, kerk 
en gebouwen. Gastvrouw: mw. 
R. Menderink.
Kerkdienst 18 aug.: 9.30 ds. L. 
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berichten uit de gemeente 

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl
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Gezamenlijk Zondagsblad.Toe aan  
een nieuwe 
siTe voor  
uw kerk?
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Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE 
CAMPINGDIENST?

Nieuwe columniste Gezamenlijk Zondagsblad

Jacoline Batenburg 
werd 29 jaar 

geleden geboren in Harderwijk. 
Het geloof werd haar met de 
paplepel ingegoten. Ze komt 
uit een gereformeerd-synodaal 
gezin en volgde de studie 
theologie aan de Protestantse 
Theologische Universiteiten in 
Kampen en Amsterdam. Jacoline 
is getrouwd met Henk. Samen 
hebben ze een zoontje van een 
half jaar: Matthijs. 

Verrast
Op het moment dat Jacoline 
gevraagd werd als columniste 
aan de slag te gaan, kende zij 
het Gezamenlijk Zondagsblad 
niet. “Maar toen ik het zag, was 
ik blij verrast dat er zo’n breed 
geïnformeerd blad verschijnt 
in drie provincies. De uitgave 
zorgt voor onderlinge binding 
tussen mensen uit verschillende 
gemeentes. Daar word ik 
vrolijk van. Hoewel ik weinig 
ervaring heb met schrijven, is 
mijn naam aan het Gezamenlijk 
Zondagsblad doorgegeven door 
een voormalig redactielid van 
ons kerkblad. De uitgever vroeg 
me om columns te verzorgen 
over mijn dagelijks leven 
als predikant. 

Supermarkt en speeltuin
Er is altijd wel iets de moeite 
waard om over te schrijven. 
Laatst dacht ik bijvoorbeeld aan 
de korting die je in supermarkten 
krijgt als je een product koopt dat 
anders over de datum dreigt te 
raken. ‘Weggooien is zonde’ staat 
er dan op de verpakking. Door 
het bewuste artikel te kopen, 
voorkom je dan weer dat er 
eten moet worden weggegooid. 
Prima! Als predikant en gelovige 
vind ik het grappig dat nu juist in 
dit verband het woord ‘zonde’ 
opduikt. Een leuke aanleiding om 
verder te denken. Maar het kan 
ook heel goed 
zijn dat ik schrijf 
over iets wat 
ik meemaak als 
ik bijvoorbeeld 
kinderen in een 
speeltuin zie. Ik ben echt een 
Epifaniedominee en zie God in de 
dingen om me heen. Overal zie ik 
wel sporen van God die me aan 
het denken zetten.” 

Moeder
Jacolines predikantschap komt 
niet uit de lucht vallen. “Op de 
middelbare school zat ik al met 
allerlei vragen over zingeving 

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

INTERESSANTE LEZING?

Lees verder op pagina 7
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Christelijke festivals
Het is weer festival-tijd! Het 
GZ licht twee christelijke 
festivals uit: het Graceland 
Festival in Vierhouten en het 
aanbiddingsfestival Open 
Skies in Zelmhem.

Graceland Festival 
Op de vijfde editie van Graceland 
Festival is plek voor allerlei men-
sen: kerkelijk, pionier, zoekend en 
seculier. Het aanbod is eveneens 
divers: sprekers, muziek, medi-
atie, kunst. Maar er is ook ruimte 
om lekker te luieren en op het 
horecaplein te hangen. Een bij-
zondere workshop is ‘ploggen’. 
Dat is een samenvoeging van het 
woord joggen en het Zweedse 
woord ‘plocka’ (verzamelen). In 
de praktijk is dit: je hoofd leegma-
ken en de natuur vrijmaken van 
zwerfvuil. Om te ontspannen zijn 
er ook diverse mogelijkheden: 
christelijke meditatie van Niels 
Gillebaard, Bijbelse Oliën van het 
Christelijk Spiritueel Centrum 
en Yin Yoga door Wilco van 
Wakeren. Wie liever met z’n han-
den werkt kan kiezen voor een 
creatieve workshop zoals moza-
ieken of liturgisch bloemschikken. 
‘Graceland Overal’ is het jaarthe-
ma van 2019. Alle personen, plek-
ken, organisaties en initiatieven 
waar mensen voor liefde kiezen, 
mogen gevierd worden.

Donderdag 15 t/m zondag 18 augustus, Vierhouten, 
Paasheuvel. Kaarten (voor heel weekend of 1 dag): 
www.gracelandfestival.nl

Open Skies Worship Festival
Aanbiddingsleiders uit binnen- en 
buitenland gaan samen met de 
deelnemers op zoek naar gees-
telijke vernieuwing en verdieping. 
Aanbidding werkt bevrijdend; het 
helpt om de blik op God te rich-
ten. Waar veel mensen samen 
aanbidden, ontstaat een open en 
uitnodigende omgeving die sym-
bool staat voor een open hemel. 
Dat werd de visie waarmee de 
organisatoren de afgelopen twee 
jaar het Openskies Worship fes-
tival opzetten. Die edities waren 
een groot succes vanwege deze 
formule. Tijdens deze derde editie 
doen mee: Ben Hastings (Hillsong 
United), Reuben Morgan 
(Hillsong Worship), Leeland, Lucy 
Grimble, Nathan Jess en Wilder 
Shores zijn geboekt. 

Vrijdag 16 t/m maandag 19 augustus, Zelhem, de Bet-
teld, Aaltenseweg 11. Kaarten: www.eventsforchrist.nl

Nieuwe columniste Gezamenlijk Zondagsblad

Jonge predikant 
en kersverse moeder 

Jacoline Batenburg 
werd 29 jaar 

geleden geboren in Harderwijk. 
Het geloof werd haar met de 
paplepel ingegoten. Ze komt 
uit een gereformeerd-synodaal 
gezin en volgde de studie 
theologie aan de Protestantse 
Theologische Universiteiten in 
Kampen en Amsterdam. Jacoline 
is getrouwd met Henk. Samen 
hebben ze een zoontje van een 
half jaar: Matthijs. 

Verrast
Op het moment dat Jacoline 
gevraagd werd als columniste 
aan de slag te gaan, kende zij 
het Gezamenlijk Zondagsblad 
niet. “Maar toen ik het zag, was 
ik blij verrast dat er zo’n breed 
geïnformeerd blad verschijnt 
in drie provincies. De uitgave 
zorgt voor onderlinge binding 
tussen mensen uit verschillende 
gemeentes. Daar word ik 
vrolijk van. Hoewel ik weinig 
ervaring heb met schrijven, is 
mijn naam aan het Gezamenlijk 
Zondagsblad doorgegeven door 
een voormalig redactielid van 
ons kerkblad. De uitgever vroeg 
me om columns te verzorgen 
over mijn dagelijks leven 
als predikant. 

Supermarkt en speeltuin
Er is altijd wel iets de moeite 
waard om over te schrijven. 
Laatst dacht ik bijvoorbeeld aan 
de korting die je in supermarkten 
krijgt als je een product koopt dat 
anders over de datum dreigt te 
raken. ‘Weggooien is zonde’ staat 
er dan op de verpakking. Door 
het bewuste artikel te kopen, 
voorkom je dan weer dat er 
eten moet worden weggegooid. 
Prima! Als predikant en gelovige 
vind ik het grappig dat nu juist in 
dit verband het woord ‘zonde’ 
opduikt. Een leuke aanleiding om 
verder te denken. Maar het kan 
ook heel goed 
zijn dat ik schrijf 
over iets wat 
ik meemaak als 
ik bijvoorbeeld 
kinderen in een 
speeltuin zie. Ik ben echt een 
Epifaniedominee en zie God in de 
dingen om me heen. Overal zie ik 
wel sporen van God die me aan 
het denken zetten.” 

Moeder
Jacolines predikantschap komt 
niet uit de lucht vallen. “Op de 
middelbare school zat ik al met 
allerlei vragen over zingeving 

en was ik gefascineerd over de 
uiteenlopende verschillen in 
geloofsbeleving. Ik was geboeid 
door fi losofi sche vragen als: 
‘Wat is waarheid?’ maar kreeg 
geen kant en klare antwoorden. 
Voor zover ik wel antwoorden 
heb, ben ik heel voorzichtig. Het 
zijn voorlopige antwoorden. 
Je ontwikkelt je als mens 
en er komen steeds nieuwe 
levenservaringen- en fases. Ik 
ben pas moeder geworden. Een 
hele nieuwe ervaring! Wat ik 
eerder zei over het moederschap 
is niet onwaar, maar de beleving 
is anders geworden. Ik vond het 
bijvoorbeeld belangrijk om als 
vrouw te werken. Dat vind ik 
nog, maar als ik Matthijs naar 
de opvang breng, denk ik soms: 
‘Nee, dat wil ik niet. We gaan 
gewoon weer terug naar huis!’ 
Dat doen we dan natuurlijk niet. 
Maar precies dat is het: door het 

te ondergaan, 
komt er een stuk 
beleving bij dat 
ik van te voren 
niet had kunnen 
overzien.” Het 

geloof is voor Jacoline de grond 
onder haar voeten en de hemel 
boven haar hoofd. “Het is voor 
mij zoiets als ademen. Ik kan er 
niet zonder. Toch kan het geloof 
ook pijn doen. Geloof vraagt om 
verandering. Als gelovige moet 
je nu eenmaal soms dingen doen 
die jou persoonlijk geen voordeel 
opleveren. Het gaat niet alleen 
om jezelf.” 

Hoogeveen
De wijkgemeente De Weide en 
Erfl anden in Hoogeveen, waar 
Jacoline als predikante aan is 
verbonden, telt een slordige 
3300 leden. Het is een levendige 
gemeente met relatief veel jeugd- 
en clubwerk. Jacoline is de naaste 
collega van ds. 
Willem Loosman, 
die sinds vier jaar 
in de gemeente 
staat. “Veel acti-
viteiten worden 
door de gemeenteleden zelf 
aangejaagd. Neem bijvoorbeeld 
de Nacht zonder dak, waarbij 
jongeren op het parkeerterrein 
voor de kerk in zelfgemaakte 
hutjes slapen. Dit gebeurt als 
teken van solidariteit met tieners 
elders in de wereld, die in moei-
lijke omstandigheden leven. De 
jongeren laten zich sponsoren en 
brengen zo geld bij elkaar voor 
hun kansarme leeftijdsgenoten of 
een ander diaconaal doel. Verder 
hebben we catechesegroepen en 
werkgroepen voor van alles en 
nog wat, waaronder bijvoorbeeld 
de werkgroepen liturgie die de 
vespers voorbereiden in de tijd 
voor Kerst en Pasen. 

Liefde
Onze kerk is open naar de wereld 
en veelkleurig. Verschillende 
geloofsbelevingen tref je aan. Zo 
hebben we een gereformeerd slag 
mensen, die meer van traditio-
nele diensten houden, maar ook 
evangelisch ingestelden. Verder is 

er een groep die, als het om lie-
deren gaat, wat meer aansluiting 
zoekt bij de seculiere wereld en 
ook wel eens popmuziek intro-
duceert. En er is een groep meer 
liturgisch ingestelde mensen. Het 
is de Heer die ons samenbrengt, 
ondanks alle verschillen. Het 

vormt soms echt 
een uitdaging. 
Toch past die ver-
scheidenheid goed 
bij mij. Ik heb met 
al deze groepen 

wel iets. Centrale vraag voor de 
kerkgangers in Hoogeveen is wat 
mij betreft: ‘hoe kunnen we leven 
vanuit het evangelie?’ In het pas-
toraat valt me op dat liefde ont-
vangen voor jezelf niet altijd mak-
kelijk is. Ik merk dat veel mensen 
liefde aan een ander geven, maar 
zelf liefde aannemen moeilijker 
vinden. Terwijl God ieder mens 
liefheeft. Je bent geliefd. Als je je 
naaste wel liefhebt, maar je voor 
jezelf die liefde niet kan ervaren, 
lopen er dingen scheef.”

Wegwijzer
Toen de Hoogeveense predikante 
eind 2017 beroepen werd, preek-
te ze over Johannes als wegwijzer. 
“Zo zie ik mezelf ook. Maar het 
gaat nooit om mij, het gaat er 
altijd om anderen te wijzen op 
Christus. Ik hoop dat het evange-
lie ons steeds weer uitdaagt om 
met een frisse blik naar het leven 
te kijken.”

Lees Jacolines eerste column op pagina 7.

Ds. Jacoline Batenburg uit Hoogeveen klimt voor 
het Gezamenlijk Zondagsblad in de pen. Vanaf 
deze zomer zal ze eenmaal per maand een column 
verzorgen. We maken kennis met haar. “Ik vind 
een interview als dit best lastig. Het is moeilijk om 
precies te verwoorden wat je denkt.”

JACOLINE OVER MOEDERSCHAP: 
“DOOR HET TE ONDERGAAN KOMT ER 
EEN STUK BELEVING BIJ DAT IK VAN TE 
VOREN NIET HAD KUNNEN OVERZIEN.”

IK MERK DAT VEEL MENSEN LIEFDE 
AAN EEN ANDER GEVEN, MAAR ZELF 

LIEFDE AANNEMEN MOEILIJKER 
VINDEN.

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Dominee 
Jacoline Batenburg:

“Overal zie ik wel 
sporen van God die 
me aan het denken 

zetten”

Lees verder op pagina 7
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Normaal slingert 
Gabriël zijn fi ets van zich af als hij 
komt ontbijten. Vervolgens rent 
hij in één streep naar boven om 
zich te vervoegen bij zijn grote 
vriend, de iPad van opa. Vanmor-
gen niet. Vandaag wordt Gabriël 
- nieuw haar, nieuw shirt - per 
automobiel gebracht door zijn 
moeder. Zelf blijft ze ook nog 
even hangen. Praatstof zat, nu ze 
net begonnen is in een nieuwe 
baan. En gisteren is ze bij de juf 
geweest: alles goed op school 
met Gabriël. Als ze vertrokken is, 
complimenteer ik hem met zijn 
schoolresultaten en zijn kapsel. 
“Wat een mooie kuif”, zeg ik. 
“Eindelijk”, verzucht hij pathe-
tisch. “Na al die jaren…”

Wat een dingetje was dat, de 
afgelopen maanden. Een dingetje? 
Gebruik ik nou echt zo’n lelijk 
modern jeukwoord… ? Tja, hoe 
omschrijf je een oorlog tussen 
oma en kleinzoon over zijn kap-
sel? Het was me nogal een thema. 
Oorlog dus. Over de scheiding in 
zijn haar. Hij kamde zijn haar zelf, 
maar niet bepaald succesvol. 

“Een scheiding is een rechte lijn”, 
doceerde ik keer op keer. Eigen-
wijs wendde hij zijn hoofd af. Hij 
vond het prima. Maar zo gauw 
laat ik me niet van mijn apropos 
brengen. 
“Een scheiding is geen kronkel-
paadje”, hield ik hem keer op keer 
voor. Het baatte niet. Ik mocht 
niet eens wijzen naar zijn hoofd. 

Om hem toch fatsoenlijk gekamd 
naar school te krijgen, moest 
Jacob er zelfs aan te pas komen, 
want dat is tenminste een man en 
mannen begrijpen elkaar. Arme 
Jacob. Maak maar eens een nette 
scheiding in een haardos die strak 
staat van de gel. Daar is geen 
enkele opa op ingericht. Zodoen-
de heb ik maandenlang bij het 
ontbijt tegen Gabriëls chaotische 
zijkant aangekeken. 

Maar vanmorgen is het vrede. 
Zijn vers geknipte kuif-zonder-

scheiding schittert in de ochtend-
zon. Complimenten! 
“Maar geen ijdeltuit worden 
hoor”, plaag ik. 
Waarna het gesprek komt op 
ijdeltuiterij, wat iets anders is dan 
bijzonder zijn. 
“Alle kinderen zijn bijzonder, God 
heeft jullie allemaal gewild. Jou, 
je neefjes, je nichtjes. En je naam 
is ook bijzonder. Gabriël… dat 
betekent gabber van God, sterke 
man van God. Mooi hè?” 
Hij knikt. We praten over vroe-
ger, over zijn geboorte.
“Wat waren we allemaal blij toen 
alles goed was. Vind jij het fi jn 
eigenlijk, zo’n grote familie?” Dat 
hoef ik niet eens te vragen.
“O ja. We hebben samen zoveel 
huizen zo dichtbij elkaar. We kun-
nen altijd ergens naar toe. En je 
bent nooit alleen. En als je alleen 
wilt zijn, kan dat ook. En je hebt 
ook rust nodig, net als Jezus, 
want dat was ook een gewoon 
jongetje… en…”

Mijn gedachten dwalen weg. Naar 
Jezus en het huis van Zijn Vader, 
met nog veel en veel meer wonin-
gen. Waar iedereen welkom is. 
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Oorlog en vrede

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. 

Een weinig troostrijke 
gedachte 
De Amsterdamse stadspredikant 
Tim Vreugdenhil vertelt in het 
Nederlands Dagblad dat hij 
zoekt naar nieuwe vormen om het 
geloof over te dragen zonder water 
bij de wijn te doen.

“Ik begin in mijn verhalen welis-
waar niet met de Bijbel, ik maak 
er ook geen geheim van dat ik 
de Bijbel goed ken en dat ik ook 
echt gelóóf. Als Jezus opstaat uit 
de dood, is dat voor mij niet iets 
overdrachtelijks of een vondst 
van een verhalenverteller die 
verlegen zat om een happy end. 
Nee, voor mij is die opstanding 
iets heel reëels. De Bijbel kan de 

mensen beter wapenen tegen de 
verbijstering die de dood bij hen 
teweegbrengt. Ze hebben vaak 
heel weinig tekst als het om de 
dood van een dierbare gaat. ‘We 
moeten door’, hoor ik vaak. Dat 
lijkt mij, met permissie, een wei-
nig troostrijke gedachte.”

Dat lijkt mij, met permissie, 
een weinig troostrijke gedachte

Beroepsgelovige
Henk-Jan Gosseling is als pionier 
voor de PKN verbonden aan de 
Lebuïnuskerk en het Meester Geerts-
huis in Deventer. Aan het Neder-
lands Dagblad vertelt hij dat hij 
soms een evangelische dienst nodig 
heeft om zich geestelijk op te laden.

“Het geloof is de dragende grond 
onder mijn bestaan. Dalen waren 
er vooral in mijn studententijd. 
lk was geen twijfelaar, maar een 
zoeker. Ik bezocht van evange-
lisch tot Huub Oosterhuis en 
alles daartussenin. Nu leef ik op 
een top; ik zou niet zonder het 
geloof in God willen, het is ook 
een geluksfactor. Het geloof geeft 
me veel steun. lk probeer de 
dag te beginnen met de Bijbel en 
gebed. Toen ik zes was, wilde ik 
al dominee worden. Ik bouwde 
een kansel van legosteentjes en 
mijn jongere broertjes en zusjes 
moesten op de trap zitten. Dat 
was de gemeente. Uiteindelijk 
ben ik geen dominee geworden 

maar wel kerkelijk werker. Ik ben 
een beroepsgelovige geworden; 
ik ben met religie bezig in mijn 
werk. Dat is ook wel een soort 
van luxe, dat je je geloof in je 
werk kunt uitdragen. Ik ben een 
protestant met een evangelische 
tic. lk laad mij soms op in een 
evangelische dienst, dat heb ik 
echt nodig.”

Toen ik zes was, wilde ik al dominee wor-
den. Ik bouwde een kansel van legosteentjes

Euroscepsis
Arnold Poelman, voormalig directeur 
van het Wetenschappelijk Instituut 
van de ChristenUnie, roept zijn par-
tij in het Nederlands Dagblad 
toe: ‘Word wakker’. Nederland moet 
volgens hem baas in eigen huis blij-
ven, de EU moet volgens hem ‘inter-
gouvernementeel’ worden, maar is 
‘supranationaal’.

Eurosceptische burgers zijn niet 
tegen samenwerking in Europa, ze 
kiezen alleen niet voor deze vorm. 
Woorden en termen doen er in 
dit verband alles toe. Daarbij is het 
onderscheid tussen ‘intergouver-
nementeel’ en ‘supranationaal’ zo 
cruciaal om de Europese Unie te 
kunnen begrijpen. In een suprana-
tionaal gezelschap heb je het zelf 
niet meer voor het zeggen, in een 
intergouvernementele club wel. 
Natuurlijk ligt het in de praktijk 
niet zo simpel, maar het blijft een 

essentieel onderscheid. Het zijn 
juridisch en politiek twee totaal ver-
schillende zaken, zoals het verschil 
tussen NAVO en de Europese Unie 
laat zien. De NAVO is intergouver-
nementeel, de Unie supranationaal, 
De NAVO roept wat de gekozen 
samenwerkingsvorm betreft geen 
weerstand op, de Unie juist Wel. Wil 
je een echt andere Unie; dan moet 
je jezelf echt gaan afvragen of deze 
supranationale vorm wel de juiste is 
anno 2019. Daarover zou de discus-
sie binnen Europa moeten gaan. 

Wij laten ons nog graag wijsmaken 
door Van Dalen en Rutte dat we 
verschil kunnen maken tussen ter-
reinen waar we zelf de baas zijn 
en terreinen waar ‘Europa’ het 
wel kan doen. Dat is echter een 
illusie. Rutte gebruikt graag econo-
mische termen als ‘effectiviteit’ en 
‘concurrentievermogen’. ‘Effectief‘ 
is echter geen neutraal maar een 
neoliberaal ideologisch criterium 
dat betrekkingen tussen overheden 
en burgers defi nieert in termen 
van economisch nut. En dan is een 
overheid die niet meer ‘levert’ een 
overheid die dus niet meer functi-
oneert. Maar de overheid wordt 
niet gedefi nieerd door wat ze doet, 
maar door wat ze is: handhaver van 
de openbare orde, verdediger van 
de vrede en veiligheid etc. 

Volgens Arnold Poelman moet de EU ‘inter-
gouvernementeel’ worden, maar is deze 
‘supranationaal’

-
-

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.

Moeder Inge ging met haar 
gezin naar een kliederkerk-
viering in Deventer. Ze schreef 
een ontroerend verslag over 
hoe haar zoon hier zichzelf 
kan zijn. “Op school lachen 
de jongens me uit. Maar in de 
kerk kun je jezelf zijn!”
 

“Zal ik mijn mooie jurk aan-
doen?”, vraagt J. Het is een vraag 
met haken en ogen.
Onze kleine J. is zeven jaar oud. 
Hij is een meisje van binnen en 
een jongetje van buiten. Het liefst 
draagt hij een jurk of een rokje. 
Dan is hij het meest zichzelf. Maar 
ja, niet alle mensen begrijpen dat. 
Volwassenen zeggen niets, maar 
kijken wel. Kinderen roepen nog 
wel eens iets, of stellen gewoon 
een vraag. “Hoe zit dat met jou?”

Feestjurk 
J. zegt: “Op school kan dat niet, 
dan lachen de jongens me uit. 
Maar in de kerk kun je jezelf zijn!” 
Dat geeft de doorslag. Als je in 
de kerk jezelf niet kunt zijn, waar 
dan wel? Natuurlijk mag J. zijn 
mooiste jurk aan. Wij kennen de 
kerk waar nu voor het eerst de 
Kliederkerk georganiseerd wordt. 
En vorige week zongen we daar 
nog met de kinderen “…en weet 
je wat zo mooi is? Bij Jezus voel 

“Als je in de kerk 
jezelf niet kunt zijn, 
waar dan wel?”

Kliederkerk: 

Zaterdag 27 juli
EO | NPO2 | 17.10
Metterdaad
Veertien jaar en een moordenaar. 
Ook in de jeugdgevangenis gaat 
het geweld gewoon door. Ech-
ter, pastor Abeloni is één van de 
weinige mensen die nog wel in 
Eduard gelooft. Nu trekken pas-
tor en de jongeman samen op om 
jongeren uit de klauwen van ben-
des te houden.

Zondag 28 juli
EO | NPO2 | 9.55
De Kapel
Een kijkje in de hemel, wie wil dat 
nou niet? Johannes ziet God in de 
hemel. Ds. Mirjam Kollenstaart 
vraagt zich af of we niet alleen 
toeschouwer zijn van Johannes’ 
visioen, maar ook deelnemer?

Maandag 29 juli
EO | NPO2 | 13.30
Rail Away
Dwars door Zuidoost-Azië maakt 
de East and Oriental Express een 
2000 kilometer lange reis van 
 Singapore naar Bangkok.

Dinsdag 30 juli
KRO-NCRV | NPO1 | 21.30
Morse
Morse is verbitterd en woont in 
een afgelegen huis in het bos na 
ontslagen te zijn uit de gevange-
nis van een misdaad die hij niet 
heeft begaan.

Woensdag 31 juli
NTR | NPO2 | 21.00
In de beste families
Deze zomer begint bij de NTR de 
nieuwe serie van Coen Verbraak: ‘In 
de beste families’. Coen Verbraak 
praat in deze serie met mensen uit 
opvallend grote gezinnen en uit gezin-
nen waar een groot geheim was.

Donderdag 1 augustus
AVROTROS | NPO2 | 22.35
Nu te Zien
Directeur Suzanne Swarts van Mu-
seum Voorlinden bekijkt in Mu-
seum de Fundatie werken van Char-
lotte van Pallandt. Ze werd beroemd 
om haar portretten van bekende 
en onbekende Nederlanders.

Vrijdag 2 augustus
KRO-NCRV | NPO2 | 21.10
De smaak van Joël
In deze afl evering leren we dat 
lucht meer is dan een waardevolle 
toevoeging aan ons eten, denk 
bijvoorbeeld aan opgeklopt slag-
room of bierschuim.

Zaterdag 3 augustus
EO | NPO2 | 18.15
De Verandering
Jolanda Schreiber is in het jaar 
1978 in Libanon geboren. Verder 
weet ze niks. Als ze 5 maanden 
oud is wordt ze geadopteerd door 
het kinderloze gezin Riemersma 
uit het Friese dorpje Bedum. Een-
maal ouder, is ze toch niet geluk-
kig. Dat verandert als ze op een 
dag besluit naar Libanon te gaan.

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE THEMADIENST?
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van Rikxoort. 19.00 ds. E. Hazel-
horst, Vroomshoop. O.v.d.: dhr. 
B. Veltink.
Diakenen: W. Wittenberg en 
H. de Lange. Collecten: eigen 
jeugdwerk, kerk en gebouwen. 
Gastheer: W. Menzo.
Jarig. Op 16 juli is dhr. H. ter 
Bekke, Liezenstr. 9, 7685PV Beer-
zerveld, 72 jaar geworden.
Op 20 juli is mw. H. Lennips-
Peters, Ds. Laurentiusstr. 1, 7685 
PB Beerzerveld: 71 jaar gewor-
den.
Op 1 aug. hoopt mw. H. Ringsma-
Veurink, Beerzerhaar 5b, 7685 PP 
Beerzerveld: 74 jaar te worden.
Op 3 aug. hoopt mw. E. Kelder-
Cornello, Waaijerinkweg 5, 7685 
PJ Beerzerveld: 74 jaar te worden.
Meeleven. Op 12 juli jl. hebben 
Arend en Ina ter Bekke, Liezenstr. 
2, 7685 PV Beerzerveld, mogen 
vieren dat zij 40 jaar getrouwd 
waren. Wij feliciteren het echt-
paar en hun naaste familie met 
dit jubileum. Wij wensen hen 
Gods zegen toe over hun verdere 
huwelijk.
Op 24 juli D.V. hebben Herman en 
Anneke ter Bekke, Oordtstr. 12, 

7685 PB Beerzerveld, mogen vie-
ren dat zij 50 jaar getrouwd zijn. 
Wij feliciteren het echtpaar ter 
Bekke en hun kinderen en klein-
kinderen met dit heugelijke feit en 
wensen hen Gods zegen toe over 
hun verdere huwelijksleven. 
Tekst. ‘Waar je wereldwijd men-
sen spreekt over de liefde van 
Christus, ga je ontdekken dat 
Jezus’ liefde lang genoeg is om 
eeuwig te duren, breed genoeg 
om de hele wereld te omvatten 
(Joden en heidenen), diep genoeg 
om de diepst gevallen zondaar te 
redden en hoog genoeg hem of 
haar in de hemel op te heffen.’ 
(John Stott)

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 28 juli: Sibculo 
Kloosterkerk 9.30 da. M.G. de 
Vries, Wierden. Collecten: dia-
conie, kerk en onderhoudsfonds. 
Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 4 aug.: Klooster-
haar Fredrikskerk 9.30 ds. W. 
v/d Griend. Collecten: diaconie, 
kerk en onderhoudsfonds. Oppas: 
aanwezig.
Kerkdienst 11 aug: Sibculo 
Kloosterkerk 9.30 ds. H. ter 
Beek, Zwartsluis. Collecten: dia-
conie, kerk en onderhoudsfonds. 
Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 18 aug: Klooster-

haar Fredrikskerk 9.30 ds. W. 
v/d Griend. Collecten: diaco-
nie, kerk en onderhoudsfonds. 
Oppas: aanwezig.
Jarig. 31 juli: dhr. H. van Dijk, 
Schoolstr. 13: 75 jaar.
31 juli: mw. J. Hendriks-Smid, 
Kloosterdijk 152: 85 jaar.
31 juli: dhr. A. Schipper, Bergweg 
1: 87 jaar.
02 aug.: dhr. A. Huisman, De 
Kwartel 34: 75 jaar.
02 aug.: mw. G. Heijink-Kist, 
Kloosterdijk 89a: 75 jaar.
05 aug.: mw. L. Weijteman-Ekkel, 
Oranjestr. 82, Westerhaar: 77 
jaar.
05 aug.: dhr. J. Leemhuis, Plashof-
str. 54: 75 jaar.
10 aug.: dhr. J. Kuilder, Windhoe-
vestr. 12: 78 jaar.
14 aug.: dhr. L. Cremer, Grachtstr. 
21: 76 jaar.
20 aug.: dhr. D. Prenger, Bree-
slootdijk 4: 75 jaar.
22 aug.: dhr. G. Vos, Duijtschstr. 
46: 76 jaar.
23 aug.: dhr. C. Alberts, Boeren-
dijk 40: 76 jaar.
24 aug.: mw. M. Nijman-Bakhuis, 
Akkerweg 1i: 78 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods 

zegen toegewenst in uw komende 
levensjaar.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 28 juli: 10.00 ds. 
J. Dekker, Lemele. Oppas: Chris-
tien Lassche en Manon Bosgraaf. 
Organist: Rick van der Linden. 
19.00 ds. G. Timmer, Kampen. 
Gez. dienst i/d Johannes kerk. 
Organist: Rick van der Linden. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Jeugd.
Kerkdiensten 4 aug.: 10.00 ds. 
Th. Heslinga, Veendam. Oppas: 
Ina Lassche en Rianne van de 
Wetering. Organist: Jan Pieter 
van Eerde. Kapel 19 00 ds. W. 
Roseboom, Oudega. Gez. dienst. 
Organist: Jan Pieter van Eerde. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdiensten 11 aug.: 10.00 
ds. D. Riemens, Nijkerk. Oppas: 
aanwezig. Organist: H. Loos-
man. 19.00 ds. W. ten Voorde, 
Nunspeet. Gez. dienst i/d/ Johan-
neskerk. Organist: Corry van 
den Berg. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie.
Kerkdiensten 18 aug.: 10.00 
ds. E. van Veen, Steenwijker-
wold. Oppas: aanwezig. Orga-
nist: Johan Tijssen. 19.00 RvK. 
Tentdienst afsluiting corso St. 
Jansklooster. M.m.v. zanggroep 
Connected en Soli Deo Gloria St. 
Jansklooster.

berichten uit de gemeente 
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Moeder Inge ging met haar 
gezin naar een kliederkerk-
viering in Deventer. Ze schreef 
een ontroerend verslag over 
hoe haar zoon hier zichzelf 
kan zijn. “Op school lachen 
de jongens me uit. Maar in de 
kerk kun je jezelf zijn!”
 

“Zal ik mijn mooie jurk aan-
doen?”, vraagt J. Het is een vraag 
met haken en ogen.
Onze kleine J. is zeven jaar oud. 
Hij is een meisje van binnen en 
een jongetje van buiten. Het liefst 
draagt hij een jurk of een rokje. 
Dan is hij het meest zichzelf. Maar 
ja, niet alle mensen begrijpen dat. 
Volwassenen zeggen niets, maar 
kijken wel. Kinderen roepen nog 
wel eens iets, of stellen gewoon 
een vraag. “Hoe zit dat met jou?”

Feestjurk 
J. zegt: “Op school kan dat niet, 
dan lachen de jongens me uit. 
Maar in de kerk kun je jezelf zijn!” 
Dat geeft de doorslag. Als je in 
de kerk jezelf niet kunt zijn, waar 
dan wel? Natuurlijk mag J. zijn 
mooiste jurk aan. Wij kennen de 
kerk waar nu voor het eerst de 
Kliederkerk georganiseerd wordt. 
En vorige week zongen we daar 
nog met de kinderen “…en weet 
je wat zo mooi is? Bij Jezus voel 

je je vrij, om helemaal jezelf te 
zijn…”
Dus we gaan met z’n vieren, 
zoals we zijn. Drie van ons in 
een gewoon kloffi e, eentje in een 
feestjurk. Een schort in de tas.

Scheppen 
“Welkom! Welkom allemaal! Wat 
leuk dat je er bent!”, klinkt het bij 
binnenkomst.
Voor de kinderen is er wat te 
drinken, voor ons koffi e of thee. 
In de zaal waar normaal de stoe-
len in rijen in het gelid staan, 
staan nu her en der tafels, bela-
den met knutselspullen. 
We gaan ‘scheppen’, een beetje 
zoals God de wereld schiep. 
Onze T. gaat met zijn kleine kin-
derlijf languit op een stuk behang 
liggen en laat zijn omtrek tekenen 
door zijn vader. Dan intekenen 
en kleuren. Met een vrolijke lach, 
want vrolijkheid hoort bij T. 
Op tafel liggen kaartjes met 
eigenschappen. T. is lekker zelf-
verzekerd. Jazeker, hij is slim! 
En handig! En ook nog zelfstan-
dig, grappig, enthousiast, posi-
tief… Met zijn tong uit zijn mond 
schrijft hij zorgvuldig alle mooie 
eigenschappen over op het papier.

Dapper 
Dat wil J. ook wel. Samen ‘schep-
pen’ we hem op het behangpapier. 

Met het intekenen en inkleuren 
komt er een mooi meisje tevoor-
schijn, in een feestjurk, met arm-
bandjes en een kralenketting. We 
zoeken tussen de eigenschappen. 
Gevoelig, ja, dat is ‘ie. Behulpzaam 
ook, en sociaal. Serieus ook wel. 
“Kijk, hier zie ik er een die echt 
bij jou past”, zeg ik. ‘Dapper’ staat 
er op het kaartje. “Nee hoor, dat 
ben ik niet”, zegt J. “Wel”, zegt 
ik. “Want je bent superdapper 
als je jezelf durft te zijn, zelfs als 
het dan zou kunnen gebeuren dat 
je uitgelachen wordt.” Ja, dat is 
wel waar, vindt J. bij nader inzien. 
‘DAPPER’ schrijf ik in grote blok-
letters op het papier. 
“Dus jij bent dapper! Waarom 
eigenlijk?” vraagt de leidster. J. is 
een beetje verlegen, maar zegt 
toch zacht: “Omdat ik mijn bin-

nenkant aan de buitenkant durf 
te laten zien.” “Dat is prachtig”, 
vindt de leidster. “Dan ben je 
inderdaad heel dapper.”

Jezelf zijn 
Als iedereen is uitgeknutseld, luis-
teren we naar een verhaal over 
jezelf durven zijn, jezelf goed en 
mooi en knap vinden, omdat je 
Schepper jou goed en mooi en 
knap vindt.
We zingen liedjes, ook die ene, 
die de hele middag al in mijn 
hoofd rondzingt. “God kent jou, 
vanaf het begin, helemaal van bui-
ten en van binnenin. Hij kent al je 
vreugde en al je verdriet, want Hij 
ziet de dingen die een ander niet 
ziet…”

Bron: PKN

Met zijn tong uit zijn mond schrijft hij zorgvuldig alle mooie eigenschappen over op het papier

“Als je in de kerk 
jezelf niet kunt zijn, 
waar dan wel?”

Kliederkerk: 

column

Ik zie me nog zit-
ten op een voorlichtingsdag van 
een universiteit. Een predikante 
met lange haren - zij noemt zich 
nadrukkelijk geen dominee - ver-
telt dat er bij haar iets ‘mis’ is 
gegaan. Zij was ooit theologie 
gaan studeren met als enige vaste 
idee nooit dominee te worden. 
Nu was ze het toch. 
Meer dan dat: het paste haar, 
beter dan iets in deze wereld. 

Ik herinner me dat ik nog net niet 
mijn ogen draaide. Vijftien was 
ik. Dit verhaal was onbegrijpe-
lijk. Theologie leek me bijzonder 
leuk: de grondtalen van de Bijbel 
bestuderen, fi losofi e, leren over 
geschiedenis, oude dode mannen 
met wijze en minder wijze ideeën 
en de kunst van het ontmoeten 
en tot de kern komen. Ja! Maar 
dominee zijn? Werken in een 
kerk? Nee, dank u. 

Zo mis als het deze mevrouw 
was gelopen: dat zou mij niet 
overkomen!  

Ik meldde me aan bij een andere 
universiteit. Had een mooi stu-
dentenleven. Ik leerde naast de 
stof in de colleges om te verga-
deren, slappe verhalen te beluis-
teren en te vertellen, dingen 
te organiseren en bovenal: om 
mezelf te lachen. Ik schreef me in 
voor de predikantsopleiding en 
ontmoette begeleiders die me lie-
ten zien hoe de kerk óók kan zijn, 
op wie ik óók zou kunnen lijken 
mocht ik gaan voor de ongedach-
te weg. Mijn beeld van kerk en 
predikant veranderde. Het bleef 
een stap, om me te verbinden 
aan de kerk, maar wel één die ik 
durfde aan te gaan.  
 
Afgelopen Pinksteren deed ik intre-
de. Ik werd predikant in een veel-
kleurige en open wijkgemeente.
Ik sprak over de komst en het 
waaien van de Geest. Over 
opnieuw beginnen en over je 
- zonder verheven te willen doen - 
geroepen voelen. Bij de koffi e ont-
moet ik een gemeentelid. Hij vraagt 
me hoe het is nu intrede gedaan te 
hebben. Ik vertel hem dat het tot 
mijn eigen verrassing voelt, alsof ik 
hier pas, meer dan ergens anders 
op dit moment in deze wereld. 
Mijn vijftienjarige zelf zou bij deze 
woorden verontwaardigd met 
haar ogen rollen. Maar ik weet nu 
beter: soms is ‘misgaan’ een ander 
woord voor je blik veranderen. 
Het leert je de dingen met andere 
ogen te zien. Want soms zijn de 
dingen die ‘mis’ gaan in het leven, 
het beste dat je kan overkomen. 

Jacoline is wijkpredikant in de PG Hoogeveen,

getrouwd en moeder van een zoon (0 jaar).

Er is iets mis 
gegaan…

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JEUGDDIENST?

DOOR DS. JACOLINE 

BATENBURG, 

HOOGEVEEN

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE DOVENDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZENDINGSMIDDAG 
VAN DE KERK?
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vr 26 jul
1 Sam. 3:15-4:1a

za 27 jul
Ps. 108

zo 28 jul
Luc. 11:1-13

ma 29 jul
Luc. 11:14-28

di 30 jul
Luc. 11:29-36

wo 31 jul
Luc. 11:37-44

do 1 aug
Luc. 11:45-54

vr 2 aug
Luc. 12:1-12

za 3 aug
1 Sam. 4:1b-11

zo 4 aug
1 Sam. 4:12-22

ma 5 aug
1 Sam. 5:1-12

di 6 aug
1 Sam. 6:1-12

wo 7 aug
1 Sam. 6:13-7:1

do 8 aug
1 Sam. 7:2-17

vr 9 aug
Luc. 12:13-21

Als God beter naar de mensen 
had geluisterd, had Hij ze heel 
anders geschapen.
Rikkert Zuiderveld

 Zondag 28 juli 2019

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hooge-
veen
Assen AK 10.00 ds. R. Busschers 
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel 
De Slingeborgh 10.30 da. A. van 
Beijeren
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 past. H. Hansma
Bovensmilde WK 9.30 mw. A. de 
Kruijff
Coevorden GK 10.00 ds. H. Nagel-
hout
Diever GK 10.00 ds. H. de Kok 
19.00 ds. K. Snijder
Drijber GK 10.00 mw. de Mots
Dwingeloo 10.00 ds. H. Linde
Een 9.30 ds. W. Smit
Elim HK 10.00 ds. R. Visser
Emmen GrK 10.00 ds. ter Beek 
Kapel 10.00 ds. Kajim Opgang 
10.00 dhr. D. Wierenga SH 10.00 
da. Cohen
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 mw. A. Aukes
Gasselternijveen 10.00 dhr. H. 
Dijkstra
Gees 10.00 kand. G. van Vliet
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grolloo 10.00 Ineke Schepers
Hijken/Hooghalen Kompas 10.00 
ds. W. Hordijk
Hollandscheveld 10.00 da. E. Roo-
senboom 19.00 ds. G. Zijl
Hoogersmilde De Schakel 10.00 
ds. B. Urgert
Hoogeveen GH 9.30 past. N. 
Snel GrK 9.30 ds. J. Hannessen HK 
9.30 ds. A. Hekman OK 9.30 ds. 
H. Rooze VH 9.30 ds. W. Loosman 
Weidesteyn 10.30 mw. H. van Dijk
Klazienaveen KK 9.30 dhr. J. van 
Vondel
Meppel MK 10.00 ds. C. Huisman 
Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop OK 
19.00 
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. 
Breevoort
Nieuw-Balinge 10.00 ds. C. Visser 
19.00 ds. J. Wind
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
Akkerman
Nijeveen 10.00 ds. J. v/d Mark
Pesse OK 10.00 ds. H. v/d Meulen
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. F. Kristensen 
LK 10.00 past. A. Mekes
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
da. A. v/d Wetering
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. Vrolijk
Sleen OK 10.00 n.b.
Smilde KK 9.30 n.b.
Tiendeveen 10.00 ds. J. Wind 
15.00 ds. A. van Herk
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. D. ten 
Horst SK 10.00 mw. J. van Beveren
Zuidlaren DK 10.00 ds. R. ten 
Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. P. Ros HG 
9.30 ds. A. Linde
Zwartemeer GK 9.30 dhr. J. van 
Vondel

Zondag 4 augustus 2019

Aalden 10.00 ds. L. v/d Veer
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hooge-
veen
Assen AK 10.00 mw. S. Lindeboom 
JK 10.00 ds. R. Koopmans De Slin-
geborgh 10.30 ds. J. Greive
Beilen SK 10.00 ds. B. Urgert
Borger GH 10.00 dhr. H. Kuperus
Bovensmilde WK 9.30 ds. S. Kits
Coevorden HK 10.00 gez. dienst

Diever GK 10.00 ds. B. Steenwijk. 
Openluchtdienst 19.00 ds. H. Hoo-
geveen
Drijber GK 10.00 ds. Rooze
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 mw. E. de Vries
Elim HK 10.00 dhr. H. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. Sarolea 
Ichthus 10.00 mw. van Wierden 
Opgang 10.00 ds. Kajim SH 10.00 
mw. van Netten
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. B. de Lange
Gasselternijveen 10.00 ds. J. For-
tuin
Gees 10.00 dhr. G. Stevens
Gieten DK 9.30 ds. A. Hekman
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek. 
Campingdienst
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. V. Thurkow
Hollandscheveld 10.00 ds. P. Pas-
toor 19.00 ds. G. Zijl
Hoogersmilde De Schakel 10.00 
ds. F. den Arend
Hoogeveen GH 9.30 ds. L. Pleijsant 
GrK 9.30 ds. J. Snaterse HK 9.30 ds. 
J. v/d Wilden OK 9.30 mw. H. van 
Wijk VH 9.30 ds. W. Loosman Wei-
desteyn 10.30 mw. G. Mateman
Klazienaveen KK 9.30 ds. Visser
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. L. v/d Peppel
Meppel Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop 
OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 spreker 
Open Doors
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. Beek-
man 19.00 ds. G. Koppelman
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. Mel-
lema
Nijeveen 10.00 mw. T. Koster
Pesse OK 10.00 ds. J. v/d Berg
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 da. M. 
Pranger
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
ds. C. v/d Meulen
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. Hordijk
Sleen DK 10.00 ds. J. van Breevoort
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. N. Noorlan-
der 15.00 ds. T. Beekman
Valthermond HS 10.00 ds. J. Mel-
lema
Vries DK 10.00 Albert Weemstra
Westerbork VH 10.00 da. M. Lef-
fers
Zuidlaren DK 10.00 ds. R. ten 
Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. A. Linde 
HG 9.30 ds. H. Lowijs
Zwartemeer GK 9.30 ds. Visser

Zondag 11 augustus 2019

Aalden 10.00 ds. H. Cohen
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hooge-
veen
Assen AK 10.00 ds. L. v/d Peppel 
De Bron 10.00 ds. H. Harmsen JK 
10.00 ds. R. Koopmans De Slinge-
borgh 10.30 ds. H. Rooze
Beilen PK 10.00 mw. S. Dijkgraaf
Borger GH 10.00 past. H. Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. P. de 
Vries
Coevorden GK 10.00 ds. H. Nagel-
hout
Diever GK 10.00 en 19.00 ds. B. 
van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Scholing
Dwingeloo 10.00 gez. dienst
Een 9.30 dhr. B. Broers
Elim GK 10.00 ds. A. Heiner
Emmen GrK 10.00 ds. Katerberg 
Ichthus 10.00 mw. van Wierden 
Opgang 10.00 mw. A. Katerberg 
SH 10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. H. Thon
Gasselternijveen 10.00 ds. A. Hek-
man
Gees 10.00 da. M. Hazeleger
Gieten DK 9.30 ds. C. Versprui
Grolloo 10.00 Joke van Beveren
Hijken/Hooghalen Kompas 10.00 
ds. B. Urgert
Hollandscheveld 10.00 dhr. H. 
Kerssies 19.00 dhr. H. Lowijs
Hoogersmilde De Schakel 10.00 
ds. B. Urgert
Hoogeveen GH 9.30 dr. H. Nobel 
GrK 9.30 ds. J. Snaterse HK 9.30 

ds. C. ´t Lam OK 9.30 drs. L. Jan-
sen WS 10.30 mw. T. Hoogesteger 
Olden Kinholt 10.15 da. G. Arends
Klazienaveen KK 9.30 dhr. E. 
Akkerman
Meppel MK 10.00 ds. C. Huisman 
Erfdeel 10.00 ds. K. Stroop H.A.
Nieuw-A’dam NK 10.00 dhr. J. van 
Vondel
Nieuw-Balinge 10.00 prop. F. Pie-
rik 19.00 ds. T. Beekman
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. Lam-
bers
Nijeveen 10.00 ds. V. Top
Pesse OK 10.00 mw. H. Hornstra
Rolde 10.00 ds. R. Fortuin
Roden CK 10.00 ds. T. van Beijeren 
JK 10.00 ds. H. Krug
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
ds. R. Gosker
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. T. Oldenhuis
Sleen DK 10.00 mw. R. Dekker
Smilde KK 9.30 n.b.
Tiendeveen 10.00 ds. T. Beekman 
15.00 ds. J. Mulderij
Vries DK 9.30 ds. Th. Van Beijeren
Westerbork VH 10.00 da. I. Thur-
kow
Zuidlaren LK 10.00 ds. C. Verspuij
Zuidwolde GK 9.30 ds. J. Ros HG 
9.30 ds. H. Procee
Zwartemeer GK 9.30 ds. Akker-
man

Zondag 18 augustus 2019

Aalden 10.00 mw. H. Popken
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hooge-
veen
Assen AK 10.00 mw. C. v/d Molen 
JK 10.00 ds. R. Koopmans. H.A. De 
Slingeborgh 10.30 dhr. W. Staal 
OK 10.00 da. W. van Noord
Beilen tent 10.00 ds. J. Greving PK 
19.00 ds. H. Dorgelo
Borger GH 10.00 dhr. L. Wanders
Bovensmilde WK 9.30 ds. S. Kits
Coevorden HK 10.00 gez. dienst
Diever GK 10.00 ds. B. van Wer-
ven. Openluchtdienst 19.00 ds. H. 
Scholing
Drijber GK 10.00 ds. Raatjes
Dwingeloo 10.00 ds. H. Scholing
Een 9.30 mw. I. Hofman
Elim HK 10.00 da. G. Arends
Emmen GrK 10.00 ds. Rappoldt 
Ichthus 10.00 da. Westerduin 
Opgang 10.00 ds. Fischer SH 10.00 
ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. P. de Vries
Gasselternijveen 10.00 mw. J. 
Louissen
Gees 10.00 ds. R. Veldman
Gieten BK 9.30 ds. J. Middeljans
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 dhr. G. 
Brand 19.00 ds. J. Tiggelaar
Hoogersmilde De Schakel 9.30 
n.b.
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans 
GrK 9.30 ds. J. Hannessen HK 9.30 
ds. C. ´t Lam OK 9.30 ds. G. Naber 
VH 9.30 ds. H. Brink
Klazienaveen KK 9.30 ds. Metse-
laar
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Harmsen
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. H. Born 
19.00 ds. G. Klok
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. Thon
Nijeveen 10.00 n.b.
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. W. 
Meijles JK 10.00 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
da. H. Paas
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. A. Hekman
Tiendeveen 10.00 ds. C. Visser 
15.00 ds. G. Klok
Westerbork SK 10.00 ds. M. Lef-
fers
Zuidlaren DK 10.00 ds. J. van 
Slooten

Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. Metze-
laar

Flevoland

Zondag 28 juli 2019

Ens GK 9.30 n.b.
Kraggenburg 10.00 ds. M. Wes-
termann
Marknesse 9.30 mw. L. Versluis
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. D. Hellinga PK 10.00 ds. 
C. Keleman 17.00 ds. J. Posthumus 
De Poort 10.00 n.b. 17.00 ds. G. 
van Zanden
Zeewolde 9.30 ds. L. Boot

Zondag 4 augustus 2019

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 ds. H. Toren-
beek
Urk BK 10.00 ds. W. Scheltens 
17.00 ds. Y PK 10.00 ds. Y 17.00 ds. 
G. van Zanden De Poort 10.00 ds. 
G. van Zanden 17.00 ds. W. Schel-
tens
Zeewolde 9.30 dhr. R. de Bes

Zondag 11 augustus 2019

Ens GK 9.30 voorber. H.A.
Kraggenburg 10.00 mw. J. Lalkens
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 17.00 
ds. A. Haaima PK 10.00 ds. G. van 
Zanden 17.00 ds. E. Terpstra De 
Poort 10.00 ds. G. van Zanden 
Kompas 14.30 ds. G. van Zanden
Zeewolde 9.30 ds. H. van Tilburg

Zondag 18 augustus 2019

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer. H.A.
Kraggenburg 10.00 morgengebed
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00 n.b. 
17.00 ds. G. van Zanden De Poort 
10.00 ds. E. Terpstra 16.45 ds. K. 
Staat
Zeewolde 9.30 ds. E. Gruteke

Overijssel

Zondag 28 juli 2019

Almelo De Ontmoeting 10.00 ds. 
C. Elsinga GrK 10.00 ds. M. Mon-
tagne Noach 10.00 ds. D. van Bart. 
H.A. Eugeria 10.30 mw. v/d Sluijs
Beerzerveld 10.00 ds. G. van 
Asselt 19.00 ds. H. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. Menk-
veld
Bergentheim OK 10.00 ds. W. den 
Braber
Berkum HH 9.30 ds. B. Woord
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 
ds. H. Torenbeek
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 dhr. R. Hoogerhuis
Bruchterveld 10.00 ds. J. Droog-
endijk
Daarle HK 9.30 ds. J. Goossen 
19.00 dhr. R. Bartels GK 9.30 ds. M. 
Zoeteweij
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schipper 
Oudleusen 9.30 dhr. L. Terpstra
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. 
J. Zondag De Fontein 19.00 ds. H. 
Paas
De Krim PK 9.30 ds. H. Haan 
19.00 ds. M. de Jong
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. M. Lourens 
HK 19.00 ds. M. de Jong DK 10.00 
ds. B. van ‘t Veld
Enschede OK 10.00 ds. A. Reitsma 
Lonneker 10.00 ds. G. Lambers 
Usselo 10.00 ds. W. Janssen BK 
10.00 ds. H. Zeefat ZP 18.00 ds. 
E. van Gooswilligen HZ 10.00 ds. J. 
Zuurmond
Enter 9.30 ds. J. de Kok 19.00 dr. M. 
de Vries
Genemuiden GK 9.30 ds. Griffi -
oen 19.00 ds. A. Versteeg GrK 9.30 
ds. P. van Duijvenbode 19.00 ds. G. 
Herwig

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, 
redactie@gezamenlijkzondagsblad.nl

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

Eindredactie Willemke Wieringa

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, Willemke Wieringa

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

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

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

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

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

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

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

De heenzending van de 
re monstranten tijdens de 
Synode van Dordrecht 1619 
was een pijnlijk moment, in 
het bijzonder voor de remon-
stranten, aldus dr. René de 
Reuver, scriba van de Pro-
testantse Kerk in Nederland, 
op 8 mei in Utrecht.
 

Dr. De Reuver 
reageerde tijdens 

een jubileumbijeenkomst van de 
remonstranten in het Utrechtse 
Museum Catharijneconvent op 
het wegsturen van de remon-
stranten tijdens de synode van 
Dordrecht, vierhonderd jaar gele-
den. De synodevoorzitter Boger-
man riep hen toe: “U wordt weg-
gezonden, gaat heen.” Ze werden 
uit de gereformeerde kerk gezet, 
de eerste kerkscheuring op pro-
testants erf.

Menselijke verantwoordelijkheid
Het theologische confl ict met de 
remonstranten draaide om de 
uitverkiezing, de voorbeschik-
king, predestinatie. Remonstran-
ten danken hun naam aan de 
Remonstrantie. Een manifest met 
vijf artikelen die de denkbeelden 
van de hoogleraar Jacob Armi-
nius verwoorden over de eigen 
inbreng van de mens om tot God 
te komen. Arminius stond tegen-
over zijn Leidse collega Fran-
ciscus Gomarus, en zo stonden 
arminianen tegenover gomaris-
ten, remonstranten tegenover 
contra-remonstranten. Gomarus 
dacht dat God voor de schepping 
al bepaald had wie verkozen en 
wie verworpen was, een dubbele 
predestinatie. Arminius wees dit 
af en kwam op voor de vrije wil 
en de eigen verantwoordelijkheid 
van de mens. De mens kon zelf 
kiezen voor zijn behoud. Tege-
lijkertijd bleef Gods genade cen-
traal staan. De Dordtse synode 
verwierp de remonstrantse leer 
in de Dordtse Leerregels. Nog 
in datzelfde jaar richtten remon-
strantse predikanten onder 
leiding van voorman Johannes 
Uytenbogaert, in ballingschap in 
Antwerpen, de Remonstrantse 
Broederschap op. De remon-
stranten zijn in 2004 niet meege-
gaan in de fusie van hervormden, 
gereformeerden en lutheranen 
tot de PKN. Want de PKN heeft 
de Dordtse Leerregels, ofwel de 
vijf artikelen tegen de Remon-
stranten in haar kerkorde opge-
nomen. Nog steeds is dit een 
hindernis. Inmiddels heeft de 
Remonstrantse Broederschap 40 
gemeenten en zo’n 5.000 leden.

Manifest 
Ter gelegenheid van hun vierde 
eeuwfeest schreven de remon-
stranten een pamfl et ‘de vijf arti-
kelen van de remonstranten’. Een 
manifest dat vragen stelt en uit-
nodigt tot debat. In Utrecht werd 
dit aan dr. De Reuver overhan-
digd. In deze artikelen, opgesteld 

Uitzetting van Remonstranten 
 pijnlijk moment

Lees verder op pagina 10
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Agenda

Verschillende vrijdagen en 
zondagen in juli en augustus
Stadswandelingen door ‘Joods’ 
Zutphen, 13.30 uur, start; syna-
goge, Dieserstraat 7, opgeven: 
wandeling@mendelson.nl, gra-
tis (vrijwillige bijdrage)

Zaterdag 3 t/m vrijdag 
9 augustus
Reveilweek van de Near East 
Ministry, Voorthuizen (geen kin-
der- en tienerprogramma)

Zaterdag 3 en 17 augustus
Synagogedienst voor Joden en 
niet-Joden, na afl oop is er 
‘lernen’, 11.00 uur, Borne, Messi-
aanse sjoel, Gebouw De Fontein, 
Twijnerstraat 6, info en opgave: 
074-266 17 05

Zondag 4 augustus
Tentoonstelling het Joodse leven 
in Zwolle vóór WOII, 13.30 uur, 
Zwolle, synagoge, Samuel Hirsch-
straat 8, € 4

Woensdag 7, 14, 21 en 
28 augustus
Middaggebed, 12.00 uur, Hel-
lendoorn, protestantse kerk 
’n Oalen Griezen 

Zaterdag 11 augustus
Stadswandeling door ‘Joods’ 
Deventer, 13.00 uur, start: Etty 
Hillesum Centrum, Reggestraat 3, 
€ 5 (reserveren niet nodig)

Dinsdag 27 augustus
Openingsbijeenkomst cursus 
Theologische Vorming/Verdie-
ping Gemeenteleden, 10.00 uur, 
Assen, Markehuus, Scharmbarg 35 

Tot en met zaterdag 
31 augustus
Expeditie Israël, Tentoonstelling 
over het land van de Bijbel, 10.00 
- 16.00 uur, Nijkerk, Israëlcen-
trum, Henri Nouwenstraat 34, 
ma t/m za, toegang gratis

Zaterdag 16 september
Fancy fair en veiling, 10.00, Mar-
kelo, kerkplein en Martinushof

Dinsdag 17 september
Preekfestival, 10.30 - 17.30 uur, 
Amersfoort, start in St. Joriskerk 
en daarna andere kerken in de 
binnenstad, www.preekfestival.nl

Dinsdag 17 september
Cursus Theologische vorming 
voor gemeenteleden en geïnteres-
seerden (TVG), Hengelo, Water-
staatskerk, Deldenerstraat 20, 
€ 220, info Ina ter Kuile: kuile@
hetnet.nl of ds. Herman Koets-
veld, hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, 
www.protestantsekerk.nl/training/

Woensdag 18 t/m vrijdag 
20 september, donderdag 
17 en 31 oktober
Training PKN over christelijke 
meditatie, 10 dagdelen, Doorn, 
Nieuw Hydepark, Driebergse-
straatweg 50, € 695

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

De heenzending van de 
re monstranten tijdens de 
Synode van Dordrecht 1619 
was een pijnlijk moment, in 
het bijzonder voor de remon-
stranten, aldus dr. René de 
Reuver, scriba van de Pro-
testantse Kerk in Nederland, 
op 8 mei in Utrecht.
 

Dr. De Reuver 
reageerde tijdens 

een jubileumbijeenkomst van de 
remonstranten in het Utrechtse 
Museum Catharijneconvent op 
het wegsturen van de remon-
stranten tijdens de synode van 
Dordrecht, vierhonderd jaar gele-
den. De synodevoorzitter Boger-
man riep hen toe: “U wordt weg-
gezonden, gaat heen.” Ze werden 
uit de gereformeerde kerk gezet, 
de eerste kerkscheuring op pro-
testants erf.

Menselijke verantwoordelijkheid
Het theologische confl ict met de 
remonstranten draaide om de 
uitverkiezing, de voorbeschik-
king, predestinatie. Remonstran-
ten danken hun naam aan de 
Remonstrantie. Een manifest met 
vijf artikelen die de denkbeelden 
van de hoogleraar Jacob Armi-
nius verwoorden over de eigen 
inbreng van de mens om tot God 
te komen. Arminius stond tegen-
over zijn Leidse collega Fran-
ciscus Gomarus, en zo stonden 
arminianen tegenover gomaris-
ten, remonstranten tegenover 
contra-remonstranten. Gomarus 
dacht dat God voor de schepping 
al bepaald had wie verkozen en 
wie verworpen was, een dubbele 
predestinatie. Arminius wees dit 
af en kwam op voor de vrije wil 
en de eigen verantwoordelijkheid 
van de mens. De mens kon zelf 
kiezen voor zijn behoud. Tege-
lijkertijd bleef Gods genade cen-
traal staan. De Dordtse synode 
verwierp de remonstrantse leer 
in de Dordtse Leerregels. Nog 
in datzelfde jaar richtten remon-
strantse predikanten onder 
leiding van voorman Johannes 
Uytenbogaert, in ballingschap in 
Antwerpen, de Remonstrantse 
Broederschap op. De remon-
stranten zijn in 2004 niet meege-
gaan in de fusie van hervormden, 
gereformeerden en lutheranen 
tot de PKN. Want de PKN heeft 
de Dordtse Leerregels, ofwel de 
vijf artikelen tegen de Remon-
stranten in haar kerkorde opge-
nomen. Nog steeds is dit een 
hindernis. Inmiddels heeft de 
Remonstrantse Broederschap 40 
gemeenten en zo’n 5.000 leden.

Manifest 
Ter gelegenheid van hun vierde 
eeuwfeest schreven de remon-
stranten een pamfl et ‘de vijf arti-
kelen van de remonstranten’. Een 
manifest dat vragen stelt en uit-
nodigt tot debat. In Utrecht werd 
dit aan dr. De Reuver overhan-
digd. In deze artikelen, opgesteld 

door remonstrantse theologen, 
staan vijf v’s centraal: vrijheid, 
verdraagzaamheid, verantwoor-
delijkheid, vrede en vriendschap. 
Met het pamfl et refereren zij aan 
1610, toen de Remonstrantie 
werd opgesteld.

Vrijheid
In de toelichting op het pamfl et 
werd benadrukt dat remonstran-
ten staan voor vrijheid. Dat gun-
nen ze ieder ander. Daarom zijn 
ze verdraagzaam. Voorbeelden 
zijn het kinderpardon, de Nash-
ville-Verklaring, 
euthanasie en vol-
tooid leven. Het 
gaat om gewe-
tenskeuzes waar 
je als kerk niet tussen moet gaan 
zitten. Geloof is je eigen keuze, 
wordt niet door de kerk opge-
legd. Een geloofsbelijdenis ligt niet 
voor altijd vast. Een ieder schrijft 
zijn of haar eigen geloofsbelijde-
nis. Remonstranten zijn voor vrij-
heid en verdraagzaamheid. Ze zijn 
open naar het modernisme en het 
humanisme. De beginselverkla-
ring van de remonstranten luidt: 
‘De Remonstrantse Broeder-
schap is een geloofsgemeenschap 

die, geworteld in het Evangelie 
van Jezus Christus en getrouw 
aan haar beginsel van vrijheid en 
verdraagzaamheid, God wil eren 
en dienen.’ Remonstranten zien 
het als hun opdracht om in een 
telkens veranderende tijd vanuit 
vrijheid en verdraagzaamheid van 
betekenis te zijn voor mensen om 
hen heen.

Genade
In zijn reactie op het manifest 
vindt dr. De Reuver het ‘treffend 
en hoopvol’ dat het in een van de 

vijf artikelen van 
de remonstranten 
gaat over vrede, 
maar draait om 
genade. “In gena-

de als fundament van vrede, hoor 
ik de grondtoon voor het vervolg: 
vrede op grond van genade, niet 
als prestatie maar als geschenk 
dat ontvangen mag worden. Met 
deze grondtoon kunnen we de 
komende vierhonderd jaar aan.”

Vijf en twee
Dr. De Reuver voegde aan de vijf 
V-woorden graag twee woorden 
toe, namelijk vertrouwen en ver-
binden. Vertrouwen in God, die 

ons te boven gaat en tegelijkertijd 
draagt. Over verbinden zei hij: “De 
maatschappelijke waarde van ver-
binden komt in de vijf door jullie 
aangereikte V-woorden duidelijk 
naar voren. Ik voeg er de nood-
zaak van de onderlinge verbinding 
als kerken en christenen aan toe, 
ofwel de katholiciteit. Dit vanuit 
de overtuiging dat we niet zonder 
elkaar kunnen als het gaat om het 
verstaan van de waarheid. Als cal-
vinisten is het noodzakelijk om uw 
stem te horen. De nadruk op vrij-
heid en verdraagzaamheid. Alleen 
samen met alle heiligen verstaan we 
iets van het geheimenis van God.”

Verklaring van verbondenheid
Dr. De Reuver toonde zich dank-
baar dat ‘wij samen met diverse 
andere kerken straks op 29 mei in 
Dordrecht, vierhonderd jaar na de 
Dordtse synode, de verklaring van 
verbondenheid gaan ondertekenen. 
Ik weet dat de tekst van de verkla-
ring u hoofdbrekens heeft gekost. 
Toch doet u straks mee, als teken 
van verbondenheid met Christus 
en met elkaar. Om gezamenlijk 
onze roeping in de samenleving te 
aanvaarden. De samenleving heeft 
ons samen meer dan ooit nodig!’

Synodevoorzitter Bogerman riep hen toe: “U wordt weggezonden, gaat heen.” Ze werden uit de gereformeerde kerk gezet, 
de eerste kerkscheuring op protestants erf.

Uitzetting van Remonstranten 
 pijnlijk moment

ALLEEN SAMEN MET ALLE HEILIGEN 
VERSTAAN WE IETS VAN HET 

GEHEIMENIS VAN GOD

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NAJAARSCONCERT?

Lees verder op pagina 10
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Kerkdiensten
Zondag 28 juli: 10.00 uur, gezamenlijke 
dienst in Kuinre voorganger ds. W. 
Kok.
Zondag 4 aug: 10.00 uur, gezamenlijke 
dienst in Blankenham, voorganger dhr. 
J. Smit.
Zondag 11 aug: 10.00 uur, gezamenlijke 
dienst in Kuinre, voorganger dhr. J. van 
Riessen.
Zondag 18 aug: 10.00 uur, gezamenlijke 
dienst in Blankenham, voorganger dhr. 
J. van Riessen.
Pastorale hulp. Mocht u die nodig 
hebben neemt u dan contact op met 
een van de ouderlingen.
Zieken en allen die pijn en verdriet 
hebben: wensen we Gods troost en 
nabijheid toe.
Vakantie
Open Doors-oprichter Anne van der 
Bijl daagt ons al decennia uit om niet 
slechts op zoek te gaan naar “dode 
stenen”,
waarmee hij de gebouwen in histo-
rische binnensteden bedoelt en de 
kunstschatten van een land. Hij roept 
op om met name naar de “levende 
stenen” op zoek te gaan, namelijk vol-
gelingen van Jezus Christus. Als Open 
Doors in Neder-land staan we voor 
de uitdaging om de aandacht van de 
christenen in Nederland en Vlaanderen 
steeds opnieuw te vangen en vast te 
houden voor de zaak van christenen 
die om Jezus’ wil worden vervolgd. 
Daarom laten we het appèl
dat Anne deed ook vandaag de dag nog 
klinken. 
U bent onderdeel van het lichaam van 
Christus. Wellicht is er geen betere 
tijd dan de vakantietijd om dat opnieuw 
te doordenken en te beleven. Als u 
andere christenen ontmoet of naar 
hen op zoek gaat. Als u contact legt en 
de verrassing van wederzijdse herken-
ning in Christus opnieuw mag beleven. 
Maar ook als u thuis blijft en geniet van 
vrijheid en vrede, welvaart en veilig-
heid. Door Gods genade en voorzie-
nigheid hebben wij hier in Nederland 
een plaats in het leven gekregen. Laten 
we op deze plaats en in onze speci-
fi eke omstandigheden en mogelijk-
heden, actief lid zijn van het Lichaam 
van Christus. Om met de woorden 
uit Efeziërs 3:21 af te sluiten: Zo komt 
God voor altijd en eeuwig alle eer toe 
in de gemeente door Jezus Christus. 
Uit: Open Doors, door Maarten Dees, 
directeur. (Het stukje is ingekort)
Bijbelse voorwerpen
Jaap Bönker verzamelde jarenlang bij-
belse voorwerpen tijdens zijn reizen 
naar het Midden-Oosten. Een deel 
hiervan is te zien in de tentoonstelling 
Expeditie Israël. Hij vindt de voor-
werpen op markten, bij handelaren 
of bij particulieren. Sommige zijn heel 
speciaal, zoals de ploeg en de dors-
slee, alles moest mee in de handbagage. 
Ook muziekinstrumenten die genoemd 
staan in Psalm 150, b.v. het “orgel”, dat 
eigenlijk een doedelzak is gemaakt van 
geitenhuid met twee fl uiten eraan. Een 
voorwerp met een bijzonder verhaal is 

Dinsdag 30 juli, 6 en 
13 augustus
Zomerzangavond, 20.00 uur, Dwin-
geloo, Brug-Es kerk, vrije toegang

Woensdag 31 juli
Zangavond met Urker Mannen-
koor ‘Hallelujah’, 19.30 uur, Urk, 
Bethelkerk, Wijk 3

Vrijdagen in augustus
Zomerse orgelconcerten, 20.00 
uur, Vollenhove, Grote of Sint 
Nicolaaskerk, € 10

Woensdag 7 augustus
Zangavond met chr. gem. koor Urk, 
19.30 uur, Urk, Bethelkerk, Wijk 3 

Zaterdag 10 augustus
Canadese Orgel virtuositeit met 
André Knevel, 20.00 uur, Leme-
lerveld, WHZ-hal, Grensweg 17, 
€ 13, reserveren: www.huetink-
royalmusic.nl

Woensdag 14 augustus
Zangavond met chr. visserskoor 
‘Crescendo’, 19.30 uur, Urk, 
Bethelkerk, Wijk 3

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

Woensdag 21 augustus
Zangavond met chr. mannen-
koor Eiland Urk, 19.30 uur, Urk, 
Bethelkerk, Wijk 3

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

Zaterdag 24 augustus
Jubileumdienst Beilen Zingt, 
m.m.v. Urker Mannenkoor, 19.00 
uur, Beilen, Pauluskerk, gratis 
(wel collecte)

Zaterdag 24 augustus
Zangavond met Vox Humana en 
Dub & Friends, 19.30 uur, Urk, 
Bethelkerk, Wijk 3

Woensdag 28 augustus
Lunchconcert met Evan Bogerd, 
12.30 - 1300 uur, Hengelo, Water-
staatkerk, Deldenerstraat 20 

Woensdag 28 augustus
Slot zangavond met Rijssens Man-
nenkoor (slot), 19.30 uur, Urk, 
Bethelkerk, Wijk 3

Werkdagen tot en met 
 vrijdag 30 augustus
Zomerzang- en muziek, 14.00 - 
15.00 uur, Urk, Kerkje aan Zee of 
Bethelkerk

Zaterdag 31 augustus
‘Duo bijzonder Top’ Gerwin v.d. 
Plaats Orgel/Piano Clara de Vries 
Zang, 20.00 uur, Lemelerveld, 
WHZ-hal, € 15, www.huetink-
royalmusic.nl

Woensdag 4 september
Lunchconcert met Karel (bariton) 
en Evan Bogerd (piano), 12.30-
13.00 uur, Hengelo, Waterstaat-
kerk,  Deldenerstraat 20

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Giethoorn PG 10.00 dhr. J. Smit
Hardenberg HöK 9.30 ds. A. de 
Lange Radewijk 10.00 ds. G. Hol-
verda SK 19.00 ds. A. de Lange 
Witte Kerk 10.00 ds. H. Dorgelo 
Oostloorn 10.30 ds. A. de Lange
Hasselt Ichthus 9.30 
Heino 9.30 Ferry Buitink
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 ds. 
J. Wassenaar 19.00 da. R. Vedders 
KW 9.30 ds. R. Perk KZ 10.15 da. 
T. Jansen
Holten Kandelaar 9.30 ds. G. van 
Herk
Kamperveen 9.30 n.b.
Lutten KK 9.30 drs. G. Zijl
Mariënberg SK 9.30 ds. P. Hellinga
Nieuwleusen GrK 9.30 en 19.15 
ds. G. Trouwborst OK 9.30 ds. M. 
Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. P. ten Kleij 
18.30 ds. H. van Dalen HC 9.30 ds. 
W. Kaljouw
Oldemarkt HG 11.00 GK 9.30 
dhr. J. ter Horst
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 
19.00 ds. P. Lindhout HK 9.30 ds. K. 
Hazeleger
Paasloo HG 9.30 mw. H. Kramer
Rijssen GK 9.30 mw. R. Venema 
19.00 ds. P. Dekker
Sibculo KK 9.30 da. M. de Vries
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. J. 
Dekker 19.00 ds. G. Timmer
Staphorst 11.00 ds. E. Terpstra
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van der 
Honing OV 9.30 en EV 10.45 ds. A. 
van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap 
MK 10.00 dhr. P. Glas
Vriezenveen OK 9.30 ds. R. Ved-
ders
Vroomshoop Irene 9.30 ds. F. 
Schipper 19.00 ds. A. de Vries
Wanneperveen 9.30 ds. T. Veenstra
Westerhaar 9.30 da. H. Paas
Wierden 9.30 ds. J. Snaterse 19.00 
dhr. J. Berkhoff GK 9.30 ds. P. Dek-
ker 19.00 ds. A. de Vries Hoge 
Hexel 9.30 dhr. M. van Heijningen 
19.00 ds. H. van Wingerden
Wijhe NK 9.30 ds. J. Post
Willemsoord 9.30 dhr. S. Zielman
Wilsum 9.30 ds. A. de Vries 14.30 
ds. E. v/d Veen
Windesheim 10.00 dhr. R. Baas 
19.00 ds. J. Kommers
Witharen 10.00 gastpred.
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. J. Renkema
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek HK 19.00 ds. J. Dekker
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam 
GrK 19.00 vespers JK 9.30 ds. G. 
van Goch 19.00 ds. V. v/d Graaf LK 
10.00 ds. N. v/d Briel. H.A. OK 
10.00 ds. E. v/d Veen 14.00 perki-
dienst SiK 10.00 ds. W. Ferguson 
StK 9.30 ds. R. Dankers

Zondag 4 augustus 2019

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz. H.A. De Ontmoeting 
10.00 ds. K. Borsje PK 10.00 ds. M. 
Montagne Eugeria 10.30 da. J. Ved-
ders
Beerzerveld 10.00 da. A. Christ
Belt-Schutsloot 9.30 ds. T. Veen-
stra
Bergentheim WK 9.30 ds. G. Zijl
Berkum HH 9.30 ds. W. Ferguson
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 
dr. H. Nobel
Borne OK 10.00 ds. Koetsveld 
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. G. Hol-
verda
Daarle HK 9.30 dhr. R. Bartels GK 
19.00 ds. C. Elsinga
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. N. Eygenraam 
Oudleusen 9.30 ds. E. de Waard
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J. 
Zondag De Fontein 19.00 ds. J. 
Zondag
De Krim PK 9.30 ds. A. Heiner
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. H. de Haan 
HK 19.00 ds. H. de Haan DK 10.00 
dr. J. Borst

Enschede OK 10.00 ds. J. Zuur-
mond Lonneker 10.00 da. R. Ved-
ders BK 10.00 ds. F. Buitink ZP 
18.00 drs. A. Peijnenborg HZ 10.00 
ds. G. Slüter JK 10.00 ds. O. Haas-
noot
Enter 9.30 ds. D. Hellinga 19.00 ds. 
T. Oldenhuis
Genemuiden GK 9.30 da. Sijtsma 
19.00 ds. de Kok GrK 9.30 prop. J. 
Meerkerk 19.00 ds. M. v/d Ruiten-
beek
Giethoorn PG 10.00 ds. G. Cnos-
sen
Hardenberg SK 9.30 ds. W. v/d 
Wel 19.00 ds. A. de Lange Radewijk 
10.00 ds. J. Woltinge Witte Kerk 
10.00 ds. B. Breunesse Oostloorn 
11.00 ds. W. v/d Wel
Heino 9.30 ds. P. de Jong
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 ds. 
J. Kroeskop 19.00 ds. J. Wassenaar 
KW 9.30 ds. R. Perk KZ 10.15 da. 
T. Jansen
Holten DK 9.30 en 19.00 ds. G. 
van Herk
Kamperveen 9.30 ds. de Jong
Lemelerveld BK 9.30 n.b.
Lutten LK 10.00 da. G. Arends
Mariënberg SK 9.30 ds. C. Elsinga 
19.00 ds. W. den Braber
Nieuwleusen MK 9.30 ds. G. Krui-
zinga 19.15 ds. M. Develing OK 9.30 
ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 en 18.30 ds. P. 
Boomsma HC 9.30 ds. H. van Dalen
Oldemarkt HG 9.30 n.b. GK 9.30 
ds. K. de Graaf
Ommen GK 9.30 ds. M. de Vries 
HK 9.30 ds. J. de Haan 19.00 ds. R. 
de Bruijn
Rijssen GK 9.30 mw. R. Venema 
19.00 ds. H. Paas
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d Griend
Schuinesloot 11.00 da. G. Arends
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. H. 
Heslinga Kapel 19.00 ds. S. Roose-
boom
Staphorst 11.00 ds. J. Dekker
Steenwijk GrK 9.30 ds. G. Knol 
19.00 ds. E. Rooseboom OV 9.30 en 
EV 10.45 n.b.
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. G. van 
Asselt MK 10.00 ds. G. Rentink
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. den 
Braber
Vroomshoop Het Anker 9.30 en 
19.00 ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 9.30 ds. H. Kater-
berg
Westerhaar 9.30 ds. H. Schipper
Wierden DK 9.30 ds. C. Visser 
18.45 ds. G. Doorn GK 19.00 ds. 
P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. A. 
Zijlstra 19.00 ds. K. Borsje Kapel 
10.00 ds. K. Benard
Wijhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. D. Cap-
poolse
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok 14.30 
ds. G. van Zanden
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk 
19.00 ds. J. Wind
Witharen 10.00 n.b.
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 en 19.00 ds. 
A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. J. Jonkmans 
GrK 19.00 vespers JK 9.30 ds. M. 
Maas 19.00 ds. P. de Jager LK 10.00 
ds. P. Akerboom OK 10.00 ds. S. v/d 
Zee Open Kring 10.30 mw. J. v/d 
Zee SiK 10.00 kand. E. Jonker

Zondag 11 augustus 2019

Almelo De Ontmoeting 10.00 ds. 
C. Elsinga GrK 10.00 ds. P. Endedijk. 
H.A. Noach 10.00 ds. D. van Bart 
Eugeria 10.30 da. J. Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. M. Lourens 
19.00 drs. J. Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 tentdienst
Bergentheim OK 10.00 ds. H. 
Marsman
Berkum HH 9.30 ds. J. Rohaan
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 
ds. T. Veenstra
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 dhr. B. Slettenhaar
Bruchterveld 10.00 mw. H. Veldhuis
Daarle HK 9.30 en 19.00 ds. E. 

Prins GK 9.30 ds. M. Zoeteweij
Daarlerveen 9.30 n.b.
Dalfsen GrK 9.30 ds. A. Kruithof 
Oudleusen 9.30 ds. H. Schipper
Dedemsvaart VdK 9.30 ds. P. 
Lindhout De Fontein 19.00 ds. P. 
Lindhout
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. P. Moedt
Den Ham GK 9.30 ds. H. de Haan 
19.00 ds. G. de Goeijen DK 10.00 
ds. G. van Asselt
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuur-
mond Lonneker 10.00 ds. W. Jan-
sen Usselo 10.00 dr. C. de Jonge 
BK 10.00 ds. D. Juijn ZP 18.00 ds. 
E. van Gooswilligen HZ 10.00 ds. B. 
Wijnbergen
Enter 9.30 ds. J. Kroeskop 19.00 
zangdienst
Genemuiden GK 9.30 ds. Steen-
wijk 19.00 ds. E. v/d Veen GrK 9.30 
prop. H. Neervoort 19.00 ds. J. de 
Koeijer
Giethoorn PG 10.00 ds. K. Faber
Hardenberg HöK 9.30 ds. P. 
Langbroek Radewijk 10.00 ds. A. 
de Lange SK 19.00 ds. A. de Lange 
Witte Kerk 10.00 dhr. J. Berkhoff 
Oostloorn 10.30 
Heino 9.30 dhr. F. Buitink
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 ds. 
L. Aangeenbrug 19.00 da. R. Vedders 
KW 9.30 ds. R. Perk KZ 10.15 ds. 
R. Fernhout
Holten Kandelaar 9.30 ds. G. van 
Herk
Kamperveen 9.30 dr. Renkema
Lemelerveld BK 10.30 n.b.
Lutten KK 9.30 ds. Visser
Mariënberg SK 9.30 ds. A. de Vries
Nieuwleusen MK 9.30 ds. G. Bran-
dorff 19.15 ds. J. Boersma OK 9.30 
ds. G. Huiskamp
Nijverdal RB 9.30 ds. H. de Ruiter 
18.30 ds. D. Juijn HC 9.30 ds. W. 
Kaljouw
Oldemarkt GK 9.30 n.b.
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 
19.00 ds. M. de Vries HK 9.30 ds. R. 
de Bruijn
Paasloo HG 9.30 ds. G. Timmer
Rijssen GK 9.30 mw. H. van Herk 
19.00 ds. R. Perk
Sibculo KK 9.30 ds. H. ter Beek
Schuinesloot 9.30 ds. B. Urgert
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. D. 
Riemens 19.00 ds. W. ten Voorde
Staphorst 11.00 ds. M. Boersma
Steenwijk GrK 9.30 n.b. OV 9.30 
e n EV 10.45 n.b.
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. Wol-
ters MK 10.00 ds. J. Dekker
Vriezenveen OK 9.30 ds. H. Veltman
Vroomshoop Irene 9.30 ds. F. 
Schipper 19.00 ds. H. ter Beek
Wanneperveen 9.30 ds. J. de Kok
Westerhaar 9.30 ds. W. den Bra-
ber
Wierden DK 9.30 ds. G. Koppel-
man 18.45 dr. H. de Jong GK 9.30 
ds. P. Dekker 19.00 ds. J. Schipper 
Hoge Hexel 9.30 ds. C. Visser 
15.00 ds. H. v/d Pol
Wijhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. D. Cop-
poolse
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok 14.30 
ds. G. van Zanden
Windesheim 10.00 n.b. 19.00 ds. J. 
van Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. C. Aalbersberg
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spel HK 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam 
GrK 19.00 vespers JK 9.30 ds. J. 
van Wijk 14.00 ds. J. Harteman LK 
10.00 ds. N. Vlaming OK 10.00 ds. 
J. Jonkmans 14.00 perki-dienst SiK 
10.00 ds. G. de Boeijen StK 9.30 ds. 
G. van Rheenen

Zondag 18 augustus 2019

Almelo Bleek 10.00 past. F. Peters 
De Ontmoeting 10.00 ds. R. Vis-
ser PK 10.00 ds. P. Endedijk Eugeria 
10.30 mw. v/d Sluis
Beerzerveld 10.00 ds. A. Bierma
Belt-Schutsloot 9.30 ds. A. v/d 
Spek
Bergentheim WK 9.30 ds. G. Rohaan

Berkum HH 9.30 ds. H. Vijver
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 
ds. R. Vissinga
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer Dijk-
huis 10.00 dhr. R. Hoogerhuis
Bruchterveld 10.00 ds. G. Bran-
dorff
Daarle 9.30 ds. E. Prins GK 9.30 ds. 
R. Fernhout 19.00 ds. L. Kramer
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schipper 
Oudleusen 9.30 ds. T. Keuning
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K. van 
Staveren. H.A. De Fontein 19.00 
ds. G. Zijl. H.A.
De Krim PK 9.30 ds. R. v/d Hucht
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. H. Haan HK 
19.00 ds. H. Haan DK 10.00 ds. G. 
de Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. J. Bekhof 
Lonneker 10.00 mw. C. Braam 
Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot BK 
10.00 ds. F. Buitingk ZP 10.30 da. M. 
Schepers HZ 10.00 past. F. Beuger 
JK 10.00 koffi eochten
Enter 9.30 ds. E. Hempenius 19.00 
ds. A. v/d Spek
Genemuiden GK 9.30 ds. J. Bruin 
19.00 ds. Doorn GrK 9.30 ds. W. 
Hulsman 19.00 ds. J. Zuijderduijn HC 
9.30 ds. H. Westerhout
Giethoorn PG 10.00 ds. W. de 
Jong. H.A.
Hardenberg SK 9.30 ds. W. v/d 
Wel 19.00 ds. L. van Rikxoort Rade-
wijk 10.00 ds. J. Kruiter Witte 
Kerk 10.00 dhr. J. Berkhoff Oost-
loorn 10.30 ds. W. v/d Wel
Heino 9.30 ds. H. van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 ds. 
J. Wassenaar 19.00 ds. L. Aangeen-
brug KW 9.30 ds. L. Aangeenbrug 
KZ 10.15 ds. J. Kroeskop
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom 
Kandelaar 19.00 ds. J. Wegerif
Kamperveen 9.30 ds. P. Glas
Lemelerveld BK 9.30 tentviering
Lutten LK 9.30 ds. Urgert
Mariënberg SK 9.30 ds. L. Rik-
xoort 19.00 ECR
Nieuwleusen MK 9.30 en 19.15 ds. 
L. Hoekstra OK 9.30 ds. W. Visscher
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kaljouw 
18.30 ds. J. Eertink HC 9.30 ds. J. 
Woudenberg
Oldemarkt HG 9.30 dhr. J. Smit 
GK 9.30 n.b.
Ommen GK 9.30 ds. S. van Kooten 
HK 9.30 ds. K. Hazeleger 19.00 ds. 
J. de Haan
Rijssen GK 9.30 ds. Oosterwijk 
19.00 ds. S. Ris
Sibculo KK 9.30 FK 9.30 ds. A. v/d 
Griend
Schuinesloot 9.30 ds. Zweers
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. E. 
van Veen 19.00 tentdienst
Staphorst 11.00 ds. D. Hellinga
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haan-
stra OV 9.30 en EV 10.45 ds. D. 
Lagerweij
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. Wol-
ters MK 10.00 gemeenteleden
Vriezenveen OK 9.30 ds. M. Mon-
tagne
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. 
F. Schipper 19.00 ds. A. de Vries
Wanneperveen 9.30 ds. J. Dekker
Westerhaar 9.30 dhr. K. Ytsma
Wierden DK 9.30 ds. H. v/d Pol 
18.45 ds. M. v/d Zwan GK 19.00 ds. 
P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. M. 
v/d Zwan 15.00 ds. H. v/d Pol Kapel 
9.30 ds. K. Benard
Wijhe NK 10.00 ds. J. de Gier
Willemsoord 9.30 da. Y. Rie-
mersma
Wilsum 9.30 ds. A. de Vries 14.30 
ds. E. Terpstra
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk 
19.00 ds. U van Slooten
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. M. Benard GrK 
19.00 vespers JK 9.30 ds. E. de Mots 
19.00 ds. C. Stam LK 10.00 ds. W. 
Tinga OK 10.00 ds. N. Eygenraam 
Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu SiK 
10.00 dhr. G. Timmer StK 10.30 
mw. L. Brugmans

Vervolg van pagina 8

kerkdiensten



zondag 28 juli 2019 11

Kerkdiensten
Zondag 28 juli: 10.00 uur, gezamenlijke 
dienst in Kuinre voorganger ds. W. 
Kok.
Zondag 4 aug: 10.00 uur, gezamenlijke 
dienst in Blankenham, voorganger dhr. 
J. Smit.
Zondag 11 aug: 10.00 uur, gezamenlijke 
dienst in Kuinre, voorganger dhr. J. van 
Riessen.
Zondag 18 aug: 10.00 uur, gezamenlijke 
dienst in Blankenham, voorganger dhr. 
J. van Riessen.
Pastorale hulp. Mocht u die nodig 
hebben neemt u dan contact op met 
een van de ouderlingen.
Zieken en allen die pijn en verdriet 
hebben: wensen we Gods troost en 
nabijheid toe.
Vakantie
Open Doors-oprichter Anne van der 
Bijl daagt ons al decennia uit om niet 
slechts op zoek te gaan naar “dode 
stenen”,
waarmee hij de gebouwen in histo-
rische binnensteden bedoelt en de 
kunstschatten van een land. Hij roept 
op om met name naar de “levende 
stenen” op zoek te gaan, namelijk vol-
gelingen van Jezus Christus. Als Open 
Doors in Neder-land staan we voor 
de uitdaging om de aandacht van de 
christenen in Nederland en Vlaanderen 
steeds opnieuw te vangen en vast te 
houden voor de zaak van christenen 
die om Jezus’ wil worden vervolgd. 
Daarom laten we het appèl
dat Anne deed ook vandaag de dag nog 
klinken. 
U bent onderdeel van het lichaam van 
Christus. Wellicht is er geen betere 
tijd dan de vakantietijd om dat opnieuw 
te doordenken en te beleven. Als u 
andere christenen ontmoet of naar 
hen op zoek gaat. Als u contact legt en 
de verrassing van wederzijdse herken-
ning in Christus opnieuw mag beleven. 
Maar ook als u thuis blijft en geniet van 
vrijheid en vrede, welvaart en veilig-
heid. Door Gods genade en voorzie-
nigheid hebben wij hier in Nederland 
een plaats in het leven gekregen. Laten 
we op deze plaats en in onze speci-
fi eke omstandigheden en mogelijk-
heden, actief lid zijn van het Lichaam 
van Christus. Om met de woorden 
uit Efeziërs 3:21 af te sluiten: Zo komt 
God voor altijd en eeuwig alle eer toe 
in de gemeente door Jezus Christus. 
Uit: Open Doors, door Maarten Dees, 
directeur. (Het stukje is ingekort)
Bijbelse voorwerpen
Jaap Bönker verzamelde jarenlang bij-
belse voorwerpen tijdens zijn reizen 
naar het Midden-Oosten. Een deel 
hiervan is te zien in de tentoonstelling 
Expeditie Israël. Hij vindt de voor-
werpen op markten, bij handelaren 
of bij particulieren. Sommige zijn heel 
speciaal, zoals de ploeg en de dors-
slee, alles moest mee in de handbagage. 
Ook muziekinstrumenten die genoemd 
staan in Psalm 150, b.v. het “orgel”, dat 
eigenlijk een doedelzak is gemaakt van 
geitenhuid met twee fl uiten eraan. Een 
voorwerp met een bijzonder verhaal is 

een ezelskaak. Hij stond op de lucht-
haven van Ben-Gurion om terug te 
gaan naar Nederland toen hem werd 
gevraagd of hij wapens bij zich had. 
Toen hij daar positief op antwoordde 
had hij meteen een aantal mensen van 
de beveiliging om zich heen. Toen hij 
de kaak uit zijn koffer haalde, keken de 
mensen heel vreemd en gaven aan dat 
het geen wapen was. Hij vroeg toen of 
ze de Tenach lazen en vertelde hen dat 
één van hun voorvaderen (Simson) er 
duizenden Filistijnen mee had doodge-
slagen. Hij mocht gelijk door. De bood-
schap is dat hij de westerse mens de 
achtergrond van de diverse bijbelverha-
len wil meegeven. Voor gelovigen maar 
ook voor mensen zonder kerkelijke 
achtergrond. Zo gaan mensen anders 
kijken naar bijvoorbeeld het gedrag van 
mensen uit het Midden-Oosten. Die 
komen er dan achter dat de westerse 
cultuur niet zo zaligmakend is als wij 
denken. Het helpt bij het bijbellezen. 
Ze krijgen een beeld bij een voorwerp 
in een verhaal dat ze soms nog ken-
nen van de zondagsschool of de lagere 
school. Zo wordt de waarde van de 
verhalen weergegeven en het evangelie 
gebracht zonder dat het opdringerig 
wordt. Uit: Israël-actueel (De tentoon-
stelling is nog te zien tot 31 augustus 
in het Israël-centrum in Nijkerk, Henri 
Nouwenstraat 34. De toegang is gratis)
Tot slot een citaat van Mahatma Gan-
dhi, leider van het Indiase volk (1869-
1948): Gebed is de sleutel van de och-
tend en de grendel van de avond.

Een fi jne vakantietijd namens de ker-
kenraad van de Protestantse gemeente 
Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

Zondag 28 juli. 10.00u Ds H. Toren-
beek (Emmeloord.) Grote Kerk Blok-
zijl. Organist: Corry van den Berg. 
Collecte: 1e diaconie, 2e eigen kerk, 3e 
pastoraat eigen gemeente.
Zondag 04 aug. 10.00u Dr H. Nobel 
(Hoogeveen). Grote Kerk Blokzijl. 
Organist: Corry van den Berg. Col-
lecte: 1e diaconie, 2e eigen kerk, 3e 
bezoekdienst (ouderen en ziekenzorg).
Zondag 11 aug. 10.00u Ds Th. Veen-
stra (Diever). Grote Kerk Blokzijl. 
Organist: Stephan van Dokkum. Col-
lecte:
1e Kerk in Actie-Werelddiaconaat, 2e 
eigen kerk, 3e kerk.
Zondag 18 aug. 10.00u Ds J.C. Sent 
(Emmeloord). Grote Kerk Blokzijl. 
Organist: Stephan van Dokkum. Col-
lecte: 1e Roosevelthuis, 2e eigen kerk, 
3e orgelfonds.
Pastoraat
Mw L. Bloem-Scholtens, Boffersweidje 
17 (Vierhoek) Blokzijl, revalideert in 
de Schakel te Emmeloord. Wij wensen 
haar veel sterkte bij het verdere her-
stel. Het adres is Urkerweg 1; 8303 BX 
Emmeloord.
Mw. Jannie Langelaar, Kleine Breestraat 
1a Blokzijl heeft door een ongelukkige 
val ook haar heup gebroken en moet 
nu zo`n 6 weken rust houden. Ook 
haar wensen we een voorspoedig her-
stel toe! 
Wij willen ook niet vergeten hen die 
hier niet met name genoemd worden, 
maar waarvan wij weten dat ze tobben 

met hun gezondheid, in onzekerheid 
leven over een medische behandeling, 
herstellende zijn van een operatie of 
rouw en verdriet moeten dragen. Wij 
wensen u Gods nabijheid toe. 
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!
lied 791
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!
Vakantie
Vanaf woensdag 24 juli tot en met 
woensdag 21 augustus is ds Jelle Vonk 
met vakantie. Bij bijzonderheden wordt 
u verzocht contact op te nemen met 
uw wijkouderling. 
Een ieder die binnenkort een paar 
weken (of een paar dagen) op vakantie 
gaat, een hele fi jne tijd gewenst. We 
hopen dat u allen weer veilig thuiskomt. 
Oost, West, thuis best!
Agenda
Zondagen 28 juli t/m 18 augustus om 
10.00uur alle diensten in de Grote 
Kerk.
De Kinderkerk
De KinderKerk start om 10:00 in de 
consistorie voor de kinderen van groep 
1-3. De kinderen van groep 4-8 komen 
na de eerste schriftlezing ook naar de 
consistorie waar dan de beide groepen 
samen verder zullen gaan. Er zal dan 
een gezamenlijk verhaal zijn en verwer-
king in de vorm van een knutselwerkje, 
spelletje enz. Alle kinderen komen dan 
na de collecte weer terug in de kerk 
zodat er gezamenlijk kan worden afge-
sloten met de Zegen en het slotlied. 
Tijdens de KinderKerk is er een aparte 
collecte waar de kinderen een jaar 
lang voor collecteren. Elk jaar wordt 
er een nieuw doel gekozen. Tijdens de 
diensten in Scheerwolde start de Kin-
derKerk voor groep 1-8 na de eerste 
schriftlezing. De kinderen komen dan 
ook na de collecte weer terug in de 
dienst.
Facebook
Wordt vriend op Facebook van de kerk 
van Blokzijl/ Scheerwolde en we delen 
met u en jou de bijzondere activiteiten, 
die er zijn in en om de kerk!
Bezoekdienst 
Jarig op 1 juli dhr R. L van der Linde, 
80 jaar Duinweg 3, op 7 juli mw J. J. 
Post, 75 jaar, Noorderkade 2, op10 
juli dhr J. B. Rabbinge, 76 jaar, Barend 
Loosweg 17, op 3 aug dhr P. Boes, 83 
jaar, Zuiderzeeweg 2, op 3 aug dhr J. 
Lok, 78 jaar, Wetering Oost 42, op 5 
aug. mw M. A. v. d. Werf-Boekweg, 
86 jaar, Jonenweg 31, op10 aug dhr J. 
Wardenier, 77 jaar, Wilhelminastr 1, op 
15 aug dhr E. Apperlo, 91 jaar, Boffers-
weidje 6, op 24 aug mw J. Eker, 89 jaar 
Wetering Oost 10, op 26 aug dhr M. 
Timmerman, 78 jaar, Steenwijkerdiep-
noord 14, op 27 aug dhr G. Joustra, 80 
jaar, Wetering West 63, op 28 aug mw 
J. Pouwels- Boes, 79 jaar, Beatrixstr 
4, op 30 aug dhr W. Pieffers, 80 jaar, 
Zuiderkade 11. Allen van harte gefelici-
teerd en een fi jne verjaardag gewenst. 
Jubileum: op 26 juli is de Fam P. A. Ziel, 
kanaalweg 10, 45 jaar getrouwd, op15 
aug is de Fam A. C. Kruimer, Barend 
Loosweg 21, 45 jaar getrouwd, op 30 
aug is de Fam H. A. Aalbersberg, Hout-
zagerijweg 2, 45 jaar getrouwd, op 26 
aug is de Fam H. Boes, Zuiderstr 3, 50 
jaar getrouwd. U, allen van harte gefeli-
citeerd en een fi jne dag gewenst. 
Namens de bezoekdienst
Marie Dijkman-van der Sluis.
Kopij eerstvolgende nummer voor het 
nummer dat vrijdags uitkomt: kopij tot 
uiterlijk zaterdagmiddag 17 augustus 
12.00 uur naar Henk van Dalen hvanda-
len03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 28 juli gaat de heer 
J. Smit uit Belt-Schutsloot voor. 
Mevrouw M. Withaar zal ons begelei-
den op het orgel en mevrouw P van 
Wieringen is de dienstdoende ouder-
ling. De uitgangscollecte is bestemd 
voor het binnenlands diaconaat.
Op zondag 4 augustus gaat ds. G.A. 
Cnossen uit Apeldoorn voor. De orga-
nist tijdens de dienst is de heer J. Floor 
en de heer J. Smit is de dienst doende 
ouderling. De uitgangscollecte is 
bestemd voor het onderhoud van het 
Protestants Centrum.
Op zondag 11 augustus zal ds. 
K.J. Faber uit Wolvega voorgaan. De 
heer A. Nijmeijer is de organist en 
mevrouw M. Kruider is de dienstdoen-
de ouderling. De uitgangscollecte is 
bestemd voor de zomerzending
Op zondag 18 augustus zal ds. W.L. 
de Jong uit Rinsumageest de voorgan-
ger zijn. Tijdens deze dienst vieren we 
het Heilig Avondmaal in zittende vorm. 
De heer S. Huismans is de organist en 
mevrouw P. van Wieringen is de dienst 
doende ouderling. Na de dienst is er 
koffi e/thee/limonade in het Protes-
tants Centrum. De uitgangscollecte is 
bestemd voor het ouderenwerk. 
Tijdens de diensten zal er oppas aan-
wezig zijn voor de kleintjes. Kerkver-
voer: Hans Spitzen, tel. 360322.
Van de Diaconie
De Heilig Avondmaal collecte op 18 
augustus is bestemd voor Hoop voor 
Albanië. Hoop voor Albanië is opge-
richt in 1993 met als doel de kerk in 
Albanië te ondersteunen en zo in de 
geestelijke en materiële nood van dit 
land helpen te voorzien. Tevens ver-
leent de stichting hulp aan weeshuizen 
en ziekenhuizen. Hoop voor Albanië 
verzendt voedsel, kleding, huisraad, 
schoolmateriaal en christelijke litera-
tuur. Goederen die de diverse kerken 
vervolgens zelf distribueren. De Dia-
conie beveelt deze collecte van harte 
bij u aan.
Wel en Wee
Vanuit onze gemeente zijn er weinig 
meldingen van zieken. Er zullen echter 
best nog wel een aantal gemeentele-
den zijn die geregeld voor ernstige of 
minder ernstige problemen naar het 
ziekenhuis of een dokter toe moeten. 
Langs deze weg wil ik u laten weten 
dat als u bezoek van ons zou willen 
hebben u gerust ons kunt bellen; we 
willen er graag voor u zijn. Ook als u 
wat aanspraak wilt hebben i.v.m. de 
zomervakantie nu de familie of ken-
nissen op vakantie zijn. Laat het alstu-
blieft weten. Aandacht voor elkaar is 
naast het geloof een belangrijk ele-
ment van het samen gemeente zijn. 
Wij zijn allen Gods mensen en leven 
voor elkaar met de liefde van onze 
Vader.

Nu heb ik nog een gedicht van 
A.F. Troost

Een herberg onderweg
Dit huis, een herberg onderweg

voor wie verdwaalt in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven;
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven
plaats tegen de neerslachtigheid
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gasthuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase.
Hier kan men putten; nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnen gaat,
en hier de lasten liggen laat.

Een groet van Minie Kruider

28 juli: Gezamenlijke dienst in Kuinre 
10.00 uur, Ds. W. Kok.
4 augustus: Gezamenlijke dienst in 
Blankenham 10.00 uur, Dhr. J. Smit.
11 augustus: Gezamenlijke dienst in 
Kuinre 10.00 uur, dhr. J. van Riessen. 
18 augustus: Gezamenlijke dienst in 
Blankenham 10.00 uur, dhr. J. van Ries-
sen. 
25 augustus: Gezamenlijke dienst in 
Kuinre 10.00 uur, Ds. D. Wolse. 
Op zondag 7 juli was er een overstap 
dienst. In deze dienst namen Elize 
Geerlings en Kim Polderman afscheid 
van de zondagschool. Het was een 
mooie dienst. Het thema van deze 
dienst was: ‘Wie ben ik?’ Aan het einde 
van de dienst kreeg eenieder een spie-
geltje mee naar huis. 
De bloemen van deze dienst gin-
gen, met een hartelijke groet van de 
gemeente, naar mevr. Klaasje Kroes, 
die tijdelijk verblijft in de schakel in 
Emmeloord. De bloemen uit de dienst 
van zondag 14 juli gingen, met een har-
telijke groet van de gemeente, naar dhr. 
Johannes Wietsma, die weer thuis is 
na een operatie. Wij wensen hem een 
voorspoedig herstel toe.
Zondag 28 juli gaat ds. W. Kok uit 
Emmeloord voor in een gezamenlijke 
dienst in Kuinre, aanvang van deze 
dienst is om 10.00 uur. Zondag 4 augus-
tus is er een gezamenlijke dienst in 
Blankenham, aanvang 10.00 uur. Dhr. 
J. Smit uit Belt-Schutsloot zal in deze 
dienst voorgaan. Zondag 11 augustus is 
er een gezamenlijke dienst in Kuinre. 
In deze dienst gaat dhr. J. van Riessen 
uit Havelterberg voor. Aanvang van de 
dienst is 10.00 uur. In de dienst van 18 
augustus gaat Dhr. J. van Riessen uit 
Havelterberg voor in een gezamenlijke 
dienst in Blankenham. Aanvang van de 
dienst is om 10.00 uur.
Zondag 25 augustus is er een geza-
menlijke dienst in Kuinre om 10.00 
uur. Voorganger in deze dienst is ds. D. 
Wolse uit Lelystad.

 Giethoorn

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

Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en 
verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

Kuinre 

Protestantse Gemeente Kuinre
Henric de Cranestraat 41
8374 KL  Kuinre
 
Scriba: scriba-kuinre@live.com
 
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham
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Blankenham

Protestantse Gemeente 
Blankenham 
Kerkbuurt 9
8373 EG Blankenham
 
Scriba: mevr. C.A. Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG Blankenham
0527-202584 
ariaderuiter@gmail.com
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenh

Berkum HH 9.30 ds. H. Vijver
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 
ds. R. Vissinga
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer Dijk-
huis 10.00 dhr. R. Hoogerhuis
Bruchterveld 10.00 ds. G. Bran-
dorff
Daarle 9.30 ds. E. Prins GK 9.30 ds. 
R. Fernhout 19.00 ds. L. Kramer
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schipper 
Oudleusen 9.30 ds. T. Keuning
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K. van 
Staveren. H.A. De Fontein 19.00 
ds. G. Zijl. H.A.
De Krim PK 9.30 ds. R. v/d Hucht
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. H. Haan HK 
19.00 ds. H. Haan DK 10.00 ds. G. 
de Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. J. Bekhof 
Lonneker 10.00 mw. C. Braam 
Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot BK 
10.00 ds. F. Buitingk ZP 10.30 da. M. 
Schepers HZ 10.00 past. F. Beuger 
JK 10.00 koffi eochten
Enter 9.30 ds. E. Hempenius 19.00 
ds. A. v/d Spek
Genemuiden GK 9.30 ds. J. Bruin 
19.00 ds. Doorn GrK 9.30 ds. W. 
Hulsman 19.00 ds. J. Zuijderduijn HC 
9.30 ds. H. Westerhout
Giethoorn PG 10.00 ds. W. de 
Jong. H.A.
Hardenberg SK 9.30 ds. W. v/d 
Wel 19.00 ds. L. van Rikxoort Rade-
wijk 10.00 ds. J. Kruiter Witte 
Kerk 10.00 dhr. J. Berkhoff Oost-
loorn 10.30 ds. W. v/d Wel
Heino 9.30 ds. H. van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 ds. 
J. Wassenaar 19.00 ds. L. Aangeen-
brug KW 9.30 ds. L. Aangeenbrug 
KZ 10.15 ds. J. Kroeskop
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom 
Kandelaar 19.00 ds. J. Wegerif
Kamperveen 9.30 ds. P. Glas
Lemelerveld BK 9.30 tentviering
Lutten LK 9.30 ds. Urgert
Mariënberg SK 9.30 ds. L. Rik-
xoort 19.00 ECR
Nieuwleusen MK 9.30 en 19.15 ds. 
L. Hoekstra OK 9.30 ds. W. Visscher
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kaljouw 
18.30 ds. J. Eertink HC 9.30 ds. J. 
Woudenberg
Oldemarkt HG 9.30 dhr. J. Smit 
GK 9.30 n.b.
Ommen GK 9.30 ds. S. van Kooten 
HK 9.30 ds. K. Hazeleger 19.00 ds. 
J. de Haan
Rijssen GK 9.30 ds. Oosterwijk 
19.00 ds. S. Ris
Sibculo KK 9.30 FK 9.30 ds. A. v/d 
Griend
Schuinesloot 9.30 ds. Zweers
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. E. 
van Veen 19.00 tentdienst
Staphorst 11.00 ds. D. Hellinga
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haan-
stra OV 9.30 en EV 10.45 ds. D. 
Lagerweij
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. Wol-
ters MK 10.00 gemeenteleden
Vriezenveen OK 9.30 ds. M. Mon-
tagne
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. 
F. Schipper 19.00 ds. A. de Vries
Wanneperveen 9.30 ds. J. Dekker
Westerhaar 9.30 dhr. K. Ytsma
Wierden DK 9.30 ds. H. v/d Pol 
18.45 ds. M. v/d Zwan GK 19.00 ds. 
P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. M. 
v/d Zwan 15.00 ds. H. v/d Pol Kapel 
9.30 ds. K. Benard
Wijhe NK 10.00 ds. J. de Gier
Willemsoord 9.30 da. Y. Rie-
mersma
Wilsum 9.30 ds. A. de Vries 14.30 
ds. E. Terpstra
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk 
19.00 ds. U van Slooten
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. M. Benard GrK 
19.00 vespers JK 9.30 ds. E. de Mots 
19.00 ds. C. Stam LK 10.00 ds. W. 
Tinga OK 10.00 ds. N. Eygenraam 
Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu SiK 
10.00 dhr. G. Timmer StK 10.30 
mw. L. Brugmans
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In de zomerperiode is de Kerk in Kuin-
re 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. 
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.

Uw Woord 
Uw Woord is een reisgids ten leven, Uw 
Woord is een Licht op mijn pad, dat 
vrede en heil mij wil geven en Godd’lijke 
liefde bevat. Uw Woord kan nooit krach-
teloos wezen, Uw Woord is een Woord 
van gezag, Het is, als we ‘t telkens weer 
lezen, een Krachtbron voor iedere dag. Uw 
Woord is de Waarheid, o Here, waarin ik 
Uw wijsheid ontmoet. Daar kan ik, daar 
mag ik op teren, Uw Woord is een lamp 
voor mijn voet. Uw Woord is zo wijs en zo 
Heilig, het is een geschenk en maakt mij 
blij. Wanneer ik het lees voel ik mij veilig 
en zoals Uw Woord is, zijt Gij. O, machtig 
en Godd’lijk Wezen, die heel deze wereld 
regeert: Uw naam zij voor eeuwig gepre-
zen, geloofd en gedankt en geëerd!

Met een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad van de Protes-
tantse Kerk Kuinre.

Zondag 28 juli. Aanvang: 09.30 uur. 
Voorganger: ds. C.P. Meijer (Zwolle). 
Organist: Jannes Lopers. Ophaaldienst: 
dhr. E. Kooij. Eindcollecte: Kerktele-
visie.
Zondag 4 augustus. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. C. Huisman (Mep-
pel). Organist: Teun Hoen. Ophaal-
dienst: dhr. D. Zeefat. Eindcollecte: 
Kosten Pastoraat. Na afl oop van deze 
dienst is er gelegenheid tot ontmoeting 
onder het genot van een kopje koffi e 
of thee.
Zondag 11 augustus. Aanvang 09.30 
uur. Voorganger: dhr. H. Brouwer 
(Rouveen). Organist: Jannes Lopers. 
Ophaaldienst: dhr. J. Kraak. Eindcol-
lecte: Werelddiaconaat
Zondag 18 augustus. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. Orga-
nist: Gerco Eggink. Ophaaldienst: dhr. 
H.A. Stegink. Eindcollecte: Onderhoud 
Kerkgebouw.
Lezingen: Jeremia 23:23-29 en Lucas 
12:49-56 
Tegendraadse lezingen zijn het vandaag. 
Ongemakkelijk. Een woedende pro-
feet is aan het woord, beter nog een 
woedende God. Waarom deze heftig-
heid? Omdat er profeten zijn die Gods 
woord verdraaien in leugens, dromen, 
luchtkastelen. Gods woord is dan ‘als 
een vuur, als een hamer die een rots 
verbrijzelt.’ God is daarin de rechter 
te midden van goden en machten. Hij 
neemt het op voor de weerlozen en 
wezen, de verdrukten en zwakken. 

Durven we het aan om dit werkelijk te 
horen? 
Ouderenmorgen tijdens de vakan-
tie
Net als vorig jaar in juli en augustus 
wordt er op de eerste woensdag van de 
maand een ontmoetingsochtend geor-
ganiseerd in de gemeenschapsruimte 
van de Woldleite. De eerstvolgende 
ontmoetingsochtend is op woensdag 
7 augustus. Deze ochtend begint om 
10.00 uur en eindigt om 11.30 uur. 
Heeft u geen vervoer, en wilt u worden 
opgehaald voor deze ochtend, dan kunt 
u bellen met Roeli Boer, tel. 587570.
Bloemendienst 
De bloemen uit de dienst gaan elke 
zondag als groet van ons allen naar 
iemand in de gemeente, of soms bui-
ten de gemeente, die het nodig heeft. 
Het zou fi jn zijn als de bloemen door 
gemeenteleden gebracht worden. Mis-
schien wilt u hier wel aan meewerken. 
Wij als kerkenraad willen graag een 
rooster maken van mensen die met 
toerbeurt hieraan mee willen werken. 
Wilt u ook de bloemen wegbrengen, 
meldt u zich dan aan bij Roeli Boer, tel. 
587570 of één van de andere kerken-
raadsleden of op de lijst die achterin de 
kerk ligt.
Bloemen
Met een hartelijke groet en een bemoe-
diging zijn de bloemen uit de diensten 
van de afgelopen zondagen gebracht bij: 
Karel Jager, dirigent van de Woldklank, 
mevr. Pieffers, Hummelingen, mevr. 
Lijkendijk, Vredenburg en bij de fam. 
Buter van Mariënwold. 
Giften
De Diaconie ontving € 3,- voor Kerk-
dienst gemist, en mevr. Boer ontving 
€ 20,- voor de kerk. Ds. van Veen ont-
ving € 10,- en € 20,- voor de kerk. Har-
telijk bedankt voor deze giften.
Overleden
Op donderdag 20 juni is Marijcke 
de Looze–Keizer overleden op de 
leeftijd van 81 jaar. De druk bezochte 
uitvaartdienst is gehouden op woens-
dag 26 juni vanuit onze kerk, waarna de 
begrafenis plaatsvond in Paasloo. Wij 
wensen Anne, de kinderen en klein-
kinderen veel sterkte toe in dit verlies. 
Het was de wens van Marijke om géén 
uitgebreide levensbeschrijving te geven. 
Een wens die gerespecteerd wordt.
Wij gedenken
Op maandag 24 juni overleed mevr. 
Annie Dedden–de Wolde op de 
leeftijd van 91 jaar. Een hele leeftijd, 
zeker als je in ogenschouw neemt hoe 
moeilijk haar start was in het leven. 
Geboren in wat we nu een opvanghuis 
zouden noemen voor vrouwen, die 
ongetrouwd zwanger waren geraakt. 
Haar moeder stond haar al vrij snel af 
en Annie groeide op in allerlei pleeg-
gezinnen. Toen Annie een jaar of twaalf 
was kreeg zij enige stabiliteit toen zij 
bij een gezin in Willemsoord terecht 
kwam. Zij heeft in haar meisjesjaren de 
huishoudschool gevolgd. Na die school 
ging zij uit werken bij diverse gezinnen. 
Op 5 mei 1951 trouwde zij met Rikus 
Dedden, die zij eerder met uitgaan had 
ontmoet. Samen kregen zij 5 kinderen, 
Geke, Anneke, Ria, Gerda en René. Na 
hun trouwen hebben Rikus en Annie 
eerst op Westenwold gewoond, een 
paar jaar in Scheerwolde en daarna vele 
jaren op Basseweg 8. Annie zorgde voor 
de kinderen, haar man was overdag weg 
als pijpfi tter. Toch was haar man Rikus 
de spil, de aanjager van het gezin. Want 
samen met haar man was het gezel-
lig, gastvrij, een zoete inval, alles was 
mogelijk. Dat haar man daarvoor zorgde 
bleek wel toen hij overleed in 1993. 
Toen de kinderen uitgevlogen waren 
gingen zij graag naar de kinderen en pas-
ten op kleinkinderen. Vanaf 1993 ver-
anderde dat allemaal abrupt toen haar 
man Rikus plotseling overleed. Gelukkig 

was René nog thuis om voor te zorgen, 
waardoor zij toch nog een doel had. Dit 
is zo jaren doorgegaan. Uiteindelijk kon-
den ze niet meer zonder elkaar maar 
ook niet met elkaar. In 2015 verhuisde 
Annie naar de Woldleite in Steenwij-
kerwold. Daar heeft ze mooie jaren 
gehad. Annie Dedden is ook heel lang lid 
geweest van het kerkkoor, tot het niet 
meer kon, dat speet haar wel. Ook van 
de vrouwenvereniging “Houd de lampen 
brandende” is zij heel lang lid geweest. 
Een aantal weken geleden kreeg ze last 
van duizeligheid, ze kwam op bed te 
liggen, de oorzaak was waarschijnlijk 
een harde val uit bed, waarbij ze een 
hersenschudding opliep. Een tijdelijke 
verhuizing naar Nijenstede vond plaats 
en langzaam leek het weer wat beter 
te gaan, maar een herseninfarct op 
maandagavond 17 juni maakte aan alle 
hoop een einde. Op 24 juni is zij rus-
tig heengegaan. Op 28 juni hebben we 
afscheid van haar genomen vanuit onze 
kerk met het lezen van Psalm 23. Psalm 
23 is overbekend, het is een Psalm die 
eigenlijk iedereen wel kent. Je weet niet 
hoe de weg door het leven zal zijn. Maar 
je mag weten dat God er altijd was en 
dat Hij er altijd zal zijn. En dat het door 
zijn zorg je nooit echt aan iets zal ont-
breken. Hij heeft je gegeven wat je nodig 
had en Hij belooft dat Hij dat zal doen. 
Moge de Heer zich over allen die haar 
missen ontfermen.
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 mantel-
zorgers 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 toever-
trouwd aan de predikant en ouderlin-
gen, wat wel moeilijker wordt nu we 
nog maar twee ouderlingen hebben. 
Daarnaast zijn er de bezoekers die 
contacten met gemeenteleden onder-
houden. Indien u behoefte hebt aan 
pastoraal contact of een gesprek, kunt 
u altijd direct contact opnemen met de 
predikant of ouderling.

Een zegen
Al wat een mens geluk kan geven
draag je binnen met je mee,
zoek het niet hoog of over zee,
het staat al in je hart geschreven.

Een stem is het, ons doorgegeven,
die zegt: Ik zal er zijn voor u.
Laat je gezeggen, hier en nu,
en kies de ware weg ten leven.

Wie antwoord aan de stem durft te geven,
weet zich geborgen en bemind,
ontvangt de vrijheid van een kind
en wordt voor anderen een zegen!

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

28 juli 2019 om 10:00 uur in de 
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. 
H.J.H. Pap voor te gaan. De organist 
is dhr. A. Kroeze en het lied voor de 
dienst is Lied 840. Collectes: Youth 
for Christ, instandhouding van de 
eredienst, onderhoudsfonds. De auto-
dienst wordt verzorgd door Fam. D. 
Boxum, telefoon 246592. Er wordt 
in Tilvoorde op de jongste kinderen 
van onze gemeente gepast door: Evie 
Roskam en Marlies Roskam. Er is een 
kindernevendienst voor de kinderen 
van groep 1,2 en 3, dit wordt verzorgd 
door Hennie Boes.
28 juli 2019 om 19:00 uur in de 
Johanneskerk, in deze gezamenlijke 
dienst hoopt ds. G Timmer uit Kampen 
voor te gaan. De autodienst wordt ver-
zorgd door Fam. D. Boxum, telefoon 
246592.
4 augustus 2019 om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst hoopt 
ds. G v Asselt uit Apeldoorn voor te 
gaan. De organist is dhr. A. Kroeze en 
het lied voor de dienst is Lied 978. Col-
lectes: Diaconaal Platform, instandhou-
ding van de eredienst, algemene doel-
einden. De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. H. Noorderhaven, telefoon 
246901.
Er wordt in Tilvoorde op de jongste 
kinderen van onze gemeente gepast 
door: Lammie v Benthem en Jeanette 
Bruintjes. Er is een kindernevendienst 
voor de kinderen van groep 1,2 en 3, 
dit wordt verzorgd door Hennie Boes.
4 augustus 2019 om 19:00 uur in 
de Kapel, in deze gezamenlijke dienst 
hoopt ds. S M Rooseboom uit Oudega 
voor te gaan. De organist is dhr. J.P. van 
Eerde en het lied voor de dienst is Lied 
978. Collectes: Diaconaal Platvorm, 
instandhouding van de eredienst, alge-
mene doeleinden. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. H. Noorderhaven, 
telefoon 246901.
11 augustus 2019 om 10:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. 
De organist is dhr. J. Bredewout en 
het lied voor de dienst is Lied 217. 
Collectes: Kerk in actie, Werelddiaco-
naat, instandhouding van de eredienst, 
onderhoudsfonds. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. P. Menger, telefoon 
245511. Er wordt in Tilvoorde op de 
jongste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Alinda Knoppers en Ger-
trude de Dobbelaar – Haaften. Er is 

een kindernevendienst voor de kinde-
ren van groep 1,2 en 3, dit wordt ver-
zorgd door Hennie Boes.
11 augustus 2019 om 19:00 uur 
in de Johanneskerk, in deze geza-
menlijke dienst hoopt ds. W H B ten 
Voorde uit Nunspeet voor te gaan. De 
autodienst wordt verzorgd door Fam. 
P. Menger, telefoon 245511.
18 augustus 2019 om 10:00 uur 
in de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. De 
organist is dhr. J. Bredewout en het 
lied voor de dienst is Lied 839. Col-
lectes: diaconie, instandhouding van de 
eredienst, onderhoudsfonds. De auto-
dienst wordt verzorgd door Fam. K. 
Naberman, telefoon 246502. Er wordt 
in Tilvoorde op de jongste kinderen 
van onze gemeente gepast door: Tessa 
Hogendorf en Femmie Hogendorf. Er 
is een kindernevendienst voor de kin-
deren van groep 1,2 en 3, dit wordt 
verzorgd door Claudia Mooiweer en 
Roos Dijkstra.
18 augustus 2019 om 19:00 uur in 
de Tent in Klooster, in deze geza-
menlijke dienst hoopt Raad van Kerken 
voor te gaan. De autodienst wordt ver-
zorgd door Fam. K. Naberman, tele-
foon 246502.
Agenda
5 augustus 2019 om 19:00 uur, Verkoop 
collectebonnen van 19.00-20.00 uur, 
Tilvoorde.
11 augustus 2019 om 17:00 uur, Gast 
aan tafel, de Voorhof.
Prekenserie: de vrucht van de 
Geest
Na mijn vakantie zal ik de serie preken 
over de vrucht van de Geest (Gal. 5: 
22, 23) verder voortzetten. 11 augustus 
denken we na over vrede en 18 augus-
tus over geduld.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken van 
medeleven en als groet van de gemeen-
te, bloemen bezorgd bij dhr. en mw. 
Raggers-Lok, Koriander 245: zij waren 
9 juli 60 jaar getrouwd, bij dhr. Jordens, 
Vossenkamp 3, bij dhr. A. de Lange, Sint 
Jansweg 5, en bij dhr. Wever, Mr. Kroe-
zestraat 21.
Opbrengst zendingsbusjes
De opbrengst van de zendingsbusjes in 
de periode van 1 jan. t.m. 2 juli 2019.
Anna en Ruben Bakker €209.50
Mara en Jade Bron €82.97
Tessa Hogendorf €36.50
Nora Mondria en Lienke Koedijk 
€119.19
Sven en Thomas Mondria €238.78
Ruth, Thirza en Nathan Mooiweer 
€52.17
Marin, Lotte en Roos Paters €25.90
Niek en Sem Remijnse €50.15
Renate en Henriette Stam €176.26
Ruben Wolters €94.05
Hartelijk dank aan de gevers en dank 
aan de jongelui, die met het busje 
lopen. Tessa, Ruth, Marin en Sven 
stoppen er mee. Wij wensen hen 
veel succes in het vervolgonderwijs. 
De opbrengst van de zendingsbusjes 
wordt overgemaakt, naar het project 
“PRAAG”. Wie komt ons helpen er zijn 
meerdere straten, waar niet gelopen 
wordt. Contactadres zendingscommis-
sie: Coba Bos, Bisschopstraat 39, tel. 
241951.
Verjaardagfonds
Het verjaardag fonds is op zoek naar 2 
personen die de zakjes voor het ver-
jaardag fonds wil wegbrengen en opha-
len. Het betreft de Kerkstraat en de 
omgeving Ettenlandseweg, Marknesse 
en Kraggenburg. Aanmelden kan bij 
Hennie Klaver-Mast, D.van Bourgon-
diëstraat 15e het telefoonnummer is 
0527-243531
Bloemengroet
Er zijn afgelopen weken, als teken van 
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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

berichten Het Zondagsblad 

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

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

OPENLUCHTSAMENKOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ROMMELMARKT VAN DE KERK?
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medeleven en als groet van de gemeen-
te, bloemen gebracht bij: Mw. Smit - 
Schaap, van Smirrenstraat 15, Mw. Pit, 
Aak 10, Hr. van Benthem, Mr. Kroe-
zestraat 13, Hr. en mw. Bierma - Hart-
mans, Ettenlandseweg 24; zij waren 24 
juni 60 jaar getrouwd en Mw Lassche- 
Klaver Leeuwte 58.
Mw Vis- Visscher Leeuwte 82a, Mw 
Steenbergen- Schuurman Molenstraat 
37, Hr. Briët, Het Vosken 6 en naar 
Hr. en mw. Groenewoud - Soldaat, 
Repelweg 15; zij waren 6 juli 40 jaar 
getrouwd.
Bedankje
Heel erg bedankt voor de prachtige 
bloem die we gekregen hebben ter 
ere van ons veertig jarig huwelijk. Wij 
waren blij verrast!! nogmaals bedankt. 
Groet, Peter en Ria Groenewoud.
Giften
De Diaconie ontving via Petra Santber-
gen € 5.00 voor het bloemenfonds. Het 
College van Kerkrentmeesters ontving 
€ 20.00 via ds. H.J.H. Pap. Hartelijk 
dank voor deze giften.
Medeleven
Wij willen alle mensen bedanken die 
in de afgelopen periode met ons mee-
geleefd hebben en voor ons hebben 
gebeden. Dank jullie wel voor alle 
bezoekjes in het ziekenhuis en thuis, 
voor de vele telefoontjes, kaarten, 
bloemen en fruitschalen enz. het is te 
veel om op te noemen. Wij zijn God 
er dankbaar voor dat de operatie goed 
is gegaan en dat alles nu goed gaat. 
Albert en Margriet Hoogstede.
Zendingscommissie
Van de familie Wolters in Praag ontvin-
gen wij onderstaande gebedspunten:
•Wilt u met ons danken voor het afge-
lopen verlof. We hebben een drukke, 
maar goede tijd in Nederland gehad. 
We kijken terug op goede ontmoetin-
gen en we voelen ons gezegend door 
jullie gebeden en nabijheid. 
•Wilt u met bidden voor onze missio-
naire gemeenschap. We kijken dank-
baar terug op onze trip en picknick en 
we bidden dat de aangereikte leessleu-
tels onze vrienden mogen helpen om 
Gods Woord beter te leren begrijpen, 
vooral diegenen die niet gewend zijn 
om de Bijbel te lezen. 
•Wilt u met ons bidden voor de kerk 
in Nederland én in Tsjechië, voor een 
vernieuwing van ons denken over gelo-
ven in drie richtingen, UP, OUT en IN. 
We bidden dat we verdieping mogen 
vinden in ons (persoonlijke) geloofsle-
ven, als gemeenschap en in onze mis-
sionaire opdracht.
Als zendingscommissie zijn we u dank-
baar dat we voor dit project onlangs € 
2.000,- konden overmaken. We hopen 
in het najaar nog weer een donatie te 
kunnen doen.
Wanneer er niet bij u gecollecteerd 
wordt dan kunt uw giften voor het 
project Praag ook deponeren in de 
bussen die in beide kerkgebouwen bij 
de uitgang hangen óf uw gift overma-
ken naar NL07 RABO 0301 8184 36.
Na de zomer verwachten we alle gif-
ten binnen te hebben voor de pink-
stercollecte en zullen u dan op de 
hoogte stellen van het totaalbedrag 
wat opgebracht is. Namens de zen-
dingscommissie hartelijk dank voor al 
uw donaties!
Bezichtigen van de Grote Kerk
In het toeristenseizoen is de Grote 
Kerk te bezichtigen. In de maanden 
juli en augustus zijn er op dinsdag-, 
woensdag-, donderdag-, vrijdag- en 
zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 
16.30 uur vrijwilligers aanwezig om u 
en onze bezoekers rond te leiden. 
Ook kunnen bezoekers terecht op 
Open Monumentendag, dit jaar op 
zaterdag 14 september. 

“Zingend de zomer door”
Naast de dienst in de Kapel of de 
gezamenlijk dienst in de Johanneskerk 
kunt u op de zondagavonden 28 juli, 
4 augustus en 11 augustus ook samen 
“Zingend de zomer door”, een activi-
teit georganiseerd door de gezamenlij-
ke evangelisatiecommissies. Van 19.00 
uur tot 20.00 uur worden er samen 
bekende geestelijke liederen gezonden 
op camping “het Akkertien”, Noorwal 
3. U bent van harte welkom.
Geboorteberichten
Dank u Heer, U liet ons weer
Het wonder beleven, Ons werd een zoon 
en broertje gegeven
Zo lieten Iris en Bertus Hakvoort 
weten dat op 12 juli hun zoontje Jonas 
Ruben geboren is, broertje van Hanna. 
Ze wonen Zeestraat 10 in Blanken-
ham. We willen de familie Hakvoort 
van harte feliciteren. 
Dankbaar en blij laten Peter en Ange-
lique Winers weten dat zij op 14 juli 
de trotse ouders zijn geworden van 
dochter Noa. Het gezin woont aan de 
Kade 34 in Vollenhove. Ook Peter en 
Angelique, van harte gefeliciteerd. 
We hopen dat Jonas Ruben en Noa 
mogen opgroeien in de blijdschap als 
kind van God

Overlijden
Op 16 juli jl. is dhr. Frederik Schuur-
man, Meester Kroezestraat 10 overle-
den op de leeftijd van 89 jaar.
De laatste paar weken ging zijn gezond-
heid wel achteruit, maar zijn overlijden 
kwam toch enigszins onverwacht. Op 
maandag 22 juli hebben we hem begra-
ven op begraafplaats Heetveld na een 
dankdienst voor zijn leven in de Grote 
Kerk.
Een lieve man, zorgzame vader en 
(over)grootvader is er niet meer. Een 
man die altijd betrokken was op zijn 
gezin – trots, standvastig, bezorgd en 
betrouwbaar. Velen hebben hem leren 
kennen als iemand die punctueel en 
trouw was.
Het overlijden van zijn eerste vrouw, 
Geertruida Upper, bracht groot ver-
driet in het gezin. Het bracht ook zeker 
zorgen met zich mee. Door een bijzon-
dere samenloop van omstandigheden 
trof hij een lieve, zorgzame vrouw die 
in het gezin Schuurman de boel draai-
ende hield – Riet de Groot. Na verloop 
van tijd zijn zij getrouwd en hebben 
samen vele mooie jaren mogen beleven.
De trouwtekst die zij meekregen heeft 
het hun leven lang bemoedigd: ‘Daarom 
zeg Ik u: wees niet bezorgd over uw 
leven…’ (Mattheüs 6:25-26). Zij wisten 
en weten zich gedragen door de hemel-
se Vader van Wie zij elke dag weer hun 
zegeningen mochten en mogen ont-
vangen.
De woorden uit Mattheüs gaan verder 
mee in het leven van mevr. Schuurman, 
de kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren. Hun hemelse Vader weet wat zij 
nodig hebben.

Meeleven
Dhr. Wim Schaap, Bisschopstraat 38, is 
succesvol geopereerd in Isala Zieken-
huis in Zwolle. Heel langzaamaan gaat 
hij vooruit. Hopelijk mag hij snel weer 
naar huis om verder aan te sterken en 
te revalideren.

Vast en zeker zijn er mensen die zorgen 
hebben om de gezondheid van henzelf 
of van dierbaren. Lang niet altijd is dat 
bekend bij mensen, maar de Here God 
weet ervan. We mogen hen – ook als 
we niet weten om wie het gaat – in 
gebed brengen bij Hem die alles in Zijn 
hand heeft.

Thuis of op vakantie – allen een goede 
en vooral gezegende tijd gewenst.
Heidi Kramer

Meeleven met
Momenteel verblijft in het Isalazieken-
huis in Zwolle: Mevr. A.F. Mondria - 
van der Meulen, Schaarweg 30 in Sint 
Jansklooster. De zieken thuis en in de 
verpleeghuizen wensen we alle goeds 
toe.’Bij U, mijn hoogste goed, mijn 
God, bij U ben ik geborgen..’Psalm 73
Overleden Evert Bergkamp
Op dinsdag 9 juli is overleden Evert 
Bergkamp in de leeftijd van 78 jaar. Hij 
woonde Venkel 126 in Vollenhove. De 
afscheidsdienst is gehouden op zater-
dag 13 juli in de Grote Kerk in Vollen-
hove.
Tijdens de dienst hebben de kinderen 
herinneringen gedeeld. Evert is gebo-
ren in 1940 tegen over de watertoren 
in Sint Jansklooster. Hij was de vierde 
zoon uit een gezin van acht kinderen. 
De familie verhuisde naar Oud Krag-
genburg aan de Zwartemeerweg in de 
Noordoostpolder. Na de lagere school 
ging Evert naar de LTS in Kampen. ’s 
Avonds was hij monteur bij Huitema 
in Marknesse. Hij kreeg verkering 
met Truus Lassche die woonde in de 
Moespot. Op zijn motor ging hij dan 
naar haar toe. Ze zijn 53 jaar geleden 
getrouwd en gingen wonen in St Jans-
klooster. Er werden kinderen geboren: 
Agnes, Yvonne en Jeroen. Evert had 
toen al de moestuin in de Moespot. 
Hij werkte als monteur die met liefde 
verschillende landbouwmachines repa-
reerde. Toen hij nog woonde in de Sint 
Jansklooster kreeg hij suikerziekte. 
Oorzaak van amputaties en bacteri-
ele infecties. Hoeveel ritjes zijn er wel 
niet gemaakt naar het ziekenhuis in 
Zwolle. En toch is Evert Bergkamp er 
iedere keer weer boven opgekomen. 
Hij had een strijdlust en was een sterke 
man, als hij weer een sprankje licht 
zag dan lachte hij weer. Door verschil-
lende oorzaken raakte hij in de WAO. 
Maar als chauffeur heeft Bergkamp 
heel wat bruiloften opgeluisterd met 
mooie auto’s. Groot verdriet hadden 
Truus en Evert om Agnes. Ze overleed 
vanwege een hersentumor in 2005. 
Voor de gemeenschap heeft Evert 
veel betekend. Hij nam deel uit van 
het schoolbestuur als secretaris. Zat 
in het bestuur van de Kloostermarkt. 
Daarnaast was hij in de kerk jarenlang 
actief als ouderling en diaken. ‘Onze 
vader was een sterke dappere man, een 
krachtpatser, met een lach, je hoorde 
hem nooit klagen, hij had mooie rode 
blosjes op zijn wangen en hij hield veel 
van de natuur. Vooral van dikke bomen 
kon hij genieten de laatste tijd.’ Tijdens 
de dienst hebben we nagedacht over de 
woorden die geklonken hebben tijdens 
de trouwdienst van Truus en Evert.
‘Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd 
bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat 
ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu 

ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar 
kunnen jullie niet komen.” Ik geef jullie een 
nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jul-
lie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar 
zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen 
zijn.’ (Johannes 13)
We wensen Truus, de kinderen en 
kleinkinderen de nabijheid toe van de 
Trooster, de God van liefde.
Overleden Aaltje van de Wetering 
– Visscher
Op zondag 14 juli is Aaltje van de 
Wetering – Visscher overleden in de 
leeftijd van 82 jaar. Ze woonde Laurier 
132 in Vollenhove. De afscheidsdienst 
heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 juli 
om 11.30 uur in de Grote kerk te Vol-
lenhove. Kinderen en kleinkinderen 
hadden hun aandeel in deze dienst. In 
het levensverhaal van de kinderen over 
hun moeder vinden we het volgende:
Op 9 april 1937 is onze moeder gebo-
ren op Tieveld achter het kerkhof. 
Door gezondheidsproblemen van haar 
moeder en de komst van een twee-
ling werd ma opgenomen in het gezin 
van haar grootouders, Opien en Opa, 
waar zij tot haar 16e heeft gewoond. 
Zij groeide op met Tante Riek, die als 
een oudere zus voor haar voelde. Mam 
heeft zich bij Opien en Opa zo gebor-
gen gevoeld dat zij niet meer terug 
wilde naar haar eigen ouders. Mam ging 
met plezier naar school. In 1956 zijn 
onze ouders Evert van de Wetering en 
Aaltje Visscher getrouwd, mam was 19 
en pa was 21. Door gebrek aan wonin-
gen, trokken zij in een salonwagen op 
‘t Heetveld. Ondanks het feit dat onze 
ouders een verdrietige periode daar 
hebben meegemaakt- hun eerste kind-
je, een meisje, werd levenloos geboren- 
had mam toch goede herinneringen 
aan die tijd. Er werden kinderen gebo-
ren Hennie, Ankie, Joke en ten slotte 
Evelien. Uiteindelijk kwamen Evert en 
Aaltje te wonen in de Bonkenhaveweg 
in Sint Jansklooster. Op een gegeven 
moment begonnen de kinderen uit te 
vliegen waar mam best moeite mee 
had. Ze had het liefst gehad dat we 
allemaal dichtbij haar waren blijven 
wonen. Er kwamen kleinkinderen waar 
ze volop van genoot en ook oppas oma 
voor is geweest. De huwelijks dagen 
van pa en mam werden elke vijf jaar 
groots gevierd met de hele familie, met 
een etentje bowlen en veel gezelligheid 
waar we met z’n allen erg van geno-
ten. Onze ouders hebben samen 56 
mooie huwelijks jaren mogen beleven. 
In de laatste huwelijks jaren kwamen 
er gezondheidsproblemen bij beiden. 
Verschillende ziekenhuis opnames, veel 
zorgen.
Onze vader is in okt. 2012 overleden 
waar onze mam veel verdriet van heeft 
gehad. Twee jaar na het overlijden van 
onze vader overleed Ankie waardoor 
de gezondheid van mam nog meer af 
nam door gemis en verdriet. Door 
de afnemende gezondheid werd het 
voor onze mam onontkoombaar om 
te verhuizen naar het verzorgingshuis. 
Ondanks dat ze graag naar Klooster 
terug had gewild heeft ze toch in nieuw 
Clarenberg een gezellige tijd doorge-
maakt. Ze ontmoette daar weer oude 
klasgenoten en bekenden van vroeger. 
We wensen kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen de nabijheid toe 
van de Heer die belooft: Ik ben met jul-
lie, alle dagen tot aan de voleinding van 
deze wereld.’
Huwelijk 
Tijs Steen en Janneke Slot gaan trou-
wen op 6 september 2019. Tijs hoopt 
Janneke op 6 september met een 
echte trekker mee te krijgen vanuit de 
ouderlijke woning van Janneke aan de 
Veneweg 271 te Wanneperveen. Samen 
gaan ze naar Bezoekerscentrum ‘De 
Wieden’ waar ze elkaar het ja-woord 

geven. Gods zegen over hun huwelijk 
zal D.V. plaatsvinden om 15.30 uur in 
de Kapel, Molenstraat 33 te Sint Jans-
klooster.
Het adres van Tijs en Janneke is:
Leeuwte 28
8326 AC Sint Jansklooster.
We wensen Janneke en Tijs een prach-
tige dag toe, samen met familie en 
vrienden.
‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam
 als licht over ons uit!
 De Naam, die dag en nacht vooraan,
 de hoogste weg wijst om te gaan,
 de Naam die liefde luidt! ’

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

Diensten 28 ju li
Belt-Schutsloot 10.00 uur – Voorgan-
ger: ds. W.J. Menkveld – Recreatie-
dienst. Zie hieronder.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. T. Veenstra, Kampen.
In beide diensten is de 1e collecte voor 
het doel van deze maand de Clini-
Clowns.
Recreatiedienst BS
Deze dienst wordt gehouden op Cam-
ping Kleine Belterwijde, Vaste Belter-
weg 3. Na de dienst is er koffi e, thee 
of limonade met zelfgebakken koek. 
Bovendien wordt aan u als gemeente 
gevraagd om bloemen mee te nemen. 
Na de dienst zullen hiervan boeketjes 
worden gemaakt en worden gebracht 
bij mensen waarvan u vindt dat ze een 
bloemetje zouden moeten krijgen.
Diensten 4 augustus
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. T. Veenstra, Kampen.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. H. Katerberg, Borger.
In beide diensten is er een extra col-
lecte voor kerk en onderhoud.
Diensten 11 augustus
Belt-Schutsloot 10.00 uur – Voorgan-
ger: dhr. D. de Boer, Hattem – Tent-
dienst.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. J. de Kok, Wilsum.
Diensten 18 augustus
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. A. van der Spek, Zwartsluis.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. J.A. Dekker, Lemele.
In beide diensten is de diaconiecollecte 
voor het werelddiaconaat.
Diensten 25 augustus
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. J. Stap, Kolderveen.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is er een extra col-
lecte voor kerk en onderhoud.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, 
onder: rooster.
Rooster bloemendienst W’veen
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28/07 - dhr. C. Heidema en fam. H. 
Heidema.
04/08 - mw. J. Doosje-v.d. Vegte en 
mw. W. Maurik.
11/08 - fam. M. Winters en fam. H. 
Slot, St. Jansklooster.
18/08 - mw. R. v.d. Veen en fam. A. v.d. 
Veen.
25/08 - fam. W. van der Heide en fam. 
H. Hertong.
Bloemen
De bloemen uit de diensten van 23 juni 
gingen in BS naar mw. S. Halfmouw-
Stam. Zij vierde haar verjaardag. In 
Wanneperveen werden de bloemen 
gebracht bij de heer J. Beute, even-
eens voor zijn verjaardag en naar de 
heer K. Tuut, ter bemoeding. Zondag 
30 juni gingen de bloemen in BS naar 
de heer S. Lok i.v.m. zijn verjaardag. 
In W’veen werden ze gebracht bij de 
fam. R. Oosterhuis, i.v.m. de geboorte 
van een dochter, en ter bemoediging 
naar mw. A. van Holten. De bloemen 
van zondag 7 juli gingen in W’veen 
naar Jasper van Laar en de heer T. Sto-
ter kreeg bloemen omdat hij jarig is 
geweest. In BS gingen de bloemen naar 
mw. G. Halfmouw-de Jonge in Meppel. 
Zij mocht haar 93ste verjaardag vieren. 
De bloemen van 14 juli gingen in BS 
naar Aline de Vos i.v.m. een ziekenhuis-
opname. In Wanneperveen werden ze 
gebracht met hartelijke felicitaties bij 
de heer J. Smit en mw. G. Brand-Man-
den. Beiden mochten hun verjaardag 
vieren. De bloemen van 21 juli gingen in 
BS naar Steven Karel en Miranda i.v.m. 
de geboorte van hun dochter Sanne. In 
W’veen gingen de bloemen naar. mw. 
A. Stoter-Heite, zij vierde haar verjaar-
dag, en naar de heer A. Huisman i.v.m. 
een ziekenhuisopname.
Verantwoording
De Pinksterzendingscollecte te W’veen 
heeft € 83,80 euro opgebracht en in de 
zendingsbussen zat € 146,07 euro.
De avondmaalscollecte voor Villa Joep 
van 23 juni te W’veen heeft € 133,20 
opgebracht. In BS bracht de extra col-
lecte voor het pastoraat € 72 op en 
voor het Werelddiaconaat € 90,80. De 
collecte van 30 juni jl. voor het Roo-
sevelthuis bracht in W’veen € 95 op 

en in BS € 122,30. In de zendingsbus-
sen tot en met juni bedraagt zat in BS 
€ 194,45. In de maand juni heeft Jenny 
Klaver 2 x € 10 en Leon Schaap € 5,40 
(jeugddienstcie.) ontvangen voor de 
bloemendienst in BS. De collecte van 7 
juli voor het werelddiaconaat heeft in 
W’veen € 77,15 opgebracht. De avond-
maalscollecte van 7 juli in BS heeft € 
361,37 opgeleverd en er is nog € 10 via 
diaken G. Mondria ontvangen. De extra 
collecte voor kerk en onderhoud op 
14 juli te BS heeft € 108,15 opgebracht. 
De diaconiecollecte voor het binnen-
lands diaconaat van 14 juli bracht in 
W’veen € 57,55 op.
Collectemunten BS
Maandag 5 augustus kunt u collecte-
munten halen bij Gerrit Knobbe tussen 
18.45 uur en 19.45 uur.
Jarigen
Onderstaand de jarige 80+ers in de 
maand augustus.
02-08 mw. A. Rodermond-Lok, 83 jaar. 
05-08 dhr. J. Brand, 87 jaar. 10-08 dhr. 
G. Winters, 84 jaar. 18-08 Mw. J. Lok-
Lok, 83 jaar. Allen namens de kerken-
raad van harte gefeliciteerd en een fi jne 
dag toegewenst.
Vanuit de gemeente
Dhr Jan Klaver is opgenomen in Zon-
nekamp in Steenwijk zodat zijn vrouw 
binnenkort een operatie kan onder-
gaan. Hij verblijft op Botter 20. Dhr 
Adriaan Huisman mocht vorige week 
zondag weer naar huis. De operatie is 
goed verlopen en er is alle reden voor 
dankbaarheid. We wensen hem voor-
spoedig verder herstel. 
Bericht van overlijden
Donderdagochtend 18 juli is Wim van 
Holten overleden in zijn woning op 
Veneweg 118. De afscheidsdienst werd 
gehouden op woensdag 24 juli om 
10.30 uur in de kerk in Wanneperveen.
Vanuit de Vakantie Bijbel Club
Terwijl ik dit schrijf is de Vakantie Bij-
bel Club net afgelopen. Het waren drie 
drukke maar ook mooie dagen. We 
zullen zo snel mogelijk foto’s op de site 
plaatsen. Heeft iemand nog meer leuke 
foto’s gemaakt ontvang ik die graag 
jmenkveld@solcon.nl Iedereen die mee 
heeft geholpen willen we graag hartelijk 
bedanken. Toneelspelers, zangers, lei-
ding bij de verwerking, pannenkoeken-

bakkers, chauffeurs en alle andere hulp-
vaardige handen heel hartelijk bedankt. 
Als iemand nog kosten heeft gemaakt 
die we niet hebben betaald dan kan dat 
bij ons gemeld worden. Wij kijken met 
heel veel voldoening terug en volgend 
jaar gaan we bij leven en gezondheid 
zeker weer VBC houden.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 28 juli
In deze dienst hoopt dhr. Sander Ziel-
man uit Zalk voor te gaan. Ouderling 
van dienst is Henry Bos en het orgel 
wordt bespeeld door Klaas Pesman. 
De uitgangscollecte is voor het onder-
houdsfonds. De ontvangst is door 
Rinske Schiere en de bloemen wor-
den bezorgd door Hildagard Ruiter. 
De ophaaldienst wordt verzorgd door 
Adrie Winters (0521- 588515) en de 
cassetterecorder wordt rondgebracht 
door Janny Hop. Het lied voor de dienst 
is lied 304
Zondag 4 augustus 
In deze dienst hoopt ds. Daco C. Cop-
poolse uit Odijk voor te gaan. Ouderling 
van dienst is Henry Bos en het orgel 
wordt bespeeld door ds. Gerrit van 
den Dool. De uitgangscollecte is voor 
de orgelfonds. De ontvangst is door 
Arjan Leemhuis en de bloemen worden 
bezorgd door Conny en Henk Hop. 
De ophaaldienst wordt verzorgd door 
David Raggers (0521- 589515) en de 
bandrecorder wordt rondgebracht door 

de diaconie. Het lied voor de dienst is 
lied 280 vers 1, 2 en 7
Zondag 11 augustus 
In deze dienst hoopt ds. Daco C. Cop-
poolse uit Odijk voor te gaan. Ouderling 
van dienst is Henry Bos en het orgel 
wordt bespeeld door Theun Hoen. De 
uitgangscollecte is voor het plaatse-
lijk kerkenwerk. De ontvangst is door 
Henry Bos en de bloemen worden 
bezorgd door Janny Dassen. De ophaal-
dienst wordt verzorgd door Klaas Kla-
renberg (0521- 588863) en de bandre-
corder wordt rondgebracht door Geert 
Dedden. Het lied voor de dienst is lied 
280 vers 1, 2 en 7
Zondag 18 augustus
In deze dienst hoopt da. Yt Riemersma-
Beintema uit Heerenveen voor te gaan. 
Ouderling van dienst is Feikje Klooster-
man en het orgel wordt bespeeld door 
dhr. Riemersma. De uitgangscollecte is 
voor het plaatselijk pastoraat. De ont-
vangst is door Feikje Kloosterman en de 
bloemen worden bezorgd door Cor Sij-
besma. De ophaaldienst wordt verzorgd 
door Gerrit Hop (0521- 854343) en 
de bandrecorder wordt rondgebracht 
door Klaas Klarenberg. Het lied voor de 
dienst is lied 280 vers 1, 2 en 7
Bij de diensten. Dit gezamenlijk zon-
dagsblad is opnieuw voor 4 weken, dus 
er staat veel informatie in.
De komende weken zijn er gastvoorgan-
gers. Sander Zielman ging onlangs nog 
bij ons voor. Ds. Coppoolse is een (nog) 
onbekende predikant. Ds. Gerrit van 
den Dool schrijft er in zijn bijdrage iets 
over. Ds. Gerrit van den Dool bespeelt 
het orgel (en wellicht de vleugel) op 4 
augustus. Na deze dienst is er weer kof-
fi edrinken in het lokaal achter de kerk.
In de zomervakantie is er geen zondag-
school of kindernevendienst
Collecten. 7 juli: Diaconie: € 17,40 
Kerkrentmeesters: € 20,70 en de uit-
gangscollecte voor het plaatselijke ker-
kenwerk € 10,75 14 juli: Diaconie: € 
28,80 Kerkrentmeesters: € 29,45 en 
de uitgangscollecte voor het plaatselijk 
pastoraat € 33,29 21 juli: Diaconie: € 
25,25 Kerkrentmeesters: € 34,05 en de 
tafelcollecte voor Open Doors € 83,90 
Er is een gift binnengekomen van € 10. 
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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

Lees verder op pagina 15
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Lege kerken: 
probleem van de hele 
samenleving
Tientallen gemeenten zullen zich 
het komende jaar buigen over de 
toekomst van hun kerkgebouwen. 
De sluiting, leegstand en her-
bestemming van kerken werd 
voorheen vooral gezien als een 
probleem van de kerken. Maar 
nu lijkt de gedachte steeds meer: 
een goede herbestemming van 
dat kerkgebouw helpt de leef-
baarheid in een dorp of een wijk. 
Overheden - lokaal, provinciaal 
en landelijk - hebben zich over de 
problematiek ontfermd.
Van de bijna 6900 kerken in 
Nederland hebben er inmiddels 
zo’n 1400 een andere bestem-
ming, meldde Trouw deze week 
na eigen onderzoek. Dat is 
veel minder dan tien jaar gele-
den werd voorspeld. Dat komt 
onder andere doordat kerken 
meer creativiteit aanwenden om 
hun gebouw te houden: de kerk 
wordt bijvoorbeeld multifuncti-
oneel gemaakt, zodat er door-
deweeks ook andere activiteiten 
kunnen plaatsvinden. Desondanks 
verwachten alle deskundigen 
en betrokken partijen dat in de 
komende jaren nog vele honder-
den kerken de deuren zullen slui-
ten en een nieuwe bestemming 
nodig hebben. (bron: Trouw)

Wandelen door 
‘Joods’ Zutphen
De Orthodox Joodse Gemeente 
voor Apeldoorn, Deventer en 
Zutphen (NIG De Stedendrie-
hoek) organiseren stadswandelin-
gen door Zutphen. Onder leiding 
van een gids wordt er een route 
gelopen door Nieuwstad- en het 
Barlhezekwartier. Daarbij komen 
gebouwen en hun voormalige 
bewoners uit het verleden ter 
sprake zoals slager Hamburg en 
voddenkoopman Meyer Lipschits. 
Dat levert een beeld op van Joods 
leven in Zutphen, voornamelijk 
van voor 1945.

Op vrijdagen en zondagen in augustus en september, 
13.30 uur,  Zutphen, Dieserstraat 7, start: ingang synago-
ge, opgave: tel. 06-17272159 of wandeling@mendelson.
nl, vrijwillige bijdrage, www.joodszutphen.nl

Orgelconcerten 
in Vollenhove
Het historische Bosch/Schnit-
ger-orgel van de Grote Kerk in 
Vollenhove (1686) wordt deze 
zomer op een aantal vrijdag-
avonden bespeeld. Elke keer is 
er een andere organist. De con-
certen worden gegeven door: 
Harm Hoeve (2 augustus), Ger-
ben Budding (9 augustus), Evert 
van de Veen (16 augustus) en 
Minne Veldman (Bachconcert op 
23 augustus). Voorafgaand aan 
het concert geven de organisten 
een mondelinge toelichting op 
het programma. 

Verschillende vrijdagen in augustus, 20.00 uur, 
Vollenhove, Grote of Sint Nicolaaskerk, €10 p.p. 
(t/m 15 jaar gratis)

vol tips inspirerend bemoedigend

Het kerkenwerk start in september. Thema: ‘Een goed verhaal’ 

Verras uw woonplaats

 met een speciaal kerkblad!

GEZAMENLIJK  ZONDAGSBLAD
V O O R  D E  P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E N  I N  D R E N T H E ,  O V E R I J S S E L  E N  F L E V O L A N D

I n S P I  
R A t i E  
K r A N t

bij de start van  
het nieuwe seizoen

GRATIS

• verschijnt 

8 september

• bestel nu al

welkomindekerk.nl/inspiratiekrant

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

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

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

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

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2015 - 2016

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

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

Advertenties

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?
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Allen hartelijk dank voor uw gaven. 
Bloemen. De bloemen zijn als groet 
en bemoediging gegaan naar: 7 juli: 
Nathalie Ruiter aan de Paasloregel; 14 
juli: Rinske Schiere aan de Steenwijker-
weg; 21 juli: Mw. Riet van de Knokke 
aan de Paasloregel.
Jarigen. Op 12 augustus hoopt mw. 
H.J. Boon – van Droffelaar, Markeweg 
104 Blesdijke, haar 82ste verjaardag te 
vieren. Op 24 augustus viert dhr. A.M. 
van der Rhee, Kon. Wilhelminalaan 53 
zijn 80ste verjaardag. Namens onze 
gemeente voor u allen een gezegend 
nieuw levensjaar toegewenst.
Huwelijksjubilea. De familie G. Hop-
Berger, Löhnislaan 3A De Pol, viert op 
23 augustus het heugelijke feit dat ze 
45 jaar getrouwd zijn. Twee dagen later 
op 25 augustus viert de familie R. Log-
chies-Oenema, Kon. Wilhelminalaan 
8, hun 30 jarig huwelijk. Beide families 
wensen we een feestelijke dag en nog 
vele gezegende jaren samen.
Dominee verjaart. Gerrit van den 
Dool viert op 28 juli zijn 68ste verjaar-
dag. Wij wensen hem samen met Hen-
riëtte een mooie dag toe.
Waar geloof het meest kost. “Bid 
voor ons.” Dat is vaak het eerste dat 
vervolgde christenen vragen. Zij ken-
nen het belang van gebed uit eigen 
ervaring. Iedere week geef ik u een 
gebedspunt door: Christenen op de 
Malediven houden hun geloof vaak 
geheim voor vrienden en zelfs voor 
familie. Het is daarom ook erg inge-
wikkeld voor hen om in contact te 
komen met andere christenen. Dit 
staat geestelijke groei in de weg. “Er 
is geen hoop voor mijn land zolang de 
Bijbel niet vertaald wordt”, zegt een 
christen op de Malediven. Gelovigen 
op de eilandengroep kunnen niet de 
hele Bijbel in hun eigen taal lezen. Tot 
nu toe zijn er maar een paar Bijbelboe-
ken in hun eigen taal beschikbaar. Bid 
voor de christenen op de Malediven en 
bid voor een spoedige vertaling van de 
Bijbel in hun eigen taal.
Kopij GZ. De kopij voor het volgende 

zondagsblad kunt u inleveren tot uiter-
lijk zondag 18 augustus 12.00 uur bij de 
scriba. Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl
Het is volop vakantie. Dit kan een 
tijd zijn om er op uit te trekken of lek-
ker thuis te blijven en tot rust te komen. 
Voor een ieder, thuis of elders, hopen 
we op een mooie zomertijd.

Ga dan op weg en ontmoet op de reis 
medemensen.
Geef aan een ieder al wat hij jezelf toe zou 
wensen.
Dan, onder het gaan,
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg naar een toekomst van 
vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te 
betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.
(uit: Scheppende Kracht van J.Roelofs-
v.d. Linden)

Namens de kerkenraad een hartelijke 
groet, Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant
Pastoralia Ouderling Martinus Berger 
bevindt zich nu in een traject van reva-
lidatie. We wensen hem veel sterkte, 
en geduld. Diaken Rinske Schiere-Deen 
moest plotseling worden opgenomen 
in het ziekenhuis. Zij is alweer enige tijd 
thuis, maar er vinden nog wel onderzoe-
ken plaats. Met en voor haar hopen we 
op gunstige uitkomsten. Ook Ali Baars-
Rozendaal moest weer voor enige dagen 
worden opgenomen. Gelukkig gaat het 
nu weer een stuk beter met haar. 
Vakantie. De komende weken Van 7 
tot en met 25 augustus zal ik vakantie 
hebben. In twee diensten zal mijn goede 
vriend ds. Daco Coppoolse voorgaan. 
Hij en zijn vrouw zullen een deel van 
die periode de pastorie bewonen. Ds. 
Coppoolse was de laatste jaren vóór 
zijn emeritaat predikant in Driebergen-
Rijssenburg. Daarna was hij pastor onder 
Nederlanders in Alanya (Turkije) en 
recentelijk in Aripoti (Brazilië), waar zich 
in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw 
een groot aantal landbouwkolonisten 
uit ons land had gevestigd. Nu zal hij dus 
tweemaal in óns koloniedorp voorgaan.
Startzondag 

Deze valt dit jaar vroeg, op 8 septem-
ber. Het zou mooi wezen als we ook nu 
weer, na een inspirerende startdienst, als 
gemeente samen zouden kunnen zijn bij 
meer dan koffi e alleen. We zijn op zoek 
naar gemeenteleden die willen mee-
organiseren en meehelpen. Hoe zeggen 
ze dat tegenwoordig ook alweer? Save 
the date!
Nieuw oefenlied 
In de maand augustus zal ons oefenlied 
vóór de dienst zijn Lied 280 ‘De vreugde 
voert ons naar dit huis’. Sytze de Vries 
heeft het geschreven, Willem Vogel 
voorzag het van de melodie. Het lied is, 
evenals ons vorige oefenlied, geboren in 
de Oude Kerk te Amsterdam, dat bijzon-
dere godshuis in het hart van de oude 
stad, temidden van de huizen met de 
rode lampjes. Deze achtergrond geeft dit 
lied, dat bedoeld is om een dienst mee te 
beginnen, een bijzondere dimensie!

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

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

Met het oog op Willemsoord. Tij-
dens de Welkom in Weldadig Willems-
oord (alle donderdagen 1, 8, 15, 22 en 
29 augustus) is de kerk in Willemsoord 
geopend van 10.30 uur tot 16.00 uur. 
Het thema dit jaar is: “Met het oog op 
Willemsoord”
Bijna 40 inwoners uit Willemsoord heb-
ben de afgelopen tijd geposeerd om 
hun ogen te laten tekenen door Ankie 
Koopmans-de Vos uit De Blesse. De 
tekeningen van deze ogen zijn tijdens de 
open dagen te zien in de kerk. Hier is 
een prijsvraag aan verbonden. Herkent 
iemand 8 paar ogen, dan mag die gratis 
één paar ogen laten tekenen of de teke-
ning van de ogen meenemen als die al 
getekend zijn.
Op de laatste donderdag ( 29 aug. ) kun-
nen de tekeningen van de ogen meege-
nomen worden voor 8 euro p.p. waarvan 
2 euro aan de kerk geschonken wordt.
Verder is er een expositie van schilderij-
en van Luuk Groen (voormalig inwoner 
van Willemsoord) en van Ankie Koop-
mans-de Vos.
Daarnaast is er gelegenheid tot inzage in 
de doop en huwelijksboeken die vanaf 
ongeveer 1855 zijn bijgehouden en is er 
een predikantentableau van predikanten 
die in onze gemeente hebben gewerkt.
Ook zal er veel informatie worden ver-
teld door vrijwilligers Jan ten Klooster 
en Luuk Groen.
Tussen 14.00 en 14.30 uur kunt u luiste-
ren naar miniconcerten:
01 aug. Harpiste Marije Vijselaar
08 aug. Dwarsfl uitduo Fluitekruid
15 aug. Organist Theun Hoen
22 aug. Organist Henk Braad
29 aug. Organist Menno v.d. Vinne.

Namens de organisatie,
Ankie Koopmans-de Vos en Janny Hop
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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. 

Beilen zingt
De werkgroep Beilen Zingt 
bestaat al 20 jaar. Op zaterdag 24 
augustus startte de werkgroep 
20 jaar geleden met de zangdien-
sten. Onder het motto ‘Zingend 
naar de zondag’ is er een jubile-
umdienst. Vocale medewerking 
komt van het Urker Mannen-
kwartet o.l.v. dirigent Gerwin 
van der Plaats uit Kampen. Als 
talentvolle organist begeleidt hij 
tevens de samenzang. Er worden 
deze avond veel bekende liederen 
gezongen, ook enkele samen met 
het Mannenkwartet. De leiding is 
in handen van ds. Henry Dorgelo.

Zaterdag 24 augustus, 19.00 uur, Beilen, 
Pauluskerk, vrije toegang, collecte voor de onkosten, 
koffi e/thee na afl oop 

Bijbellezen in 
vakantieritme
Het Nederlands Bijbelgenoot-
schap (NBG) heeft een boekje 
gemaakt voor de vakantie. Daarin 
worden vijf bijbelteksten bespro-
ken: drie dagen per tekst, telkens 
vanuit een andere invalshoek. De 
vijf bijbelpassages gaan over ver-
trouwen, rust en wat echt telt 
in het leven. Dit jaar zijn al bijna 
11.000 boekjes aangevraagd, bijna 
viermaal zoveel als in 2018 en 
2017. Het boekje is nog verkrijg-
baar zolang de voorraad strekt. 
Digitaal meedoen kan ook: via de 
app Mijn Bijbel.

Verkoop producten 
uit Israël
Stichting Jeruël Rijssen 
wil dienstbaar zijn aan de 
verkondiging van het evangelie in 
deze stad. Niet alleen organiseert 
de stichting activiteiten op het 
gebied van Bijbelstudie en gebed, 
ook verkoopt zij producten 
die hun oorsprong hebben 
in Israël. Denk bijvoorbeeld 
aan overheerlijke wijnen of 
verzorgingsproducten voor 
gezicht en lichaam. Elke laatste 
donderdagmiddag van de maand 
kunnen mensen terecht op het 
verkooppunt.

Donderdag 29 augustus, 14.00 uur, Rijssen, 
 Holterstraatweg 125, info: Wilma Mensink-Koning, 
tel. 0548-52 25 25. verkoop Israëlproducten in Rijssen

DOOR DS. KO HEKMAN, ASSEN 

De Opstand 1568-1648. De 
strijd in de Zuidelijke en 
Noordelijke Nederlanden. 
Arnout van Cruyningen. Uitg. 
Omniboek Utrecht 2018 Prijs € 
27,50

Het boek begint met een beknop-
te beschrijving van de hele peri-
ode van de Tachtigjarige Oor-
log. Vervolgens is gekozen voor 
een thematische indeling, met 
een sterke nadruk op levensbe-
schrijvingen van hoofdrolspelers. 
Belangrijke personen zijn onder-
gebracht in hoofdstukken over 
een bepaalde groep: Geuzen, 
koninklijke dienaren, de Nassaus, 
Zuid-Nederlandse immigranten, 
enz. In dit deel wordt in het bij-
zonder aandacht besteed aan de 
Zuidelijke Nederlanden. Het boek 
is geïllustreerd in kleur, met tijd-
lijn en register. 

De Tachtigjarige Oorlog. De 
vrijheidsstrijd in de Neder-
landen 1568-1648. Arnout 
van Cruyningen. Uitg. Omni-
boek Utrecht 2018 tweede druk 
Prijs € 15.

Een beknopt en toegankelijk 
overzichtswerk waarin de strijd 
tegen Spanje wordt beschre-
ven. De auteur vertelt over het 
ontstaan en de opbouw van het 
Staatse leger, de vele slagen ter 
land en ter zee, de Geuzen en 
de vrede van Münster in 1648. 
Na ruim tachtig jaar was in de 
Nederlanden alles veranderd: 
staatsvorm, religie, politiek, cul-
tuur en economisch systeem.  
Een informatief boek. 

Het elfde uur. 11 november 
1918. De gewelddadige 
laatste dag van de Eerste 
Wereldoorlog. Pieter 
Serrien. Uitg. Horizon 
Overamstel Uitgevers 
Amsterdam 2018 Prijs € 25
Een spannend boek over de laatste 

dag van de Eerste Wereldoorlog. 
De auteur schetst aan de hand 
van aangrijpende getuigenissen 
de gebeurtenissen van deze dag, 
11 november 1918. Elk hoofdstuk 
vertelt het verloop van één uur. 
Te lezen als een thriller. 

Groter denken, kleiner doen. 
Herman Tjeenk Willink. 
Uitg. Prometheus Amsterdam 
2018 Prijs € 15

Tjeenk Willink was ondermeer 
vice-president van de Raad van 
State en is sinds 2012 minister 
van Staat. Hij maakt zich zorgen 
over de sluipende uitholling van 
de democratische rechtsorde en 
ventileert zijn kritische gedachten 
over het functioneren van de 
overheid. Hij roept op om de vaak 
ongemakkelijke feiten onder ogen 
te zien, positie te kiezen en het 
debat aan te gaan. Alleen met een 
sterke democratische rechtsorde 
kunnen fundamentele problemen 
effectief worden aangepakt, nieuwe 
crises het hoofd worden geboden 

en burgers en overheid op elkaar 
vertrouwen. Met een kritische 
blik op het politieke gebeuren 
wijst hij politici, bestuurders en 
ambtenaren de weg ten dienste 
van de samenleving. Zij kunnen dit 
boekje niet zonder schade naast 
zich neerleggen. 

boekbesprekingen

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Advertenties

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!

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

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

wandelen 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd

Laatst mochten alle  

kinderen rondkijken in de kerk. 

Ineens was een jongetje weg.  

Ik zag ‘m onder de bank.  

Daar had ie zich verstopt…

“De kennis van christenen 
neemt af en daarmee de collectieve 

weerbaarheid.”

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

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

wakker en waaks
maandbladreveil.nl 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


