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Eind mei werd het magazine 
‘Zomer in Twente’ gepresen-
teerd in de protestantse kerk 
van Ootmarsum. Als scriba 
van de classis Overijssel-
Flevoland nam ik het eer-
ste exemplaar in ontvangst, 
uit handen van ds. Wim 
den Braber, voorzitter van 
de stichting ‘Welkom in de 
kerk’. 

In ‘Zomer in Twen-
te’ staan o.a de kerkdiensten in 
de regio vermeld onder de titel: 
Welkom in de kerk. Dat heeft 
iets van ‘Kom ga met ons en doe 
als wij! ’ (Psalm 122: 1). Voor de 
eredienst bezit de christelijke 
gemeente een gebouw, dat wij 
‘kerk’ noemen. Maar het begrip 
‘kerk’ heeft ook andere aspec-
ten. Een bouwsteen van de kerk 
is bijvoorbeeld: ‘betrokkenheid 
op buiten’. 

Sporen van buiten
In ‘Zomer in Twente’ zie ik daar 
iets van terug: de kerk staat 
midden in de samenleving. In het 
bijzonder in die van het toeris-
me. Dat sluit aan bij allerlei ont-
wikkelingen in de kerk. Denk aan 
de pioniersplek-
ken van de PKN. 
En aan de dorps-
kerkenbeweging, 
waarbij de namen 
van dr. Jacobine 
Gelderloos en 
ds. Betsy Nobel, 
voor onze regio, genoemd kun-
nen worden. In de dorpskerken-
beweging gaat het om de vraag 
‘hoe kerken bijdragen aan de 
leefbaarheid van het platteland’. 
Gelderloos pleit ervoor dat ker-
ken zich meer naar buiten rich-

ten. Ze geeft tal van voorbeel-
den: het ‘Feest van de Geest’; 
Tsjerkepaad, de openstelling van 
zo’n 250 kerken in Fryslân op 
de zaterdagen in de zomer; de 
4-mei-herdenkingen voor het 
hele dorp in de plaatselijke kerk; 
de Koepelkerkconcerten (met 
spirituele verdieping) in Lierop. 
Enzovoort. Ze benadrukt het 
samenwerken met plaatselijke 
verenigingen en instellingen in 
zorg, onderwijs en maatschap-

pelijk werk. 
Ik herinner ook 
aan het feit dat 
de rijksover-
heid burgerlijke 
gemeenten sub-
sidie geeft om 
een kerkenvisie 

te ontwikkelen. Dat geeft ker-
kelijke gemeenten de kans om 
met andere partijen na te den-
ken over een breder gebruik van 
kerken, dus niet louter voor het 
vieren van de eredienst. Vaak 
zegt men op het kerkelijk erf: 

‘Pastoraat 
gaat voor 
gebouwen’ 
of ‘Men-
sen gaan voor 
stenen’. Natuurlijk. 
Maar inmiddels zeggen we 
dat stenen er ook toe doen.

Sporen van God
Ik hoop dat de kerk, als gebouw 
en als gemeenschap van mensen, 
in onze regio van betekenis zal 
blijken te zijn voor de toeristen. 
In 2010 schreef dr. Regnerus 
Steensma in een artikel onder 
meer over wat bezoekers van 
de kerk in Zeerijp in het gasten-
boek schreven. Vier items: ‘Stil-
te en rust’, ‘Godsontmoeting’, 
‘Verdieping van de protestantse 
geloofsbeleving’ en ‘Algemene 
religieuze ervaring’. Ik pleit in 
dit verband pleiten voor het 
openstellen van kerken door-
de-weeks. (Tussen haakjes. De 
kerk van mijn eigen gemeente 
is zomers twee keer per week 

open voor bezichtiging en elke 
woensdagmiddag voor een mid-
daggebed.) 

Notre-Dame
Sporen van God zijn ook te vin-
den in de stad met haar impo-
sante kerken. Na de brand in 
de Notre-Dame gingen talloze 
mensen, godsdienstig en anti-
godsdienstig, christelijk en niet-
christelijk, kerkelijk en buiten-
kerkelijk, gelovig en ongelovig, 
op de knieën. Die kathedraal 
ging Frankrijk en de hele wereld 
aan het hart. Ik hoop dat de 
lezers van ‘Zomer in Twente’ 
God op het spoor zullen komen. 
Mag het magazine daar toe die-
nen.

Welkom in de kerk
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Nog geen abonnee?

Sprookje?
DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS, 

COEVORDEN

 
Het grote wonder heeft plaatsge-
vonden, eindelijk hebben we weer 
wolven in ons oneindige vaderland. 
Enkele jaren geleden kwam een 
zwervende wolf uit oostelijke stre-
ken hier asielzoeken. Was het wel 
een wolf of was het een hond? De 
geleerden streden nog en toen het 
inderdaad een wolf bleek te zijn, 
juichten de natuurgeleerden. Heer-
lijk, wat een geluk een wolfje te 
hebben!Misschien kwam er een 
tweede binnensluipen, hopelijk van 
het andere geslacht. Ja hoor, die 
hoop werd niet beschaamd. Ze 
kregen verkering, drukten elkaars 
natte neuzen en vierden nog veel 
meer geheimenissen en ziedaar: drie 
kleine wolfskindertjes zijn geboren 
en lopen parmantig rond in de eeu-
wig zingende bossen van de Veluwe. 
Oh wat fantastisch, onze vader-
landse wolf is terug. Tweehonderd 
jaar hebben we hier zonder wolven 
moeten doen - een ellendig lange 
periode. Ons voorgeslacht heeft de 
wolf hier volkomen uitgeroeid. Wat 
een verschrikkelijke schande. Neder-
land, heb toch plaatsvervangende 
schaamte voor zulke vergrijpen! 
Mensen die dat op hun geweten 
hebben, moeten postuum alsnog 
zwart worden gemaakt.Misschien 
kom je tijdens een boswandeling die 
heerlijke beesten tegen. Even kijken 
ze je aan en duiken dan weer weg 
met hun dartelend kroost. Menslie-
vende beesten die geen vlieg kwaad 
doen. Wellicht is hier en daar een 
schaap het haasje, maar ach, een 
paar centjes voor de boer en klaar is 
Kees. Hieperdepiep voor onze schat-
tige wolfjes! We vieren het feest met 
ze mee in het grote bos. De vraag is 
alleen wie er nu helemaal gek is. Ik 
denk de doorgeslagen natuurpuris-
ten. Een wolf past niet meer in ons 
overvolle landje. De gevolgen van 
deze idioterie kunnen wel eens min-
der leuk zijn.

Commentaar

Remco Hakkert verzorgt een 
dienst onder de naam: Together 
Worship. Door het gevarieerde 
programma verbindt het mensen 
van alle leeftijden, oud en jong. 
De dienst bevat bekende elemen-
ten als bijbellezing en gebed, 
maar ook is er ruimte voor 
solozang van Remco Hakkert 
en vooral veel samenzang, tot 
eer van God. 

Camps4Kids wil kinderen op een 
vriendelijke, ongedwongen en 
leuke manier in aanraking laten 
komen met Jezus. Camp4Kids 
organiseert voor de tiende keer 
dit jaar zomerkampen voor kids 
tussen  de 6 en 12 jaar (groep 3 
t/m 8). Een week vol spelen, zin-
gen, knutselen, gezellig samen 
eten en op ontdekkingstocht in 
de Bijbel.

In de zonnige maanden volgt het 
GZ het zomerritme. 
Dat houdt in dat de krant minder 
vaak verschijnt. Het GZ dat 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!

Bach zoals het nog niet eerder 
klonk! Het ensemble DeJongDe-
JongPlus, geformeerd rond de 
broers Euwe en Sybolt de Jong, 
brengen het programma Koffers 
vol met Bach ten gehore. Deze club 
muzikanten bestaat uit onder ande-
re acht vocalisten, vier kofferhar-
monium-spelers en celliste Wilma 
van der Wardt. Delen van cantaten, 
folksongs en hymns komen voorbij.

 Worship met 
Remco Hakkert

Weekje zomerkamp 
voor kids

 Volgend GZ 
verschijnt 28 juli

 Ko� ers vol met Bach 
in Veenhuizen

Diverse weken in juli en augustus, Zelhem, de Betteld, 
vanaf € 100, www.camps4kids.nl

Abonneren kan via www.gezamenlijkzondagsblad.nl/
abonnementen

Zondag 30 juni, 16.00 uur, Veenhuizen, Grote kerk, 
Kerklaan 6, vanaf € 12,50, www.dejongdejong.nl

Zondag 30 juni. 19.00 uur, Borger, Goede Herderkerk, 
Hoofdstraat 9-11, gratis (collecte), www.remcohakkert.nl

VAAK ZEGT MEN OP HET KERKELIJK 
ERF: ‘PASTORAAT GAAT VOOR 

GEBOUWEN’ OF ‘MENSEN GAAN 
VOOR STENEN’. NATUURLIJK. MAAR 
INMIDDELS ZEGGEN WE DAT STENEN 

ER OOK TOE DOEN.

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Dr. Jan Dirk Wassenaar (foto rechts) nam het eerste nummer van het toeristen-
magazine ‘Zomer in Twente’ in ontvangst en sprak in zijn dankwoord over de 
betrokkenheid van de kerk op de wereld buiten. 
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DOOR DS. CLARINUS ELSINGA, ALMELO

 
Izak was honderdtachtig jaar. 
Toen gaf hij de geest, ‘oud en van 
dagen verzadigd’. En zijn zonen 
Ezau en Jakob begroeven hem. 

Thuis
Twee broers konden niet met 
elkaar overweg. Als volwassenen 
kregen ze een heftig confl ict en ze 
wilden elkaar niet meer ontmoe-
ten. Ook kwamen ze nog maar 
een enkele keer thuis. Hun vader 
leed eronder, jarenlang. Hij ging 
op een gegeven moment toch 
maar eens naar 
een kerk. Niet dat 
hij veel vertrou-
wen in God had, 
maar de warmte 
en goeie sfeer spraken hem aan. 
Vooral met Jezus kon hij niet uit 
de voeten: “Zolang mijn kinderen 
elkaar niet willen zien, kan ik niet 
geloven”. Het keerpunt kwam 
toen zijn zonen elkaar de hand 
reikten. Voor hun vader was het 
totaal onverwacht, een wonder, 
een gebedsverhoring. Dit kon 
alleen de levende Heer gedaan 
hebben! De kinderen kwamen 
thuis bij hun vader; de vader 
kwam thuis bij de Heer. 

Belofte
Aan die geschiedenis dacht ik bij 
de woorden uit Genesis 35. Jaren 
eerder was Jakob gevlucht naar 
het buitenland uit angst voor zijn 
broer Ezau. Nog maar amper 
onderweg gaf God hem bij Bethel 
de belofte: “Dit land waarop u 
ligt te slapen, zal Ik u en uw nage-
slacht geven.” Jaren later komt hij 
terug via Bethel. Daar herhaalt 
de HERE Zijn belofte: “Dit land, 
dat Ik Abraham en Izak gegeven 
heb, zal Ik aan u geven; ook aan je 

nakomelingen geef Ik dit land.” 
Jakobs terugkeer is voor vader 
Izak een wonder. “Hoe is het 
mogelijk, daar heb je Jakob!” 
Zoiets zal hij uitgeroepen hebben. 
Zijn kind, de drager van de zegen 
komt terug in het beloofde land. 
Jarenlang leek het onmogelijk; 
Ezau zou hem vermoorden! 

Verzoening
Jakobs thuiskomst is ondenk-
baar zonder verzoening met zijn 
broer. De onontkoombare con-
frontatie met Ezau is vreselijk 
spannend. Jakob legt zijn peni-
bele situatie aan God voor: “Red 
mij toch uit de handen van Ezau, 
mijn broer, ik vrees dat hij ons 
zal aanvallen en mij en iedereen 

zal doden, ook de 
kinderen en hun 
moeders”. Een 
nacht lang wor-
stelt God met 

Jakob en Jakob met God. Voor 
Jakob is ‘t ‘erop of eronder’. Hij 
kán niet verder zonder God: 
“Ik laat U niet gaan, tenzij U mij 
zegent”. 

Een manke en bange Jakob ont-
moet een milde Ezau. God heeft 
de weg geëffend. “Ezau rende 
hem tegemoet, omarmde hem, 
viel hem om de hals en kuste 
hem; en zij huilden” (Gen. 33:4). 
Naar mijn beleving é én van de 
meest ontroerende teksten uit 
de Bijbel. Alsof Ezau uitdrukt 
wat God Zelf voor Jakob voelt. 
Het is ook een profetie voor wat 
er nog staat te gebeuren tussen 
Israël en de volken. 
Nu Jakob, met zijn nieuwe naam 

Israël, thuis komt, kan Izak ster-
ven. ‘Oud en van dagen verzadigd’; 
op het eind van zijn leven ervaart 
hij al iets van de vervulling van de 

geschiedenis. Hij wordt begraven 
door zijn zonen. De verzoening 
vond plaats toen vader nog leefde. 
Zo hoort het.

‘Toen kwam Jakob bij Izak, 
zijn vader, in Mamre (Gene-
sis 35:)

EEN MANKE EN BANGE JAKOB 
ONTMOET EEN MILDE EZAU. GOD 

HEEFT DE WEG GEËFFEND.

 Virtuoze Zomertour 
met jong talent

Gert van Hoef (25 jaar) geeft een 
concert in de Willem Hendrik 
Zwart Hal. Zijn fi lmpjes op YouTu-
be bezorgen deze jonge, talentvol-
le organist een grote bekendheid. 
Van Hoef weet met zijn onbevan-
gen, muzikale en virtuoze orgel-
spel elke luisteraar te boeien. Van-
uit heel Nederland en zelfs vanuit 
Duitsland komen muziekliefheb-
bers om van zijn orgelspel te 
genieten. Gert van Hoef studeert 
aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag. Reserveren: tel. 
0572-371838, mail: adhuetink@
gmail.com. De toegangsprijs is 
inclusief koffi e, thee en koek en 
een hapje en drankje.

Zaterdag 13 juli, 20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal, 
Grensweg 17, € 13 (t/m 12 jaar gratis) www.huetink-
royalmusic.nl

Kerk open rond 
Fiets4daagse Smilde
Van dinsdag 16 juli tot en met 
vrijdag 19 juli is de Fiets4daagse 
in Drenthe. Een mooie aanleiding 
voor de monumentale Koepel-
kerk in Smilde om haar deuren 
open te zetten voor passerende 
fi etsers. Ze maken er meteen 
een mooi feest van, ook voor 
wie niet fi etst. Overdag kunnen 
bezoekers genieten van orgelmu-
ziek in de kerk, rondneuzen op 
de rommelmarkt en de inwen-
dige mens versterken voor de 
nog komende kilometers. Wie 
wil, kan zelfs meezingen met 
de Koepelzangers onder leiding 
van de bekende dirigent Freddy 
Veldkamp. Deze zal ook het in 
2017 gerestaureerde van Oec-
kelenorgel bespelen. De Koepel-
kerk verrast met een bijzondere 
akoestiek. ’s Avonds vindt het 
Fiets4daagse Concert plaats, 
hieraan werken Harm Hoeve 
(orgel, vleugel) en Noortje van 
Middelkoop (panfl uit) mee.

Donderdag 18 juli, 20.00 uur, Smilde, Koepelkerk,
Veenhoopsweg 14, € 12,50 (t/m 14 € 8)  

Als Jakob thuis komt 
Drenthe

 Jongeren zoeken 
regels en rituelen
Regels zijn van alle tijden en - leuk 
of niet leuk - wel nodig. Met ver-
trouwen alleen kom je er niet. 
Maar waarom heeft iedereen zijn 
eigen regels en rituelen? Waarom 
doen mensen in de moskee hun 
schoenen uit en bedekken ze in 
de synagoge hun hoofd? Waarom 
wordt er in de kerk geknield 
en op een judomat een buiging 
gemaakt? De Kloosterbende, de 
jongeren van het Dominicanen-
klooster, trekt er op uit, op zoek 
naar regels en rituelen. Eerst 
samen eten, daarna met de fi ets 
op pad. 

Vrijdag 5 juli, 18.00 uur, Zwolle, Dominicanenklooster, 
Assendorperstraat 29, eigen fi ets meenemen 

Op deze oude gravure geeft Jacob een scho-
tel linzensoep aan Ezau en troggelt hem 

zijn eerstgeboorterecht af. Het zou de bron 
worden van een levenslang con� ict tussen 

beide broers. 

Ik heb wel eens 
gelezen dat als je iemand vrien-
delijk bejegent, iemand met alle 
egards behandelt, bijvoorbeeld 
door haar of hem hartelijk voor-
rang te verlenen, dit goede gevoel 
bij die mensen wel een kwartier-
tje blijft hangen. Of dat waar is, 
weet ik niet. Wat ik wel weet dat 
er veel lompheid is in het wegver-
keer, kamikazepiloten op de snel-
weg, bumperklevers, malloten die 
met 70 door een 
woonwijk met 
spelende kinderen 
jakkeren waar je 
30 mag en lomp-
heid in het sociale en digitale ver-
keer.  Je zult maar naast iemand 

wonen die voor DJ studeert en 
dag en nacht harde muziek draait. 

Onwelvoeglijkheid leidt tot ‘ver-
vuiling’ van het geestelijke kli-
maat in de samenleving. SIRE* is 
onlangs een campagne gestart om 
deze hufterigheid aan te pakken 
onder de titel #Doeslief. Het is 
een oproep om even meer geduld 
en begrip te tonen voor elkaar en 
dat is dus waarachtig wel nodig 
ook.

Je zit toch met plaatsvervangende 
schaamte voor de buis als onze 

volksvertegen-
woordigers elkaar 
weer voor rotte 
vis uitmaken? 
Kamervoorzit-

ter Kadija Arib moet regelmatig 
ingrijpen en de parlementaire 

‘schoolklas’ vermanend toespre-
ken en tot orde te brengen. 

Natuurlijk, bijna iedereen springt 
wel eens uit z’n vel. Iedereen zegt 
of doet soms dingen die je beter 
niet kunt kunnen 
zeggen of doen. 
Ik heb er ook last 
van en het Bijbel-
woord ‘Uw vrien-
delijkheid zij alle mensen bekend’ 
behoort niet bepaald tot mijn 
favoriete teksten. 
Filippenzen 4:5 staat niet op een 
moodboard boven mijn bed. Maar 
er zijn grenzen. 
Ik herinner aan de recente sma-
keloze verkiezingsspot van de SP 
waar keihard op de man werd 
gespeeld.

Hoe gaan we in de gemeente van 
de Heer met elkaar om? Hoe 
bejegenen we anderen? Wat is 
het ‘deodorant van de Heilige 
Geest’? Welk ‘aroma van Chris-
tus’ (2 Kor.2:15) verspreiden we? 

Misschien vind je #Doesloef iets 
té poeslief en te soft? OK, doe 
het beter. 

Hoe dan ook, het is goed om van 
tijd tot tijd eens te mijmeren bij 

de woorden van 
de apostel Paulus: 
“Vrienden, tot 
slot wil ik zeggen 
waar jullie je bezig 

mee moeten houden: Houd je 
bezig met alles wat waar is, alles 
wat respect verdient, alles wat 
goed is en zuiver, alles wat waard 
is om van te houden en alles wat 
eer verdient. 

Dat betekent in het kort: doe wat 
goed is en waarvoor je respect 
krijgt” (Fil.4:9, Bijbel in Gewone 
Taal).

* Stichting Ideële Reclame maakt reclamecampagnes over 

onderwerpen die als maatschappelijk probleem worden 

gezien. SIRE is geen overheidsorgaan; de stichting is opge-

richt in 1967 door zes reclamemakers.  

#Doeslief
polderpraat

DOOR DS. 

GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT

ONWELVOEGLIJKHEID LEIDT TOT 
‘VERVUILING’ VAN HET GEESTELIJKE 

KLIMAAT IN DE SAMENLEVING.

JE ZULT MAAR NAAST IEMAND WONEN 
DIE VOOR DJ STUDEERT EN DAG EN 

NACHT HARDE MUZIEK DRAAIT. 
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden, tel. 0591-371538
Kerkdienst 30 juni: GK 10.00 
ds. G. Olsman, Soest. Organist: 
Erik Nijzink. Knd. en oppas. Col-
lecte: diaconie.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 30 juni: 9.30 dhr. B. 
Smedes, Surhuisterveen. Orga-
nist: Berdi Bos. Paaskaars aan-
steken: Maria Koning. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: beheer. Oppas: aanwe-
zig. Knd.: Stijntje de Ruiter.
Kerkdienst 7 juli: 9.30 ds. G. 
Olde, Smilde. Organist: Gea 
Hatzmann. Paaskaars aanste-
ken: Manon v/d Hoek. Collec-
ten: 1. KerkinActie-Binnenlands 
Diaconaat. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Jos Brink. 9.30 jeugdkerk.
Kerkdienst 14 juli: 9.30 ds. G. 
van der Werff. Organist: Rinke 
Bodewits. Paaskaars aanste-
ken: Emma Koning. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: beheer. Oppas: aanwezig. 
Knd.: Leonie Blomsma.
Kerkdienst 21 juli: 9.30 ds. 
S. Kits. Organist: Nico Meilof. 
Paaskaars aansteken: Dylan 
Nagelhout. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Renate Nagelhout.
Jeugdkerk. De 1e zondag van juli 
is tevens de laatste jeugdkerk van 
het seizoen. De eerstvolgende na 
de zomervakantie is 6 okt. We 
zullen als leiding nog bij elkaar 
komen om voor te bereiden, 
maar we hopen jullie natuurlijk 
weer te zien op de zolderruimte 
van de kerk om 9.30 uur (of bui-
ten bij mooi weer!). Na afl oop is 
er koffi edrinken.
Voedselbank. 7 juli is er weer 
inzameling van boodschappen 
voor de voedselbank.
Koffi edrinken. Na afl oop van de 
dienst op 7 juli is iedereen wel-
kom om gezamenlijk koffi e/thee 
of fris te drinken.
Wel en wee. Mw. M. Verduin-
Hamstra, Kanaalweg 169, werd 
4 juni in het WZA opgenomen 
wegens klachten van benauwd-
heid. Het blijkt dat zij aan COPD 
lijdt; wat een verzwaring betekent 
voor haar al zo broze gezondheid. 
We wensen haar verder herstel 
en moed toe! Mw. M. Verduin 
moet tot haar spijt vanwege haar 
gezondheid haar werk als pas-
toraal medewerker neerleggen. 
Aan wie zij bezocht (de leden van 
70+ in wijk 5d) vragen wij, zolang 
de vacature duurt, bij vragen of 
mededelingen contact met hun 
ouderling René Herben op te 
nemen.
Mw. L. Blomsma, Burg. Gerrits-
str. 10, moest 7 juni in het WZA 
worden opgenomen wegens een 
gevaarlijke keelontsteking. Met 
Pinksteren kon zij terug naar huis 
en we wensen haar ook een goed 
herstel verder toe.
In memoriam: Jantinus Snippe. 
Op 21 mei overleed dhr. Jantinus 
Snippe in de leeftijd van 76 jaar. 

Slechts enkele weken voordien 
was bij hem longkanker gecon-
stateerd en bleek behandeling 
daarvoor niet meer mogelijk. De 
tijd die hem en zijn vrouw Geesje 
na thuiskomst uit het zieken-
huis restte, was voor hen beiden 
waardevol om afscheid van elkaar, 
van zoon Robert en schoondoch-
ter Angelique en alle familie en 
goede vrienden te nemen. Tinus 
Snippe kon met dankbaarheid 
terugzien op zijn leven. ‘Ik ben 
voldaan’, zei hij me tijdens een 
van de laatste bezoeken. Dat 
leven begon aan de Kanaalweg 
in Bovensmilde. Hij had toen 2 
oudere broers en een zus zou 
nog volgen. Tinus hield niet van 
leren. De lagere school duurde 
hem al te lang en hij ging al jong 
werken bij de boer. Hij wilde 
graag vrachtwagenchauffeur wor-
den en hoopte zijn rijbewijs gratis 
te halen door vrijwillig in dienst 
te gaan bij de luchtmacht. Toen 
hij werd afgekeurd en kort daarna 
een oproep voor dienst volgde, 
paste hij ervoor nu wel goedge-
keurd te worden en simuleerde 
dat zijn benen een verschillende 
lengte hadden. Vrachtwagen-
chauffeur werd hij evengoed wel 
bij achtereenvolgens een kolen-
boer en de MIA, de betonfabriek 
in Assen. Hij kreeg verkering met 
Geesje Frijlink, maar hun plan 
om met elkaar verder te gaan 
werd doorkruist door een ern-
stig brommerongeluk dat Tinus 
in 1962 overkwam. Hij liep een 
schedelbasisfractuur op, waar hij 
levenslang de psychische gevol-
gen van bleef ondervinden. Op 11 
maart 1966 trouwde hij dan toch 
met Geesje en na een 2 jaar in 
Hasselt keerden ze terug omdat 
Tinus heimwee had naar de Smil-
diger vaart. Ze kwamen aan de 
Kanaalweg te wonen en later 
verhuisden ze naar de Meidoorn-
laan. In 1978 werden ze verblijd 
met de geboorte van Robert. 
Tinus werkte inmiddels bij de 
woningbouwvereniging Schievink 
als opperman. De laatste 12 jaar 
van zijn arbeidzame leven was hij 
terreinmedewerker op de TT-
baan. Dat vond hij prachtig werk, 
maar door ernstige rugklachten 
moest hij tot zijn spijt dit werk 
neerleggen toen hij 62 was. Met 
Geesje samen heeft hij aan de 
Meidoornlaan vele goede jaren 
gekend. Toen Geesje als gevolg 
van verstopte bloedvaten aan een 
been gehandicapt raakte, werd 
verhuizen naar ‘t Beurtschip ruim 
2 jaar geleden noodzakelijk. Niet 
gemakkelijk, maar ze voelden zich 
er snel thuis. Het echtpaar Snippe 
leerde ik 13 jaar geleden kennen, 
altijd in gezelschap van een hond-
je. Senna is de laatste tot nu toe 
in de rij van viervoeters. Tinus 
zag ik niet in de kerk omdat hij 
zich daar toen al sinds vele jaren 
niet echt meer thuis voelde door 
de veranderingen. Maar hij hield 
wel vast aan het geloof en volgde 
graag kerkdiensten via de tv. Hij 
zag niet op tegen het sterven, hij 
was vol van vertrouwen, al deed 
het afscheid nemen hem wel pijn. 
Begin mei van dit jaar kregen zij 
een tocht van de ‘Wensambulan-

ce’ aangeboden. Tinus koos voor 
Schiermonnikoog, waar zij, vaak 
samen met Joop en Ali de Jong, 
zoveel mooie vakantieherinne-
ringen hebben liggen. Wat heeft 
hij nog van deze dag genoten! 
Op maandag 27 mei namen we 
in een dankdienst voor zijn leven 
afscheid in de Aula te Smilde, 
waarna de crematieplechtigheid 
plaats vond in De Boskamp te 
Assen. De woorden uit de trouw-
tekst van het echtpaar Snippe 
over geloof, hoop en liefde uit 1 
Corinthiërs 13 waren met hen 
meegegaan de 53 jaar van hun 
huwelijk. Nu lichtten deze woor-
den opnieuw bij dit afscheid op en 
boden ons de troost dat met het 
weggaan van Tinus uit het zicht-
bare bestaan niet alles afgelopen 
is. We mogen geloven en hopen 
op een thuiskomen bij God, dank-
zij de liefde die Hij in en door zijn 
Zoon heeft laten zien. De liefde 
van Christus draagt ons leven en 
draagt ons door de dood ook 
heen. Mag de Heer zijn vrouw, 
kinderen en allen die Tinus in hun 
hart blijven meedragen sterken in 
het gemis.
Openstelling kerkgebouw 
in de vakantiemaanden. Het is 
altijd fi jn een mooie kerk in de 
omgeving of die je tijdens vakan-
ties tegenkomt, ook van binnen 
te kunnen bekijken. Zo dacht de 
Werkgroep Erediensten ook van 
‘ons’ kerkgebouw: jammer dat 
men die alleen tijdens een dienst 
of activiteit van het CPB van bin-
nen kan zien, want het markante 
gebouw van een Waterstaatskerk 
met de mooie ramen zal menige 
passant nieuwsgierig maken naar 
hoe deze er van binnen wel uit zal 
zien…

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 30 juni: GK 10.00 
ds. J. Wegerif, Nijverdal. Afscheid 
Knd. Organist: Jan Kamphuis. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas: 
Pien. Bloemendienst: mw. K. 
Vrielink. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie. Deurcollecte: orgel-
fonds.
Kerkdienst 7 juli: HK 10.00 ds. 
G. Holverda, Hardenberg. Knd.: 
groep 1 t/m 8.
Aleida Kramer 10.30 mw. M. 
v/d Linde.
Kerkdienst 14 juli: GK 10.00 
ds. L. v/d Veer, Oosterhesselen. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Bloemen-
dienst: mw. R. Ram. Collecten: 
1. Kerk. 2. AK. Deurcollecte: 
jeugd.
De Schutse 19.00 ds. J. Lam-
bers-Niers.
Kerkdienst 21 juli: HK 10.00 
ds. J. Lambers-Niers. Knd.: groep 
1 t/m 8.

DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 30 juni: 10.00 
ds. B. van Werven. Doopdienst 
waarin Esther Zantinge en Renske 
Daling gedoopt zullen worden. 
19.15 ds. A. Estié, Oldenbroek.
Kerkdiensten 7 juli 10.00 ds. 

B. van Werven. Openluchtdienst 
in het Shakespearetheater. M.m.v. 
Brassband Advendo. 19.15 ds. B. 
van Werven.
Kerkdiensten 14 juli: 10.00 
ds. B. van Werven. Openlucht-
dienst. M.m.v. Huisband Alteveer/
Kerkenveld. 19.15 ds. E. Terpstra, 
Urk.
Kerkdiensten 21 juli: 10.00 
ds. D. Riemers, Nijkerk. Open-
luchtdienst. M.m.v. Nico Meilof, 
Gerben Bakker en Jan Huizing 
uit Smilde. 19.15 ds. K. Snijder, 
Diever.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boe-
keloo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 30 juni: 9.30 ds. J. 
van der Wilden. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Diaconie. Bij de uit-
gang: pastoraat. Knd. en oppas.
Kerkdienst 7 juli: 9.30 ds. H. 
Klaassens. Collecten: 1. Pasto-
raat. 2. Kerk in actie: binnenlands 
diaconaat. Bij de uitgang: pasto-
raat. In deze dienst nemen er een 
aantal kinderen afscheid van de 
knd. Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 14 juli: 9.30 ds. J. 
Schneiders, Schoonoord. Collec-
ten: 1. Pastoraat. 2. Voedselbank 
Zuid oost Drenthe. Bij de uitgang: 
pastoraat. Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 21 juli: 9.30 ds. H. 
Klaassens. Collecten: 1. Pas-
toraat. 2. Stg. op Stee. Bij de 
uitgang: pastoraat. Oppas: aan-
wezig.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 30 juni: 10.00 da. 
F. Lunshof, Varsseveld. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Julian Strijker. 
O.v.d.: Gerrit Wolting. Orga-
nist: Harmke Elders. Oppas: 
Astrid Euving en Hielke Luimstra. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
3. Onderhoud. Bloemengroet: 
mw. J. Bosscher. Autodienst: 
fam. J. Kamman (582145). Na de 
dienst is er koffi edrinken.
Kerkdienst 7 juli: 10.00 ds. M. 
Klomp, Marum. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: leiding. O.v.d.: René 
Aasman. Organist: Irma Zuur. 
Oppas: Linda Schipper en Anika 
Pijpstra. Collecten: 1. Kerk. 2. 
KiA. 3. Onderhoud. Bloemen-
groet: mw. G. Koops. Auto-
dienst: fam. F. Elders. Na de 
dienst is er koffi edrinken.
Kerkdienst 14 juli: 10.00 tent-
dienst in Zweeloo. Autodienst: 
fam. L. Lunshof (0528-321213).
Kerkdienst 21 juli: 10.00 ds. 
B. Breunesse. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: Bram Euving. O.v.d.: 
Harry Euving. Organist: Jan 
Klok. Oppas: Lienke Alferink en 
Malissa Pijpstra. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Diaconie. 3. Jaarproject 
Diaconie. Bloemengroet: fam. 
J. Barendregt. Autodienst: fam. 
J. Barendregt (223332). Na de 
dienst is er koffi edrinken.
Jarig. 5 juli: dhr. I. Wiedijk, Klop-
pertsweg 3, 7861 AT Oosterhes-
selen: 79 jaar.
7 juli: mw. L. Koops-Dening, De 
Etgaarde 43, 7861 BT Oosterhes-
selen: 96 jaar.
16 juli: dhr. H. Adema, De Etgaar-
de 39 7861 BT Oosterhesselen: 
89 jaar.
Van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen toegewenst voor het nieu-
we levensjaar.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 30 juni: 9.30 ds. 
C. van Ginkel. O.v.d.: W. v/d 
Brand. Organist: J. Kroon. Col-
lecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkomstcie.: fam. R. Rotmen-
sen.
Kerkdi enst 7 juli: Kruiskerk 
9.30 ds. H. Borst. Gez. dienst.
Kerkdienst 14 juli: Zwarte-
meer 9.30 dhr. J. van Vondel. 
Gez. dienst.
Kerkdienst 21 juli: EH 9.30 
ds. H. Borst. Gez. dienst. O.v.d.: 
mw. M. Ellen-Wessels. Organist: 
mw. G. Fictorie-Smeman. Col-
lecten: 1. Pastoraat 2e Kerk Uit-
gang onderhoud gebouwen. Wel-
komstcie.: fam. J. Bartelds.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 30 juni: 10.00 mw. 
Joh. Keim, Emmen. Organist: 
Gerard Ziengs. O.v.d.: Wieneke. 
Welkom: Riet. Beamer: Riet.
Kerkdienst 7 juli: 10.00 mw. M. 
de Bruin-Roffel. Organist: Geert 
Kloppenburg. O.v.d.: Ali. Wel-
kom: Wieneke. Beamer: Jantje.
Kerkdienst 14 juli: 10.00 ds. H. 
Dekker. H.A. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Albert. Welkom: 
Mia. Beamer: Lucie.
Kerkdienst 21 juli: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Gerard 
Ziengs. O.v.d.: Fokko. Welkom: 
Wicher en Ida. Beamer: Riet.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 30 juni: 10.00 ds. 
E. van der Meulen. O.v.d.: mw. 
G. Visser. Organist: mw. G. 
Fictorie. Koster: dhr. R. Vis-
ser. Collecten: diaconie. Bij de 
uitgang: kerk. Oppas: Theresia 
Seip. Knd.: Liesan Masselink. 
Kaars aansteken: Dinaud Mas-
selink. Bediening beamer: 
Ada van Breevoort. Ontvangst: 
Corry Baan en Geerte Klok. 
Bloemendienst: mw. A. Drok. 
Autodienst: D. van Noort.
Kerkdienst 7 juli: 10.00 ds. 
J. van der Wilden, Hoogeveen. 
O.v.d.: mw. L. Masselink. Orga-
nist: dhr. H. Vugteveen. Koster: 
dhr. P. Vermaas. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
gebouwen. Oppas: Corry Baan. 
Knd.: Demi Vos. Kaars aan-
steken: Myrthe Pals. Bediening 
beamer: Mark Pals. Ontvangst: 
fam. Velzing. Bloemendienst: 
fam. Lunenborg. Autodienst: 
H. Naber. Koffi edrinken na de 
dienst.
Kerkdienst 14 juli: 10.00 ds. 
mw. W. Hordijk-van der Zwaag, 
Aalden. O.v.d.: dhr. H. Vos. 
Organist: dhr. J. Westerbeek. 
Koster: dhr. R. Visser. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouwen. Oppas: Ineke 
Groothuis. Knd.: Harriët Ver-
maas. Kaars aansteken: Jasmijn 
Ziengs. Bediening beamer: 
Piet van Noort. Ontvangst: fam. 
Naber. Bloemendienst: Fenny 
Rabbers. Autodienst: H. Olden-
garm.
Kerkdienst 21 juli: 10.00 ds. T. 
Oldenhuis, Coevorden. O.v.d.: 
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dhr. A. Stevens. Organist: dhr. J. 
Kroon. Koster: dhr. H. Vos. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Annet Benus. Knd.: Alexandra 
Mensing. Kaars aansteken: 
Corné Pals. Bediening beamer: 
Marcel Haan. Ontvangst: fam. 
H. Wanders. Bloemendienst: 
fam. Stevens. Autodienst: A. 
Stevens.
Oldersheem 12 juli: 19.00 
weeksluiting o.l.v. ds. mw. Lou-
rens.
Oldersheem 26 juli: 19.00 
weeksluiting o.l.v. ds. J. van Bree-
voort.
Koffi edrinken op 3 en 17 juli 
om 10.00 in de Welput.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 30 juni: De Wijn-
gaard 9.30 ds. de Kok, Wilsum. 
Er is dan bevestiging ambtsdra-
gers. Na de dienst is er gelegen-
heid koffi e te drinken in De Rank. 
Collecten: 1. Kerken. 2. Diaco-
nie. Knd.: alle groepen. Auto-
dienst: B. Schans en A. Hajes. 
Oppas: Tabitha Eisses. Bloe-
mengroet: fam. A. Eisses.
Kerkdienst 7 juli: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Jumelet, Erica. 
Collecten: 1. Binnenlands Diaco-
naat/Kerkinactie. 2. Kerk. Auto-
dienst: H. Bouwman en C. van 
Nee. Oppas: Gea Habers. Bloe-
mengroet: fam. B. Schans.
Kerkdienst 14 juli: Zuiden-
veld, Zweeloo 9.30 gez. dienst 
van alle Zandloperdorpen in de 
feesttent. Autodienst: B. Eisses 
en G. Gussinklo.
Kerkdienst 21 juli: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Hekman, Assen. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Fonds 
Kerkrentmeesters DEO. Bij de 
uitgang: bloemencie. Knd.: geen. 
Autodienst: J. Reinink en G. 
Kielema. Oppas: Anouk Zwiers 
en Evelien Vos. Bloemengroet: 
fam. P. Hogeveen.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 30 juni: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. 19.00 ds. E. Prins. 
Organisten: dhr. R. Roelofs en 
dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.: 

Lian Wetering (1, 2) en Wilma 
Bosch (3, 4). Oppas: Janien v/d 
Schootbrugge, Géranda Kamp-
huis en Lotte Stokvis. Collecten: 
kerk en onderhoud. Bloemen 
bezorgen: Jan-Henk Valk.
Kerkdienst 7 juli: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. Afscheid groep 6 
knd. Thema: Bartimeüs. 19.00 
ds. B. Heusinkveld. Organisten: 
dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.: 
geen. Tnd.: 19.00 Erna Immink (7, 
8). Oppas: Jacqueline Dubbink, 
Franciska Willems en Anne-Will 
Plaggenmars. Collecten: KiA 
binnenlands diaconaat en onder-
houd. Bloemen bezorgen: 
Henny Kamphuis.
Kerkdienst 14 juli: 9.30 da. T. 
Jansen-Kleinjan, Ermelo. 15.00 
ds. E. Prins. Gez. uitzwaaidienst 
v/d World Servants in Herv. 
Kerk. Organisten: dhr. L. v/d 
Schootbrugge. Knd.: Anja Valk 
(1, 2, 3) en Geri Poorterman (4, 
5, 6). Oppas: Annet Boerman, 
Renda Bartels en Jaëlle Valk. Col-
lecten: kerk en diaconie. Bloe-
men bezorgen: Dieks en Truus 
Heuver.
Kerkdienst 21 juli: 9.30 ds. R. 
van Hornsveld, Den Ham. 19.00 
ds. B. Heusinkveld. Organisten: 
dhr. G. Diepeveen en dhr. R. Roe-
lofs. Knd.: Lian Wetering (1, 2, 
3). Tnd.: 19.00 uur: Wendy Mol-
link (7, 8). Oppas: Vanessa Dub-
bink, Ina Immink en Celine Valk. 
Collecten: kerk en onderhoud. 
Bloemen bezorgen: Janny 
Bosch.
Jarig. 1-7-2019: mw. J. Gerrits, 
Kotterskamp 13: 78 jaar.
2-7-2019: mw. J. Veldman-Koppel-
man, Bruineveldweg 1: 79 jaar.
5-7-2019: dhr. W. Bartels, Esweg 
21a: 77 jaar.
7-7-2019: dhr. G. Gerrits, Water-
torenweg 8: 84 jaar.
15-7-2019: mw. T. Wetering-Kolk-
man, Weelinckbroek 47: 86 jaar.
26-7-2019: mw. W. Valk-Meijer, 
Dalvoordeweg 22a: 75 jaar.
Jubileum. 11-7-2019: Marten 
en Martha Immink, Zuidelijke 
Kanaaldijk 11: 50 jaar getrouwd.
29-7-2019: Ger en Willy Ger-
rits, Watertorenweg 8: 60 jaar 
getrouwd.
‘Wij hebben lief omdat God ons 
het eerst heeft liefgehad’. 1 Johan-
nes 4:19.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642

Kerkdiensten 30 juni: VDK 
9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Lenie 
Nijboer. Organist: dhr. J. Plen-
der. Lector: Corien Deen. Kos-
ter: Henk Zomer. In deze over-
stapdienst nemen de kinderen 
van groep 8 afscheid v/d kinder-
kerk om in het vervolg naar de 
jeugdkerk te gaan. De Fontein 
19.00 ds. K. van Staveren. O.v.d.: 
Maaike Hiemstra. Organist: 
Hans Niezink. Koster: Nico van 
Hattem.
Kerkdiensten 7 juli: VDK 9.30 
ds. K. van Staveren. O.v.d.: Jannie 
Lok. Organist: dhr. J. Plender. 
Lector: Janny ten Hertog. De 
Antenne 10.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Julia Schuurhuis. Lector: 
jeugddienstcie. Koster: Sicco 
van der Graaf. VDK 16.30 ds. K. 
van Staveren, Kruimeldienst. De 
Fontein 19.00 ds. K. Hazeleger. 
Organist: Freddy Bruins. Koster: 
Janny/Koert Naber.
Kerkdiensten 14 juli: De 
Antenne 9.30 ds. K. van Stave-
ren. O.v.d.: Johan Tinholt. Orga-
nist: ds. W. Visscher. Lector: 
Irene van Staveren. Gastperso-
nen: Coby Duinkerken en Riek 
Wemmenhove. Koster: Henk 
Omvlee. De Fontein 19.00 ds. 
G. Heusinkveld. O.v.d.: Leny Nij-
boer. Koster: Else de Ronde.
Kerkdiensten 21 juli: De 
Antenne 9.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Wim Vrieling. Organist: 
Nico Aalberts. Lector: Wim 
Jongbloed. Gastpersonen: fam. 
Bakker-Prinsen. Koster: Klaas 
Boessenkool. De Fontein 19.00 
ds. J. Zondag. O.v.d.: Henny Log-
tenberg. Organist: Hans Nie-
zink. Koster: Nico van Hattem.
Collecten: 30 juni, 7, 14 en juli: 
PKW. Bij de uitgang: 30 juni: 
werkgroep evangelisatie; 7 juli: 
uitgang: binnenlands diaconaat; 
14 en 21 juli: diaconie. Kindercol-
lecte: 3e kwartaal 2019: Voor het 
Naaiproject voor Days for Girls. 
Voor meer informatie kijk op: 
www.hetnaaiproject.nl
Oppas: 30 juni: Monique Gort 
en Henriëtte Emmink; 7 juli: 
Marjan van Garderen en Wenny 
Schuurman.
Kinderkerk: voor alle zondagen 
voor groep 1 t/m 8 in de dienst 
van 9.30 uur.
Gesprekken rondom de 
doop. 14 juli zal er weer de 
gelegenheid zijn om gedoopt te 
worden. Zou je zelf gedoopt wil-
len worden of je kind willen laten 
dopen, dan kunnen jullie je aan-
melden bij ds. K. van Staveren 

(dskvanstaveren@pkn-dedems-
vaart.nl) Het is altijd mooi om 
met anderen een zinnig gesprek 
te voeren over geloven, kerk en 
doop. Op 1 juli en 8 juli staan 
de gesprekken rondom de doop 
gepland.
Zieken. Isala, Dr. van Hees-
weg 2, 8025 AB Zwolle, Postbus 
10400, 8000 GK Zwolle: Karin 
Koster, afd. IJselheem afd. V 2.6.
Het Meulenbelt, Vriezenveense-
weg 176, 7602 PV Almelo: mw. E. 
Wolbink-Steen, Schuttevaer 51, 
afd. Weleveld.
Röpcke Zweers Ziekenhuis J. 
Weitkamplaan 4/a, 7772 SE Har-
denberg: mw. Tibben, Bartokstr. 
16.
Clara Feyoena Heem, Rheezer-
weg 73, 7771 TD Hardenberg: 
dhr. G. van Keulen, Zwierstr. 20, 
unit 2, k. 13; mw. Wesselink, Wil-
helminastr. 40; mw. A. Zwiers-
Wink, Schuttevaer 65, afd. De 
Esch, k. 4.
GGZ Centraal Fornhese, Boom-
gaardweg 10, 1326 AD Almere: 
Linda Schollaard, afd. Pluut.
Van Dedem Marke: 29 juni: 
dhr. Jannes Smid. Pianist: Luco 
Hans; 6 juli: ds. J. Zondag. Orga-
nist: Fred van Dijk; 13 juli: ds. P. 
Lindhout. Organist: ds. W. Vis-
scher; 20 juli: Team RKK. Pia-
nist: Arjan Hagels.
Activiteiten. BBQ Wijk Zuid-
West. Op 4 juli willen we het 
seizoen afsluiten met een BBQ. 
Bij het ’t Kruispunt gaat om 18.30 
uur het vlees op de grill en staat 
de salade, stokbrood en andere 
lekkere dingen voor jullie klaar. 
We zullen even napraten over 
het afgelopen jaar en elkaar 
een goede vakantie wensen. Je 
hoeft niets mee te nemen, voor 
alles wordt gezorgd. Wel wordt 
een vrijwillige bijdrage op prijs 
gesteld. Opgave kan bij Ronald, 
Jan, Peter en Gerda.
Fietstocht. 6 juli organiseren de 
Vrienden van de Hospice Dedems-
vaart een fi etstocht van ongeveer 
40 km. Tussen 13.00 uur en 14.00 
uur kunt u zich aanmelden bij The 
Fellowship, Moerheimstr. 144. 
Onderweg staat er koffi e voor u 
klaar. De kosten bedragen € 7,50 
p.p. Graag tot dan!
9 juli: 19.30 uur Cie. van 
Kerkrentmeesters (De Fontein).
11 juli: 19.30 uur Taakgroep Leren 
(De Antenne).
Foto’s Boottocht. De foto’s die 
geschoten zijn tijdens de boot-
tocht worden op 30 juni na de 
ochtenddienst tijdens het koffi e-

drinken in de Fontein getoond.
Stuurgroep Fondsenwerving 
oproep. Chris Antuma heeft ons 
benaderd. Voor schoffelwerk op 
een perceel in Junne. Het gaat 
om biologische teelt. Het idee 
hierachter zal hetzelfde zijn als 
de fruitpluk. Vorige week deden 
we al een oproep en enkele men-
sen doen mee. Toch graag nog 
enkele mensen erbij zodat men 
niet iedere week hoeft te schoffe-
len. Opgave en inlichtingen: Klaas 
Boessenkool, tel. 06-10123847; 
Marry Brand, tel. 638611
Tot 7 juli heeft ds. Brandorff 
vakantie. Voor spoedgevallen blijft 
hij echter beschikbaar. In overige 
situaties zullen collega’s waarne-
men.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
De Algemene Kerkraad orga-
niseert een gemeenteavond op 
2 juli in de Hessenwegkerk te 
Heemse (inloop vanaf 19.30 uur; 
aanvang 19.45 uur). Wij willen u 
dan informeren over de te nemen 
forse bezuinigingsmaatregelen 
(m.b.t. gebouwen, kerkdiensten, 
personeel enz.). Daarnaast willen 
we u informeren over de nieuwe 
Plaatselijke Regeling, zoals we die 
op basis van de nieuwe kerkorde 
eind juni zullen vaststellen.
Wijk Centrum (Zuid en 
Noord). 15 juni overleed plotse-
ling Hendrika Egberdina Geertjes-
Lennips, Trompstraat 10. Zij was 
85 jaar. Sinds 31 maart 2017 was 
zij weduwe van Gerrit Jan Geer-
tjes. Wij leven mee met de kinde-
ren, klein- en achterkleinkinderen 
en met alle andere nabestaanden.
In CFH verblijven mw. G. Ranter-
Reinders, Stationsstraat; dhr. den 
Outer, Brinkstraat; dhr. A. Pot-
gieter, Bisschopshof.
Mw. Z. Eshuis-Kelder, Stations-
straat, is in zorgcentrum Weide-
steijn in Hoogeveen, ter revalida-
tie (Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 
AA Hoogeveen).
Mw. Valkman-Derks (De Spinde 
303) is weer thuis.
Dhr. Grendelman (Oosteinde 57) 
is nog in CFH, maar misschien 
mag hij gauw naar huis.
Dhr. J. Dallinga, Vechtvoorde 86, 
revalideert in CFH (Unit 4 k3), 
evenals mw. Janny Hoogeveen-
Aldershof, Havenweg 148 (Unit 
1K3).
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berichten uit de gemeente 

Maak uw familie & vriend
en blij 

 met een speciaal kerkbl
ad!

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

vol tips inspirerend bemoedigend

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

Advertenties

Overijssel

Andries Heidema is com-
missaris van de Koning in 
Overijssel. Na een el� a-
rig burgemeesterschap in 
Deventer vertrok hij naar de 
provinciehoofdstad. Hij is 
de eerste en tot nu toe enige 
commissaris die lid is van de 
ChristenUnie. 

Bij binnenkomst 
wijst Heidema op 

een stoel die duidelijk boven de 
rest van het meubilair uitsteekt: 
“Hier zit ik. Je moet niet den-
ken dat ik een grotere stoel heb 
omdat ik me belangrijker voel 
dan iemand anders. Maar ik krijg 
nieuw meubilair en moet proef-
zitten. Vandaar die stoel.” 

Kennis maken
Zijn kantoor is gevestigd op de 
hoogste verdieping van het pro-
vinciehuis. Hij heeft een mooi uit-
zicht over Zwolle en het Park de 
Wezenlanden. Ondanks de fraaie 
omgeving trekt Heidema toch 
graag de provincie in. “Ik heb 
tientallen kennismakingsbezoeken 
afgelegd en ben daar nog steeds 
mee bezig. Ik bezoek niet alleen 
gemeenteraden en burgemees-
ters maar vooral ook de gewone 
burgers. Het is geweldig om te 
zien hoe mensen in deze provin-
cie samen de schouders onder 
een bepaald initiatief zetten om 
er iets moois van te maken. Zo 
ben ik in Oldenzaal en Tubber-
gen geweest om te bekijken hoe 
men de wagens voor het carnaval 
bouwt. Bijzonder om te ervaren 
hoe trots mensen zijn op wat ze 
doen. Mijn kracht zit in het ver-
binden van mensen. Het mooie is 
dat ik als commissaris de schijn-
werper op mensen kan richten.” 

“Hallo, burgemeester!”
Heidema is in Diepenveen blijven 
wonen. “De afstand naar Zwolle 
is niet groot. In Diepenveen kom 
ik bovendien heerlijk thuis, in een 
woning met een fl ink stuk groen 
eromheen. Toen ik nog burge-
meester was, 
groetten de men-
sen in Deventer 
me en herkenden 
me als burge-
meester. Niks mis mee, dat hoort 
bij je functie. Toch is het fi jn om 
ergens echt privé te kunnen zijn. 
Toen ik nog burgemeester was, 
werd ik in Deventer op straat 
vaak herkend. “Hallo, burgemees-
ter!” Dat heb ik in andere regio’s 

C ommissaris van de Koning Andries Heidema: 

“Als commissaris kan ik de 
schijnwerper op mensen richten”

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
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Ze zijn er nog 
steeds. Van die 

tegeltjes, met daarop de spreuk: 
‘Oud worden is een gunst, oud 
zijn een kunst.’ Zo nu en dan kom 
ik er eentje tegen en besef dan 
weer hoe wáár dat is.
Alle tegeltjeswijsheden getuigen 
overigens van een clichématige 
levenswijsheid, maar ze zijn daar-
om nog niet minder waar. Wan-
neer een cliché de slijtageslag 
van de tijd heeft overleefd, dan 
zit er onmiskenbaar een enorme 
kern van waarheid in.

Ja, oud mogen worden is één 
ding, maar oud zijn … Dat laat-
ste is voor veel mensen inder-
daad een kunststuk. Oud worden 
betekent dat datgene, wat je 
op je vijfentwintigste levensjaar 
moeiteloos deed, beduidend 
moeizamer gaat. Het betekent 
inleveren van vitaliteit, van een 
strakke huid, van kleur van de 
haren, van onafhankelijkheid en 
soms ook van geestelijke gezond-
heid. De ouder wordende mens 
in het huidige tijdsgewricht heeft 
het daarnaast aanzienlijk moeilij-
ker dan de soortgenoot van pak-
weg honderd jaar geleden. Daar 
werd de ouder wordende mens 
geassocieerd met wijsheid en 
bedachtzaamheid. Dit in tegen-
stelling tot de wereld van het 
hier en nu, waar eigenlijk alleen 
jong, vitaal en geslaagd zijn in het 
leven hoge ogen schijnt te gooi-
en. Al wat oud is, lijkt afgedaan 
en niet meer mee te tellen.

Jaja, oud worden is een gunst, 
oud zijn een kunst! Het is naast 
inleveren van gezondheid en 
afbrokkelende vitaliteit ook nog 
eens laveren tussen de door 
onze cultuur bepaalde ideeën 
over ouderen. Om maar niet te 
spreken van de ouder wordende 
mens zelf, hoe getalenteerd zij of 
hij is om het ouder worden met 
de bijbehorende complicaties te 
accepteren. Zo zal de één hier 
op kunstige wijze een begaanba-
re weg in vinden, waar de ander 
subiet op een doodlopende weg 
belandt. 

Er bestaat helaas geen eendui-
dige levensles die van oud zijn 
een kunst maakt. Terwijl het 
zo eenvoudig zou kunnen zijn. 
Het bereiken van een hoge leef-
tijd zou ook zoveel rust kunnen 
geven. Wie op jaren is gekomen 
heeft overzicht, heeft van haar 
of zijn mislukkingen geleerd en is 
in staat zich van vooroordelen te 
ontdoen, hoeft niet meer voort-
durend op de barricaden te klim-
men. Maar ja, dat is gemakkelij-
ker gezegd dan ook zo gevoeld.

Om met Cicero te spreken: ‘Niet 
door kracht, vaart of handig-
heid worden grote taken ver-
richt, maar door beleid, gezag en 
inzicht. Deze drie hoedanigheden 
raakt een oudere mens niet alleen 
kwijt, meestal maakt ouderdom 
ze zelfs nog rijper.’ 

Oud
DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

Andries Heidema is com-
missaris van de Koning in 
Overijssel. Na een el� a-
rig burgemeesterschap in 
Deventer vertrok hij naar de 
provinciehoofdstad. Hij is 
de eerste en tot nu toe enige 
commissaris die lid is van de 
ChristenUnie. 

Bij binnenkomst 
wijst Heidema op 

een stoel die duidelijk boven de 
rest van het meubilair uitsteekt: 
“Hier zit ik. Je moet niet den-
ken dat ik een grotere stoel heb 
omdat ik me belangrijker voel 
dan iemand anders. Maar ik krijg 
nieuw meubilair en moet proef-
zitten. Vandaar die stoel.” 

Kennis maken
Zijn kantoor is gevestigd op de 
hoogste verdieping van het pro-
vinciehuis. Hij heeft een mooi uit-
zicht over Zwolle en het Park de 
Wezenlanden. Ondanks de fraaie 
omgeving trekt Heidema toch 
graag de provincie in. “Ik heb 
tientallen kennismakingsbezoeken 
afgelegd en ben daar nog steeds 
mee bezig. Ik bezoek niet alleen 
gemeenteraden en burgemees-
ters maar vooral ook de gewone 
burgers. Het is geweldig om te 
zien hoe mensen in deze provin-
cie samen de schouders onder 
een bepaald initiatief zetten om 
er iets moois van te maken. Zo 
ben ik in Oldenzaal en Tubber-
gen geweest om te bekijken hoe 
men de wagens voor het carnaval 
bouwt. Bijzonder om te ervaren 
hoe trots mensen zijn op wat ze 
doen. Mijn kracht zit in het ver-
binden van mensen. Het mooie is 
dat ik als commissaris de schijn-
werper op mensen kan richten.” 

“Hallo, burgemeester!”
Heidema is in Diepenveen blijven 
wonen. “De afstand naar Zwolle 
is niet groot. In Diepenveen kom 
ik bovendien heerlijk thuis, in een 
woning met een fl ink stuk groen 
eromheen. Toen ik nog burge-
meester was, 
groetten de men-
sen in Deventer 
me en herkenden 
me als burge-
meester. Niks mis mee, dat hoort 
bij je functie. Toch is het fi jn om 
ergens echt privé te kunnen zijn. 
Toen ik nog burgemeester was, 
werd ik in Deventer op straat 
vaak herkend. “Hallo, burgemees-
ter!” Dat heb ik in andere regio’s 

minder. In Twente ga ik nog ano-
niemer over straat omdat ik daar 
geen burgemeester ben geweest.”

Cultuur
Onlangs is er een landelijk onder-
zoek geweest naar de beleving 
van mensen uit de provincie: 
voelen ze zich in de eerste plaats 
Nederlander of zijn ze meer 
betrokken bij de streek of stad 
waar ze wonen? Overijsselaren 
voelen zich in de eerste plaats 
Nederlander, zo blijkt. Daarna 
pas zijn kwalifi caties als Tukker of 
Sallander aan de orde. Heidema: 
“D é Overijsselaar bestaat niet. 
De Nedersaksische cultuur ver-
bindt mensen in deze provincie en 
in andere streken in Noord- Oost 
Nederland. Mensen in onze pro-
vincie worden gekenmerkt door 
een zekere mate van nuchterheid. 
Ze zijn in het algemeen ook min-
der gejaagd dan in de Randstad 
en nemen iets meer de tijd voor 
elkaar. Bestaat dé Overijsselaar 
niet, dé Tukker of dé Sallander 
bestaat evenmin. Overijssel is 

een provincie 
met eenheid in 
verscheidenheid.”                                                                                   
Datzelfde geldt 
volgens de com-

missaris voor de provinciale eco-
nomie. Is Enschede de motor 
van de provincie of Zwolle? 
Komt het zwaartepunt  niet 
steeds meer te liggen bij Zwolle, 
dat ook bestuurlijk centrum is? 
“Overijssel heeft niet één motor. 

Enschede en Twente hebben 
hoogwaardige innoverende ICT 
bedrijven rondom de UT, maar 
Zwolle heeft bedrijfsmatig ook 
zijn sterke kanten. Net als Kam-
pen en Deventer trouwens. En 
laten we niet vergeten dat ook 
de agrarische sector en het mkb 
buitengewoon belangrijk zijn voor 
de provinciale economie. Deze 
sectoren vind je natuurlijk overal 
in de provincie. In het provinciale 
beleid focussen we ook niet op 
een bepaalde sector, we hebben 
een diverse economie.” 

Christen
Heidema heeft er nooit een 
geheim van gemaakt dat hij belij-
dend christen is en naar de kerk 
gaat. Hij is lid van de Christe-
nUnie. In zijn 
Deventer periode 
waren er mensen 
die graag zouden 
zien dat hij zich 
wat meer als par-
tijman profi leer-
de. Hoe kijkt hij daar tegenaan? 
“Ik heb natuurlijk wel mijn eigen 
achtergrond, maar ik wil niet van-
uit partijpolitiek opereren. Ik ben 
geen ChristenUnie-commissaris 
en geen vertegenwoordiger van 
een partij, daar wil ik heel helder 
over zijn. Voor mij is het heel 
belangrijk om christen te zijn. 
Het is een deel van wie ik ben. 
Kernwoord van het geloof is wat 
mij betreft LIEFDE, met hoofdlet-
ters geschreven. Je kunt pas echt 

mens zijn als je wordt gehoord 
en gewaardeerd om wie je bent. 
Dat uit ik ook naar anderen toe. 
Ik wil naastenliefde nastreven in 
mijn werk en in mijn familie, ook 
al gaat dat vaak met vallen en 
opstaan.”

Tuin
Stel: er komt buitenlands bezoek. 
Waar neemt Heidema de visite 
mee naar toe? Wat is de mooiste 
plek in Overijssel? “Ha, ik heb 
ooit tuin- en landschapsarchitect 
willen worden, maar het is anders 
gelopen. Ik heb een grote tuin en 
als je die van verschillende kanten 
bekijkt is hij altijd mooi. Zo is het 
met Overijssel ook. O f je nu in 
een bootje vaart in het waterrijke 
noordwesten van de provincie, 

op het terras zit 
van het IJsselho-
tel in Deventer 
met een glas wijn 
of bij Tubbergen 
op de hei wan-
delt, Overijssel is 

de tuin van Nederland en overal 
mooi.  Ik heb niet één favoriete 
plek.” 

Een heel andere vraag: ziet Hei-
dema zich nog wel eens keertje 
op een motor stappen? Ooit 
probeerde hij de motor van zijn 
zoon, viel en brak zijn been. Dus 
daar kan hij heel kort over zijn. 
“Ha ha, nee, dat was eens maar 
nooit meer. Mij zie je niet op een 
motor.”

“Dé Overijsselaar bestaat niet. De Nedersaksische cultuur verbindt mensen in deze provincie en in andere streken in Noord-Oost Nederland”, aldus 
Commissaris van de Koning Andries Heidema

C ommissaris van de Koning Andries Heidema: 

“Als commissaris kan ik de 
schijnwerper op mensen richten”

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

KERNWOORD VAN HET GELOOF IS 
WAT MIJ BETREFT LIEFDE, MET 

HOOFDLETTERS GESCHREVEN.

OF JE NU IN EEN BOOTJE VAART IN 
HET WATERRIJKE NOORDWESTEN, OP 
EEN TERRAS ZIT IN DEVENTER OF BIJ 

TUBBERGEN OP DE HEI WANDELT, 
OVERIJSSEL IS OVERAL MOOI

Vier dagen leven op het ritme 
van de getijdengebeden, rond de 
kloosterkerk van de oude abdij 
Sion bij Deventer. Gezellig met 
andere jongeren bivakkeren op 

het campingweiland. Praten met 
monniken en nonnen die er zijn 
om naar je te luisteren en met 
je mee te vieren. Maar ook een 
biertje drinken in de gezellige 
Kloosterkroeg of genieten van een 
singer-songwriter in de oude stal. 
Maar er is meer! Tijdens work-

shops kun je leren over iconen 
schilderen en christelijke kunst. Of 
laat je inspireren door een spreker 
of tijdens een debat. Ook ga je aan 
het werk. Naar het eeuwenoude 
monnikenmotto Ora et Labora, 
Bid en Werk. Je bent gast én vrij-
williger. Je kiest zelf je klussen: 

poetsen of misschien geef je graag 
een workshop aan je mede-festi-
valgangers. Check voor het volle-
dige programma de website.

22 - 25 augustus, Diepenveen, Abdij Nieuw Sion, 
Vulikerweg 6, www.jongerenklooster.nl 

Kloosterfestival
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Zondag 30 juni
EO | NPO2 | 9.10
Nederland Zingt op Zondag
Als wij tot God gaan, komt Hij 
bij ons. Zijn naam is: Ik ben. Hij 
is erbij. We zingen o.a. in de St. 
Christoffelkathedraal in Roer-
mond.

Zondag 30 juni
EO | NPO2 | 22.35
De kast, de kerk & het 
koninkrijk
Op 28 juni is het 50 jaar geleden 
dat de Stonewall-rellen in New 
York uitbraken. Homo’s, lesbien-
nes en transgenders kwamen in 
opstand tegen hun achtergestelde 
positie.

Maandag 1 juli
NTR | NPO2 | 17.55
Life in the Air
De mens kan veel, maar niet wat 
veel dieren wel kunnen: vliegen 
zonder hulpmiddelen. Een ver-
bluffend groot aantal schepsels 
heeft wel op eigen kracht het 
luchtruim bedwongen.

Dinsdag 2 juli
EO | NPO1 | 17.10
Nederland Waterland
Brabant. Aan boord van de his-
torische klipperaak ‘Catharina 
van Mijdrecht’ varen we vanaf het 
Hollands Diep stroomopwaarts 
via de Biesbosch naar Maas en 
Waal.

Woensdag 3 juli
EO | NPO2 | 14.15
Gewijde grond
Sicilië, het eiland dat door haar 
centrale ligging altijd andere cul-
turen te gast heeft gehad en waar 
menig vluchteling aan wal komt 
op zoek naar een beter leven. 
Kefah Allush bezoekt hier Poz-
zallo, waar alles draait om gast-
vrijheid en familie, van de heilige 
familie tot de maffi a.

Donderdag 4 juli 
KRO-NCRV | NPO3 | 20.25
Keuringsdienst van Waarde
Hoewel wij van oudsher ver-
knocht zijn aan aardappelen, 
groenten en vlees, mag het in de 
keuken af en toe best iets span-
nender. Gelukkig is er kerrie. 
Maar wat is kerrie eigenlijk en 
waar komt de Nederlandse ker-
rieliefde vandaan?

Donderdag 4 juli
EO | NPO1 | 22.15
Islands of America
Amerika heeft ruim 18.000 eilanden 
met een offi ciële naam. Elk eiland 
heeft zijn eigen unieke karakter. 
Martin bezoekt op 300 km. afstand 
van New York Martha’s Vineyard 
een geliefd eiland bij vakantievier-
ders en de rijken der aarde.

Vrijdag 5 juli
AVROTROS | NPO1 | 20.35
Polizei Potsdam
De  eigenaar van een kiosk wordt 
doodgeschoten. Al snel komt 
een verdachte in beeld die een 
strafblad heeft. Daarmee zou het 
onderzoek worden afgesloten 
ware het niet dat inspecteur Lina 
het gevoel heeft dat er iets niet in 
de haak is.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

“Wat hebben wij nog te
bieden?”
“Wij zijn heel goed in het vermijden 
van God”, zegt de remonstrantse 
predikant Joost Röselaers (39) in 
de Volkskrant. Hieronder een 
fragment uit dit interview.

Een preek van zeker twintig minuten 
waarin ten minste vijf dichters en � losofen 
worden genoemd.

De Remonstrantse Broeder-
schap wordt wel aangemerkt als 
de laatste tussenstop op weg 
naar de uitgang van de kerk. En 
die kenschets ‘klopt helaas’, zegt 
Röselaers. ‘We zijn de geloofsge-

meenschap van de laatste gene-
ratie christenen. Hun kinderen 
zijn doorgaans niet meer kerkelijk 
actief. Het zijn vaak goede men-
sen met ethisch besef. Je ziet hen 
vaak bij organisaties als Amnesty, 
maar niet bij ons of bij een andere 
geloofsgemeenschap.’ Dat is het 
lot van vrijzinnigen, zeggen ortho-
doxe gelovigen. Zij relativeren de 
geloofswaarheden zodanig dat ze 
de gelovige geen thuishaven kun-
nen bieden en de zoekende mens 
geen houvast. En ook dat klopt 
tot op zekere hoogte, erkent 
Röselaers. ‘We zijn heel goed in 
het vermijden van de naam van 
God, want God maakt een dienst 
of viering al snel te verheven. We 
spreken mensen op hun ratio 
aan. Niet met kulpreken van vijf 
minuten met een paar anekdotes 
of verwijzingen naar de krant van 
vandaag, maar met een preek van 
zeker twintig minuten waarin ten 
minste vijf dichters en fi losofen 
worden genoemd. De Bijbel is 
daarbij het kader, want zonder 
die dimensie wordt het wel wat 
plat allemaal. Maar de Bijbel is 
niet per se het vertrekpunt.’
Zo zitten de remonstranten nu 
eenmaal in elkaar. ‘Als vrijzinnigen 
moeten we ons dan ook in alle 
eerlijkheid afvragen: wat heb-
ben wij nog te bieden? Als je een 
zoekende ziel bent en je komt 
met mij in gesprek, dan help ik 
je graag met zoeken. Maar lang 
niet iedereen heeft er zin in om 
voortdurend te blijven zoeken.’
Enkele decennia geleden gingen 
de remonstranten er nog, enigs-
zins gemakzuchtig, van uit dat 
de hele kerk uiteindelijk vrijzin-
nig zou worden. Zoals de hele 
samenleving uiteindelijk ver-
worvenheden als homohuwe-
lijk, abortus en euthanasie zou 
omhelzen. Daar zijn ze onder-
hand wel op teruggekomen. ‘De 
orthodoxen doen niet aan twijfel, 
en daarmee voorzien zij in een 
aanhoudende - misschien wel 
groeiende behoefte. Voor ons is 

het moeilijk om daar iets tegen-
over te stellen. Dat is altijd ons 
lot geweest. En daardoor zijn we 
ook altijd klein geweest. Maar we 
moeten wel groot genoeg blijven 
om ertoe te kunnen blijven doen.’

Geloof en wetenschap
Het Nederlands Dagblad inter-
viewde Jürgen Zangenberg, hoog-
leraar Antiek Jodendom en Vroeg 
Christendom aan de Leidse univer-
siteit. 

Kunt u nog zonder academische 
bril uit de Bijbel lezen?

Kunt u nog zonder academische 
bril uit de Bijbel lezen? “Kun je 
met kennis van muziektheorie 
nog genieten van Bach? Natuur-
lijk. Een dergelijke vraag schiet 
tekort. Ratio en fi des zijn geen 
bedreigingen voor elkaar, ze vul-
len elkaar juist aan. Soms zijn 
gelovigen te bang voor ratio, wor-
den zij onzeker wanneer er wordt 
doorgevraagd op hun geloof. 
En soms zijn wetenschappers 
bang voor het ‘vertrouwen op’ 
en vinden het onbegrijpelijk dat 
een weldenkend mens zich gelo-
vige noemt. Dat doet mij niets. lk 
word in mijn werk niet dagelijks 
uitgedaagd om na te denken over 
de vraag of ik nog wil geloven. 
Nee. Het geloof is voor mij een 
basso continuo, een fundament.”

Littekens - eretekens
Bang voor de dood is hij niet, wel 
voor de weg ernaartoe, concludeert 
De Stentor, dat een indringend 
interview had met de inmiddels 

77-jarige oud-EO-directeur, domi-
nee Arie van der Veer uit Zwolle. Hij 
overwon vier keer een levensbedrei-
gende ziekte. “De wonden zijn gene-
zen, de littekens blijven.”
 

Verdriet kan zelfs waardevol zijn

“Het was je tijd zeker nog niet, 
zeggen mensen. Het is zo’n uit-
drukking waar ik niet veel mee 
kan. Het wonderlijke is dat ziekte 
mij in alle vier de gevallen heeft 
overvallen. Ik kreeg geen signalen. 
Moeilijk was de plotselinge dood 
van Peter, nu bijna vier jaar gele-
den. Je kind verliezen is zwaar. 
Maar je kunt God niet van alles 
de schuld geven. We hebben onze 
eigen verantwoordelijkheid. Als 
verdriet je treft, kun je opstan-
dig worden. Je kunt er ook voor 
kiezen verdriet van een ander 
te mijden. Omdat het je con-
fronteert met je eigen verdriet. 
Maar je kunt je slechte tijden 
ook delen. God vind je niet bij 
de mens in voorspoed, die vind 
je vooral in tegenspoed. Het is 
dus geen zoet verhaal. God heeft 
er bewust voor gekozen om zijn 
wonden te laten zien, toen hij 
met Pasen is opgestaan”, con-
stateert hij. “Mijn wonden zijn 
genezen, de littekens blijven. Ik 
heb geen oplossingen, mijn leven 
is niet een voorschrift voor een 
ander. Maar ik vind het fi jn om te 
delen. Verdriet kan zelfs waar-
devol zijn, heb ik ontdekt. Juist 
in het omgaan met de dingen die 
je niet meer hebt, die je verloren 
bent, kun je als mens iets voor 
een ander betekenen. Je littekens 
worden dan een soort erete-
kens.”

-
-

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.

DOOR DS. T.J .OLDENHUIS, COEVORDEN

Ooit hadden we ook nog een 
kanarie, zo’n gele prop op twee 
lucifersstokjes. Als je telefoon 
kreeg, begon die zo hard te zin-
gen dat je van het hele gesprek 
niets meer verstond. Wat zielig 
eigenlijk zo’n pietje in een kooitje, 
wat een leven zeg. Onze kat, een 
wit-roodharige Pers, zag het met 
zijn collega-huisgenoot niet zo 
zitten. Altijd zat hij te loeren of 
hij dat gele donsballetje niet eens 
kon doorslikken. 
Op een morgen 
vlak voor de kof-
fi e kon hij zich 
niet meer inhou-
den. Via de tafel 
nam hij een geweldige sprong 
richting de erker, waar onze hof-
zanger zijn troon had. Het was 
raak, de kooi viel naar beneden, 
het deurtje sprong open en in één 
grote hap werd hij vermorzeld 
tussen de kaken van die rover. 
Eindelijk wat afwisseling op die 
vele blikken Whiskas. 

Mijn vrouw, anders heel zacht-
aardig, greep hem in zijn nekvel 
en smeet hem in het achterhuis 
en verweet mij nadien dat mijn 
kat haar lieve vogeltje had opge-

vreten. Ja, tegen boosheid kun je 
nooit op en zeker mannen niet, 
wanneer vrouws barometer op 
storm staat. Dan zwijg ik maar, 
zoals mij in een heel oud boek al 
wordt voorgehouden. 

Het is allemaal weer goed geko-
men, zeer goed zelfs, wel met 
het gevolg dat er geen huisdieren 
meer in onze tenten zijn geko-
men. Toen onze hond jaren eer-
der al sneuvelde onder een auto 
was het hoofdstuk hond al in een 

vroeg stadium 
afgesloten. De 
enige herinnering 
die we nog aan 
het hondentijd-
perk hebben, is 

een porceleinen hond die rustig 
de wacht houdt in de hoek van 
de woonkamer. Hij kijkt wat gla-
zig, maar verder is het een trouw 
beest. De enige verzorging is af 
en toe afstoffen. 

Hoe kom ik toch aan al die over-
peinzingen, zult u wel denken. 
Wel, dat zal ik u uit de doeken 
doen. We wonen hier in een 
stedeke aan de stadsgracht, och 
op dat plekje is niks tegen. Voor 
het huis, tussen straat en gracht 
ligt een groenstrook. Ideaal voor 

hondenbezitters om hun Pluto uit 
te laten. Soms zijn ze zo groot 
dat je denkt wie wie nu uit laat. 

U voelt het al aan komen. Ze 
schijten hier de hele groenstrook 
onder. Een enkeling neemt de 
moeite om de dampende vreug-
de in een zakje te doen om die 
even verderop in de vuilniston 
te kieperen. Maar de meesten 
kijken alsof ze zelf de broek vol 
hebben. Nog niet zolang geleden 
hebben geleerden op hondenge-
bied ontdekt dat een hond het 
vaak eenzaam heeft. Dus schaf 
snel een tweede aan. Nou dat 
virus werkt zeg. Je bent achterlijk 
als je nog met één hondje rond-
stapt. Hup we kopen er nog een 
drollenproducent bij. Puk voelde 
zich zo eenzaam en nu is hij weer 
helemaal blij. 

We zijn zo langzamerhand een 
beetje doorgedraaid heb ik het 
idee. Laat een hond gewoon een 
hond en maak er geen mens van. 
Laat hem dartelen en kakken 
maar laat een ander er geen last 
van hebben. Ik ben er schijtziek 
van zo langzamerhand, om niet 
te spreken van poepfl auw. Ja 
soms moet je even kleplichten, 
vandaar.

Met huisdieren heb ik niet 
zoveel. Een kat kun je nog 
wel hebben, want die redt 
zich al snel zelf. Je hoeft er 
in elk geval geen speciale 
oppas voor te regelen of de 
uitlaatservice in te schake-
len. Met een hond is dat een 
heel ander verhaal, die kan 
niet zo best zonder baasje. 
Ik heb in een grijs verleden 
zowel een kat als een hond 
gehad, maar ze zijn allang 
de weg van alle vlees gegaan.

Oh, die lieve 
hondjes…

bij de achterdeur 

EEN ENKELING NEEMT DE MOEITE OM 
DE DAMPENDE VREUGDE IN EEN ZAKJE 
TE DOEN OM DIE EVEN VERDEROP IN 

DE VUILNISTON TE KIEPEREN.
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Aalden 10.00 ds. G. Olsman
Alteveer GK 10.00 ds. B. Versteeg
Assen AK 10.00 ds. J. Goorhuis De 
Bron 10.00 ds. H. Harmsen 15.30 
ds. E. Struikmans De Slingeborgh 
10.30 da. E. Struikmans OK 10.00 
da. N. Veldman
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving. 
H.A. 19.00 ds. M. Hazeleger. Zangd.
Borger GH 10.00 drs. D. Cazemier 
19.00 Remco Hakkert
Bovensmilde WK 9.30 dhr. B. 
Smedes

Coevorden GK 10.00 ds. J. 
Wegerif
Diever GK 10.00 ds. B. van 
Werven 19.00 ds. A. Estié
Drijber GK 10.00 ds. Bakker
Dwingeloo 10.00 Johannes de 
Heerdienst
Een 9.30 dhr. F. van Herweijen
Elim GK 10.00 ds. H. Jumelet HK 
10.00 dhr. H. Lowijs
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 mw. G. van Vliet
Gasselternijveen 10.00 da. E. de 
Vries
Gees 10.00 ds. F. Lunshof
Gieten DK 9.30 ds. K. Meijer
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. L. 
Kramer 19.00 dhr. H. Lowijs
Hoogersmilde De Schakel 9.30 
da. A. Donker. H.A.
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Batenburg GrK 9.30 ds. J. Snaterse 
19.00 ds. L. van Rikxoort HK 
9.30 ds. A. Linde OK 9.30 ds. D. 
v/d Vaart. Jeugdd. VH 9.30 ds. J. 
Paans Weidesteyn 10.30 mw. T. 
Hoogesteger Olden Kinholt 10.15 
dhr. J. Brand

Klazienaveen KK 9.30 ds. C. van 
Ginkel
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. L. v/d Peppel
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. v/d 
Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 dr. W. 
Dekker 19.00 ds. T. Beekman
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 ds. M. van Doorne
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. G. de Boer
Roden CK 10.00 ds. W. Meijles JC 
10.00 n.b.
Ruinerwold/Koekange BH 10.00 
ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. de Kok
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. W. v/d Werff
Tiendeveen 10.00 ds. T. Beekman 
15.00 ds. N. Noorlander
Valthe BK 10.00 ds. W. de Groot. 
H.A.
Vries DK 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. D. ter 
Horst SK 10.00 mw. J. van Beveren
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten HK 10.00 ds. W. Slob

Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr. B. 
Broers

Zondag 7 juli 2019

Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d 
Peppel JK 9.30 drs. B. Wiegman De 
Slingeborgh 10.30 ds. H. Rooze 
OK 10.00 ds. H. Rietman
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 dhr. H. Kuperus
Bovensmilde WK 9.30 ds. G. Olde
Coevorden GK 10.00 ds. J. 
Wegerif
Diever GK 10.00 ds. B. van 
Werven. Openluchtdienst 19.00 ds. 
B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Hazeleger
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 Ineke Hofman
Elim GK 10.00 ds. H. Jumelet HK 
10.00 dhr. H. Lowijs
Emmen GrK 11.00 ds. Rappoldt 

Mw. H. Luisman-Geugies, Witte 
de Withstr. 21, hoopt op 23 juni 
haar 87e verjaardag te vieren.
Hartelijk bedankt voor het 
prachtige boeket dat ik afgelopen 
zondag kreeg uit de dienst in de 
Stephanuskerk, mw. van der Hek-
de Vries.
Baalderveld. 18 juni is op de 
leeftijd van 74 jaar overleden 
Hendrik Jan Bolks. Op de kaart 
staat geschreven: ’t Is God die 
dwars door angst en zorgen, 
de weg wijst naar een nieuwe 
morgen’. Wij leven mee met zijn 
vrouw Jannie, haar kinderen en 
de familie.

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 30 juni: 10.00 ds. 
J. Post. Tuindienst naast de Lan-
taarn. M.m.v. SDG uit Ane.
Jarig. Mw. B.G. Tuin-van Elp, Pr. 
Irenelaan 8, 7776 AZ Slagharen: 
24-06-1937.
Dhr. G. Hamberg, De Lutteres-
weg 14, 7775 PP Lutten: 24-06-
1940.
Dhr. P. Spek, Wolfweg 18, 7777 
RK Schuinesloot: 24-06-1934.
Dhr. A. Hamberg, Rheezerweg 
73, 7771 TC Hardenberg: 25-06-
1935.
Zieken. Henk Lamberink, Aner-
weg Noord 94, 7775 AV Lutten, 
is afgelopen weekend opgeno-
men geweest in het ziekenhuis 
Hardenberg. Hij is nu weer thuis, 
maar moet over een aantal weken 
wel geopereerd worden aan de 
galblaas.
Mw. E. Kelder-Schutte, Anerweg-
Noord 118 7775 AV Lutten, 
wordt verpleegd op revalidatie 
unit 4, k. 4, Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg.
Dhr. A. van Delden, Meidoorn-
str. 57, 7775 BD Lutten, is ook in 
Clara Feyoena Heem, Revalidatie 
unit 3, k. 17. 
De bloemen gaan deze week 
met een groet van ons allen, van-
uit de Lantaarn naar de fam. Spij-
ker, Anerweg zuid 31; vanuit de 
Kapel naar echtpaar E. Scholten-
Baas, Gedempte Schuinesloot 3a.
Overstapdienst. 7 juli 2019 

nemen Lars Ballast, Cedric Ger-
ritsen, Eva Kleinlugtenbeld, Lars 
van den Hoven afscheid. Deze 
dienst krijgt als thema mee ‘Op 
pad gaan’ en begint om 10.00 uur 
in De Lantaarn o.l.v. ds. Visscher. 
Daarnaast hebben de Flame kin-
deren andere kinderen kunnen 
uitnodigen voor deze dienst via 
de kerkproeverij zodat we er een 
gezellige mooie dienst van kunnen 
maken. 
Overstapdienst en examens. 
Voor een aantal kinderen van 
Flame is het binnenkort (7 juli) 
een bijzonder moment. Een nieu-
we fase in je leven breekt aan! 
Het is een mooi moment om nog 
eens herinnerd te worden aan het 
moment van je doop! Dit teken 
en zegel van Gods verbond met 
jou laat zien dat God jou niet 
loslaat. Vraag eens aan je ouders 
of zij je doopkaart nog hebben 
en of er een tekst op staat, of 
misschien weten ze nog waar 
de dominee die dag over heeft 
gepreekt. Het mag je herinneren 
aan Gods beloften voor jou. 
Veel jongeren hebben uitslag 
gehad van hun examens de afgelo-
pen week. Misschien moet je nog 
een her-examen doen. We bid-
den (of je nu wel of examen doen. 
We bidden (of je nu wel of niet 
geslaagd bent) je Gods zegen toe.

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 30 juni 9.30 ds. 
L. van Rikxoort. Beerzerveld 
19.00 ds. J. Adriaanse. Gez. 
dienst. O.v.d.: dhr. F. Timmer. 
Collecten: diaconie, kerk en 
gebouwen. Gastheer: J. Hans.
Kerkdienst 7 juli: 9.30 ds. H. 
Bakhuis, Hoogeveen. 19.00 ds. 
L. van Rikxoort. Gez. dienst. 
O.v.d.: dhr. B. Veltink. Collec-
ten: zending, kerk en gebouwen. 
Gastheer: H. de Lange.
Kerkdienst 14 juli 9.30 ds. A. 
de Vries, Nijverdal. Beerzer-
veld 19.00 ds. T. Oldenhuis. Gez. 
dienst. O.v.d.: mw. B. Bouwhuis. 
Collecten: KiA/Binnenlandsdia-

conaat, kerk en gebouwen. Gast-
heer: G. Lennips.
Kerkdienst 21 juli 9.30 ds. 
H. Paas, Nijverdal. 19.00 ds. T. 
Oldenhuis. Gez. dienst. O.v.d.: 
dhr. W. Menzo. Collecten: 
kerkrentmeesterlijk quotum, kerk 
en gebouwen. Gastheer: R. Len-
nips.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdienst 30 juni: 10.00 
kand. H. Kramer, Urk. Afscheid 
groep 8 knd. Oppas: Janine Hes-
sing en Dewi Bosgraaf. Organist: 
Tjakko de Jonge. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Diaconie. 15.45 kerkelijk 
werker A. Dekker, Vollenhove. 
Oec. viering RvK in de tuinen van 
Marxveld.
Kerkdienst 7 juli: 10.00 dhr. 
S. Bakker, Urk. Oppas: Marga 
Heetebrij en Nienke Vos. Knd.: 
groep 1 en 2 met alle leiding en 
hulpen. Laatste knd. voor de 
vakantie. Organist: Jan Pieter 
van Eerde. 19.00 ds. P. Rose-
boom, Aldeboarn. Organist: 
Hans Dunsbergen. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 14 juli: 10.00 ds. 
I. Postma, Genemuiden. Oppas: 
aanwezig. Organist: Corry van 
den Berg. 19.00 ds. H. Pap. Gez. 
dienst. Organist: Tjakko de 
Jonge. Collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie.
Kerkdienst 21 juli: 10.00 ds. J. 
Weij, Hardinxveld-Giessendam. 
Oppas: aanwezig. Organist: 
Johan Tijssen. Kapel 19.00 ds. H. 
ter Beek, Zwartsluis. Gez. dienst. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Zieken. We leven mee met allen 
die om wat voor reden dan ook 
op zien tegen het leven van elke 
dag. Soms komt dat omdat er 
spanningen zijn vanwege onder-
zoeken en het krijgen van uit-
slagen. Maar ook ouderdom 
en eenzaamheid kan het leven 
beïnvloeden. Verdriet en gemis 
of andere zorgen kunnen eraan 
bijdragen dat het leven moeilijk 
is. Laten we dan open staan voor 
elkaars noden en zorgen en bid-

den om kracht en bijstand van 
onze Heer en Heiland.
We mogen ook niet vergeten dat 
er mooie dingen gebeuren in het 
leven. Danken voor een mens die 
door God op onze weg geplaatst 
is, soms zomaar onverwachts. 
Voor een mooi en waardevol 
gesprek dat ertoe bijdroeg dat er 
weer lichtpunten te zien waren. 
Of een verjaardag die bijzonder 
is of een andere hoogtijdag. Dan 
komt God alle dank toe voor de 
zegeningen die Hij ons schenkt.
Examens. Zo willen we ook de 
jongeren die een positieve uitslag 
hebben gekregen na hun exa-
men van harte feliciteren met dit 
mooie resultaat. Ook daar mogen 
we samen met hen God voor 
danken. We denken tevens aan 
hen die het niet hebben gehaald 
en opnieuw de schouders eron-
der moeten zetten. We wensen 
hen veel sterkte en succes bij een 
nieuwe poging. Hopelijk lukt het 
de volgende keer wel.
Vakantietijd. Doorgaans is dit 
voor velen onder ons een mooie 
tijd om te genieten van een wel-
verdiende rust. Daar is ook niks 
mis mee. Na een intensieve tijd 
van werken en inspanning mag 
er zeker ook genoten worden 
van ontspanning en leuke dingen 
doen. Misschien eropuit trekken 
naar vreemde oorden of gewoon 
in ons eigen mooie Nederland 
blijven en daar genieten van 
veel moois. Of wellicht gewoon 
rondom eigen huis en tuin bivak-
keren, ook daar is niks mis mee. 
Maar er zijn ook situaties waar-
door het niet of niet meer moge-
lijk is om eropuit te gaan, dus 
gebonden zijn aan huis en mis-
schien wel bed. Dan wordt een 
vakantieperiode wel even iets 
anders. Juist dan voelt eenzaam-
heid dubbel zo merkbaar. Moge 
het zo zijn dat we met elkaar 
deze groep niet vergeten en hen 
indien mogelijk bezoeken of eens 
een telefoontje plegen of kaartje 
sturen tot bemoediging. Zo kun-
nen we met elkaar voor iedereen 
de vakantietijd tot een gezegende 
tijd maken.
Hartelijke groeten en goede en 
gezegende weken toegewenst.

berichten uit de gemeente 
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77-jarige oud-EO-directeur, domi-
nee Arie van der Veer uit Zwolle. Hij 
overwon vier keer een levensbedrei-
gende ziekte. “De wonden zijn gene-
zen, de littekens blijven.”
 

Verdriet kan zelfs waardevol zijn

“Het was je tijd zeker nog niet, 
zeggen mensen. Het is zo’n uit-
drukking waar ik niet veel mee 
kan. Het wonderlijke is dat ziekte 
mij in alle vier de gevallen heeft 
overvallen. Ik kreeg geen signalen. 
Moeilijk was de plotselinge dood 
van Peter, nu bijna vier jaar gele-
den. Je kind verliezen is zwaar. 
Maar je kunt God niet van alles 
de schuld geven. We hebben onze 
eigen verantwoordelijkheid. Als 
verdriet je treft, kun je opstan-
dig worden. Je kunt er ook voor 
kiezen verdriet van een ander 
te mijden. Omdat het je con-
fronteert met je eigen verdriet. 
Maar je kunt je slechte tijden 
ook delen. God vind je niet bij 
de mens in voorspoed, die vind 
je vooral in tegenspoed. Het is 
dus geen zoet verhaal. God heeft 
er bewust voor gekozen om zijn 
wonden te laten zien, toen hij 
met Pasen is opgestaan”, con-
stateert hij. “Mijn wonden zijn 
genezen, de littekens blijven. Ik 
heb geen oplossingen, mijn leven 
is niet een voorschrift voor een 
ander. Maar ik vind het fi jn om te 
delen. Verdriet kan zelfs waar-
devol zijn, heb ik ontdekt. Juist 
in het omgaan met de dingen die 
je niet meer hebt, die je verloren 
bent, kun je als mens iets voor 
een ander betekenen. Je littekens 
worden dan een soort erete-
kens.”

Bidden in Zwolle
Onder de noemer Huis van 
Gebed en Aanbidding zijn er in 
Zwolle gebedsbijeenkomsten. 
Twee uur neemt men de tijd om 
samen met anderen God te bid-
den en aanbidden. Aanwezigen 
hoeven er niet twee uur lang bij 
te zijn, maar kunnen zelf beslissen 
wanneer ze binnenlopen. 

Vrijdag 4, 19 en 26 juli, 20.00-22.00 uur, vrijdag 12 juli 
van 19.00 – 01.00, Vrije Evangelisatie Zwolle, www.huis-
vangebed.vezwolle.nl 

Wandeling en viering 
klooster Diepenveen
Een wandeling in stilte en zoe-
kend naar stilte door de prachtige 
bossen van Averlo. De wande-
laars laten zich inspireren door de 
omgeving, een inspirerende tekst 
of een intrigerende vraag. Wie 
mee wil wandelen, kan kiezen uit 
een lange route vanuit Deventer 
(ongeveer 7 km.) en een kortere 
versie vanaf een boerderij buiten 
Diepenveen (ongeveer 3,5 km.). 
De lange-afstandwandelaars star-
ten om 10.15 uur vanuit Deventer. 
Om 11.00 uur lopen ook de wan-
delaars van de korte route mee. 
Vanaf boerderij Erve Kleinveldhuis 
is het dan nog ongeveer vijftig 
minuten lopen naar Nieuw Sion. 

Zaterdag 13 juli, omgeving Diepenheim, aanmelden en 
info: www.nieuwsion.nl of mail naar stiltewandeling@
nieuwsion.nl, vrijwillige bijdrage

 Samenzang 
Joh. de Heer
De liederen van Joh. de Heer 
raken in al hun eenvoud de men-
sen recht in het hart. Heerlijke 
liederen om uit volle borst te zin-
gen. Dat kan tijdens de speciale 
samenzangavond, waarin Ad Hue-
tink het orgel zal bespelen. De 
netto-opbrengst van deze avond 
komt ten goede aan de goede 
doelen: Manege zonder Drempels 
in Bennekom en Kindertehuis 
Jemima in Bethlehem. Reser-
veren: tel. 0572-371838, mail: 
adhuetink@gmail.com. De toe-
gangsprijs is inclusief koffi e, thee 
en koek en een hapje en drankje.

Zaterdag 27 juli, 20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal, 
Grensweg 17, € 10 (t/m 12 jaar gratis) www.huetink-
royalmusic.nl

Gratis boek over 
geloofsgesprek 
Onderlinge verschillen kun-
nen een goed gesprek over het 
geloof in de weg zitten. Toch 
zijn geloofsgesprekken over wat 
je ten diepste beweegt, over 
je geloof, je twijfel, over God 
en over Jezus, heel belangrijk. 
Omdat de kerk een gemeenschap 
is die bijeen wordt gehouden 
door de band met Jezus Christus, 
kan ze niet zonder. Het boek ‘De 
Bijbel in het midden’ van prof. dr. 
Maarten Wisse biedt een hand-
reiking om geloofsgesprekken te 
stimuleren en ook echt te voeren. 
Met gespreksvragen en een opzet 
voor een bijbelstudie. Dit boek 
kost € 5,99, maar de PKN biedt 
- ter voorbereiding op de Start-
zondag - elke gemeente gratis een 
exemplaar aan.

www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/bijbel-in-het-mid-
den-het-geloofsgesprek-te-midden-van-verschillen 

hondenbezitters om hun Pluto uit 
te laten. Soms zijn ze zo groot 
dat je denkt wie wie nu uit laat. 

U voelt het al aan komen. Ze 
schijten hier de hele groenstrook 
onder. Een enkeling neemt de 
moeite om de dampende vreug-
de in een zakje te doen om die 
even verderop in de vuilniston 
te kieperen. Maar de meesten 
kijken alsof ze zelf de broek vol 
hebben. Nog niet zolang geleden 
hebben geleerden op hondenge-
bied ontdekt dat een hond het 
vaak eenzaam heeft. Dus schaf 
snel een tweede aan. Nou dat 
virus werkt zeg. Je bent achterlijk 
als je nog met één hondje rond-
stapt. Hup we kopen er nog een 
drollenproducent bij. Puk voelde 
zich zo eenzaam en nu is hij weer 
helemaal blij. 

We zijn zo langzamerhand een 
beetje doorgedraaid heb ik het 
idee. Laat een hond gewoon een 
hond en maak er geen mens van. 
Laat hem dartelen en kakken 
maar laat een ander er geen last 
van hebben. Ik ben er schijtziek 
van zo langzamerhand, om niet 
te spreken van poepfl auw. Ja 
soms moet je even kleplichten, 
vandaar.

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

kerkdiensten

Lees verder op pagina 8
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vrijdag 28 juni
Lucas 9:28-43a

zaterdag 29 juni
Lucas 9:43b-50

zondag 30 juni
Lucas 9:51-62

maandag 1 juli
Psalm 76

dinsdag 2 juli
Handelingen 4:32-37

woensdag 3 juli
Handelingen 5:1-11

donderdag 4 juli
Handelingen 5:12-26

v rijdag 5 juli
Handelingen 5:27-42

Vergeven kost moeite, 
maar het is geen vergeefse 
moeite.
Rikkert Zuiderveld

Ichthus 10.00 ds. Klaassens Kapel 
10.00 ds. Gardenier Opgang 10.00 
ds. Kajim SH 10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. J. Paans
Gasselternijveen 10.00 mw. T. 
Groenbroek
Gees 10.00 ds. M. Klomp
Gieten BK 9.30 ds. R. Fortuin
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. G. Olde
Hollandscheveld 10.00 ds. J. 
Wegerif 19.00 ds. H. Bakhuis
Hoogersmilde De Schakel 9.30 
themadienst
Hoogeveen GH 9.30 dr. H. Nobel 
GrK 9.30 ds. L. Westland 19.00 drs. 
J. Eertink HK 9.30 ds. C. ‘t Lam OK 
9.30 ds. D. v/d Vaart 15.30 ds. J. 
Batenberg VH 9.30 ds. J. Batenberg 
Weidesteyn 10.30 ds. T. Braam
Klazienaveen KK 9.30 ds. H. Borst
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Harmsen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. v/d 
Wilden
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. 
Beekman 19.00 ds. M. Mudde
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 mw. T. Koster
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. A. Akkerman
Roden Op de Helte 10.00 ds. W. 
Meijles
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
ds. J. Muis. H.A.
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. Jumelet
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. G. Klok 
15.00 ds. T. Beekman
Valthermond HS 10.00 ds. I. 
Jansen
Vries DK 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. J. Schep 
SK 10.00 mw. A. v/d Bunt
Zuidlaren LK 10.00 HK 10.00 ds. 
R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 da. B. Gras 
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dr. Borst

Zondag 14 juli 2019

Alteveer GK 10.00 Loes Jansen
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d 
Peppel JK 10.00 ds. J. Greving De 
Slingeborgh 10.30 ds. F. Folkerts
Beilen SK 10.00 ds. M. Hazelger
Borger GH 10.00 ds. H. Katerberg
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. v/d 
Werff
Coevorden GK 10.00 ds. L. v/d 
Veer
Diever GK 10.00 ds. B. van 
Werven. Openluchtdienst 19.00 ds. 
E. Terpstra
Drijber Dorpshuis GK 10.30 
afsluiting spelweek
Dwingeloo 10.00 ds. E. van Gulik
Een 9.30 Ineke Hofman
Elim GK 10.00 ds. A. Heiner
Emmen GrK 10.00 ds. Rappoldt 
Kapel 10.00 ds. Kajim Opgang 
10.00 ds. Fischer SH 10.00 ds. de 
Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 pionierdienst
Gasselternijveen 10.00 ds. D. 
Veen
Gees 10.00 tentdienst
Gieten DK 9.30 ds. G. Hoving
Grolloo 10.00 Simone v/d Laan
Hijken/Hooghalen Kompas 10.00 
mw. G. van Vliet
Hollandscheveld 10.00 ds. P. 
Pastoor HK 19.00 dhr. A. Metselaar
Hoogersmilde De Schakel 9.30 

ds. K. Snijder
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans 
GrK 9.30 ds. A. Groeneveld 19.00 
ds. J. Adriaanse HK 9.30 ds. C. ‘t 
Lam OK 9.30 ds. D. v/d Vaart VH 
9.30 ds. J. Batenburg Weidesteyn 
10.30 ds. S. Kajim
Klazienaveen Zwartemeer 9.30 
dhr. J. van Vondel
Nieuw-A’dam NK 10.00 da. W. 
Hordijk
Nieuw-Balinge 10.00 prop. F. 
Pierik 19.00 ds. J. Mulderij
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 da. M. van Hal
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. R. Fortuin
Roden CK 10.00 da. A. van 
Beijeren JK 10.00 ds. H. Greive
Ruinerwold/Koekange BH 10.00 
ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. v/d Meulen
Smilde KK 9.30 ds. W. Smit
Tiendeveen 10.00 prop. E. Meijer 
15.00 ds. J. Goossen
Valthe BK 10.00 ds. Wijnsma
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 dhr. G. ter 
Beek SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren DK 10.00 ds. R. ten 
Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr. J. van 
Vondel

Zondag 21 juli 2019

Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 mw. H. Nienhuis 
JK 9.30 ds. R. Koopmans De 
Slingeborgh 10.30 ds. H. Rooze 
OK 10.00 ds. J. Katerberg
Beilen SK 10.00 ds. V. Thurkow
Borger GH 10.00 ds. H. Marsman
Bovensmilde WK 10.00 ds. S. Kits
Coevorden HK 10.00 gez. dienst
Diever GK 10.00 ds. D. Riemens. 
Openluchtdienst 19.00 ds. K. Snijder
Drijber GK 10.00 ds. Rooze
Dwingeloo 10.00 ds. J. Sijtsma
Een 9.30 mw. M. Swart
Elim HK 10.00 ds. R. Visser
Emmen GrK 10.00 ds. Adriaansz 
Ichthus 10.00 ds. Wijnsma 
Opgang 10.00 ds. Kajim SH 10.00 
ds. De Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 dhr. J. van Vondel
Gasselternijveen 10.00 drs. E. 
Vroom
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grolloo 9.30 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 ds. H. 
Koolhaas 19.00 ds. P. Dekker
Hoogersmilde De Schakel 9.30 
ds. A. Donker
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. v/d 
Wilden GrK 9.30 ds. A. Prosman 
19.00 ds. W. Bakker HK 9.30 
ds. H. Linde OK 9.30 ds. P. van 
Heiningen VH 9.30 ds. J. Batenburg 
Weidesteyn 10.30 dhr. W. 
Wennink. H.A.
Klazienaveen EH 9.30 ds. H. Borst
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. ten Napel
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. T. 
Oldenhuis
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. 
Veldhuijzen 19.00 ds. J. den Dikken
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 ds. R. Kok
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. D. 
van Veen

Ruinerwold/Koekange BH 10.00 
ds. C. v/d Meulen
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. A. Hekman
Sleen DK 10.00 mw. E. v/d Laan
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. H. v/d Pol 
15.00 ds. J. Goossen
Vries DK 10.00 Lieuwkje Cnossen
Westerbork VH 10.00 ds. L. 
Kramer SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren DK 10.00 ds. R. ten 
Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. A. Heiner 
HG 9.30 ds. H. Lowijs
Zwartemeer GK 9.30 dr. J. Borst

Zondag 30 juni 2019

Ens GK 9.30 ds. H. van Maanen
Kraggenburg 10.00 dhr. j. van 
Riessen
Marknesse 9.30 ds. M. de Vries
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. E. Egberts PK 10.00 ds. J. 
Posthumus 17.00 ds. T. Korten De 
Poort 10.00 ds. D. Hellinga 17.00 
ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. H. Hübbers

Zondag 7 juli 2019

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 mw. L. 
Winters
Marknesse 9.30 ds. M. Visschers
Urk BK 10.00 ds. C. Keleman 17.00 
ds. E. Terpstra PK 10.00 ds. E. 
Terpstra 17.00 prop. H. Kramer De 
Poort 10.00 prop. J. Mulder 17.00 
prop. R. v/d Knijff
Zeewolde 9.30 ds. L. Boot

Zondag 14 juli 2019

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 da. W. 
Doornenbal
Marknesse 9.30 ds. W. Kok
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. K. van Marrum PK 10.00 
ds. G. de Fijter 17.00 ds. R. van 
Putten De Poort 10.00 ds. J. 
Posthumus 17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.30 ds. L. Boot

Zondag 21 juli 2019

Ens GK 9.30 ds. P. Cornelisse
Kraggenburg 10.00 ds. G. Timmer
Marknesse 9.30 ds. J. Renkema
Urk BK 10.00 ds. D. Hellinga 17.00 
ds. G. van Zanden PK 10.00 ds. G. 
van Zanden 17.00 ds. H. de Haan De 
Poort 10.00 n.b. 17.00 ds. J. Swager
Zeewolde 9.30 ds. L. Boot

Zondag 30 juni 2019

Almelo Bleek 10.00 H. Le Grand 
De Ontmoeting 10.00 ds. T. Smink 
GrK 10.00 da. M. Schepers PK 
10.00 dhr. S. Visser Noach 10.00 
mw. J. Willems Eugeria 10.30 
da. J. Vedders ZGT 10.30 dhr. H. 
Remmers
Beerzerveld 10.00 ds. J. Peschar 
19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. E. Egberts
Bergentheim OK 9.30 da. G. 
Rohaan 19.00 ds. D. Juijn
Berkum HH 9.30 ds. W. Ferguson
Blankenham 10.00 ds. M. Jongsma-
Visserman
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 
ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. E. van 
Houwelingen
Bruchterveld 10.00 ds. T. Prins

Daarle GK 9.30 ds. B. Heusinkveld 
19.00 ds. E. Prins HK 9.30 ds. G. 
Schreuders 19.00 ds. J. Adriaanse
Daarlerveen 9.30 ds. M. Zoeteweij 
19.00 ds. J. Antonides
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Keuning 
Oudleusen 9.30 ds. W. Pastoor
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J. 
Zondag De Fontein 19.00 ds. K. 
van Staveren
De Krim PK 9.30 dhr. W. Kelder
Delden OB 10.00 ds. J. Duijn
Den Ham DK 10.00 ds. G. de 
Goeijen 19.00 ds. J. Wassenaar
Enschede OK 10.00 ds. A. 
Reitsma Lonneker 10.00 
gemeenteledendienst Usselo 10.00 
ds. J. Dijkema ZP 10.30 ds. J. Bekhof 
HZ 10.00 gemeenteledendienst
Enter 9.30 drs. J. Eertink 15.00 ds. 
F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma 19.00 n.b. GrK 9.30 ds. W. 
Hulsman 19.00 ds. J. Olie HC 9.30 
prop. E. Meijer
Giethoorn PG 10.00 ds. H. Pap
Gramsbergen BHK 9.30 Jeanet 
van Faasen VWK 9.30 en 11.30 ds. 
H. Boersma
Hardenberg Baalderveld 10.00 
ds. P. Langbroek HK 10.00 ds. 
H. Dorgelo De Matrx 9.30 dhr. 
J. Otten Radewijk 10.00 ds. P. 
Noordmans Oostloorn 10.30 dhr. J. 
Smit SK 9.30 dhr. M. Westerduin
Heino RK 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 ds. 
J. Wassenaar 19.00 drs. J. Kroeskop 
KW 9.30 ds. R. Perk KZ 10.15 drs. 
J. Kroeskop
Holten DK 9.30 ds. M. van Sandijk 
Kandelaar 9.30 ds. C. van Doorn-
v/d Berg 19.00 zangdienst
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager 
19.00 LTE
Kamperveen 9.30 dhr. de Lange
Lemelerveld BK 9.30 themadienst
Lutten LK 10.00 ds. C. Post. 
Tuindienst
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort
Nieuwleusen GrK 19.15 
welkomstdienst MK 9.30 ds. L. 
Hoekstra OK 9.30 ds. M. Develing. 
H.A. 19.15 ds. L. Hoekstra. H.A. en 
dankz.
Nijverdal RB 10.00 ds. W. 
Broekema 18.30 da. B. v/d Weg HC 
9.30 ds. J. Tiggelaar
Oldemarkt HG 9.30 mw. H. 
Kramer GK 9.30 mw. Hellinga
Ommen GK 9.30 ds. W. den 
Braber 19.00 crosspointdienst HK 
9.30 ds. R. de Bruijn
Rijssen GK 9.30 ds. J. Eldering 
19.00 ds. A. v/d Spek
Rouveen 9.15 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. A. v/d Griend
Sint Jansklooster JK 10.00 kand. 
H. Kramer Marxveld 19.00 RvK
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. 
Haanstra 19.00 ds. J. Wegerif OV 
9.30 en EV 10.45 ds. A. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 ds. K. Sent
Vriezenveen OK 9.30 ds. B. 
Breunesse
Vroomshoop Irene 9.30 ds. 
J. Droogendijk 19.00 ds. W. den 
Braber
Wanneperveen 9.30 dhr. R. 
Pasterkamp
Westerhaar 9.30 ds. J. Sijtsma
Wierden DK 9.00 ds. G. van Asselt 
10.45 ds. H. Donken 18.45 ds. T. 
Smink GK 9.30 11.15 en 19.00 ds. 
P. Dekker. H.A. Hoge Hexel 9.30 
dr. G. Immink 19.00 ds. A. Prins
Wijhe NK 10.00 ds. F. Buitink

Flevoland

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, 
nieuws@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, 
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

Marianne Huurman, directeur Mercy Ships Holland:

“Je kunt altijd iets doen”

DOOR: JOKE VEERMAN

Mariannes aandacht voor zen-
dingswerk op een schip dateerde 
al uit 2005. Als jeugdouderling 
bezocht ze met een groep jonge-
ren in IJmuiden een zendingsschip 
van Operatie Mobilisatie. Dat 
werk sprak haar enorm aan.

Drie jaar 
Tijdens Opwekking 2008 zocht ze 
op de zendingsbeurs naar iets wat 
bij haar zou passen. Iets medisch, 
praktisch, mensgericht - en liefst 
op een schip! ‘Mercy Ships’, advi-
seerde iemand. Contact was snel 
gelegd. Een ziekenhuisschip heeft 
niet alleen medisch personeel 
nodig, Marianne bleek welkom met 
haar ervaring in marketing en com-
mercieel werk. Na een grondig 
voortraject voor vrijwilligers ging 
ze in 2009 aan boord en keerde in 
2012 naar Nederland terug. 

Blinden 
Vorig jaar werd zij directeur van 
Mercy Ships Holland. “Onlangs 
was ik nog eens op de Africa 
Mercy. Ik was er getuige van 
dat bij drie kinderen na een 
oogoperatie het verband werd 
verwijderd. Ze waren sinds hun 
geboorte blind. Een baby balde 
zijn vuistje en bewoog het voor 
zijn gezicht heen en weer. Een 
groter kind keek naar de TL-balk 
en zei ‘I’ve seen the light’! en het 
derde hield zijn oogjes stijf dicht. 
Het was zo spannend. Prachtig 
om bijbelse woorden letterlijk te 
zien gebeuren: blinden zien en 
lammen lopen! 
Toen ik destijds 
van boord kwam, 
was het best even 
schakelen. Zo ben 
je in Afrika, zo 
in Nederland. Daar is armoede, 
maar ook zoveel onbetaalbaars: 
gerichtheid op elkaar, ondanks 
alles iets van het leven proberen 
te maken, dankbaarheid, blijd-
schap.” 

Vervloekt
“Ik herinner me uit mijn tijd aan 
boord ook een man met een 
tumor van acht kilo. Hij is een 
half jaar bij ons geweest voor een 
intensieve behandeling. Veertien 
medewerkers doneerden bloed 
voor hem. Maar toen was het 
ook goed en kon hij naar huis! 
Vanaf het moment dat patiënten 
aan boord komen, begint hun 
genezing. Liefde en aandacht doen 
zo veel. Vooral voor mensen die 
jarenlang door hun handicap bui-
tengesloten zijn geweest. Kinde-
ren met een aandoening worden 
in Afrikaanse landen vaak gezien 
als vervloekt. We leggen uit dat 
van een vloek geen sprake is en Lees verder op pagina 10

Vervolg van pagina 7
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Agenda

4, 19 en 26 juli
Gebedsbijeenkomsten Zwolle, 
20.00-22.00 uur (vrijdag 12 juli 
van 19.00 - 01.00) Vrije Evangelisa-
tie Zwolle, 
www.huisvangebed.vezwolle.nl

Vrijdag 5 juli
Regel en rituelen, 18.00 uur, Zwol-
le, Dominicanenklooster, Assen-
dorperstraat 29, fi ets meenemen

Zaterdag 13 juli
Stiltewandeling en kloosterviering, 
start: 10.15 – 11.00 uur, omgeving 
Diepenveen, aanmelden en info: 
www.nieuwsion.nl of mail naar 
stiltewandeling@nieuwsion.nl, 
vrijwillige bijdrage

20 - 26 juli
Reveilweek van de Near East Minis-
try, Ambt Delden, Kroeze Danne. 
Info/aanmelden: nemnieuws.nl

3 - 9 augustus
Reveilweek van de Near East 
Ministry, Voorthuizen, geen kin-
der- en tienerprogramma, Info/
aanmelden: nemnieuws.nl

27 augustus
Openingsbijeenkomst cursus The-
ologische Vorming/Verdieping 
Gemeenteleden, 10.00 uur, Assen, 
Markehuus, Scharmbarg 35 
 
7 - 8 november
2-daags creationistisch congres 
‘Geloof is de sleutel tot kennis’, 
De Bron, Maasstraat 1, Hardinx-
veld-Giessendam, info/aanmel-
ding: logos.nl/evenement

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Marianne Huurman, directeur Mercy Ships Holland:

“Je kunt altijd iets doen”

DOOR: JOKE VEERMAN

Mariannes aandacht voor zen-
dingswerk op een schip dateerde 
al uit 2005. Als jeugdouderling 
bezocht ze met een groep jonge-
ren in IJmuiden een zendingsschip 
van Operatie Mobilisatie. Dat 
werk sprak haar enorm aan.

Drie jaar 
Tijdens Opwekking 2008 zocht ze 
op de zendingsbeurs naar iets wat 
bij haar zou passen. Iets medisch, 
praktisch, mensgericht - en liefst 
op een schip! ‘Mercy Ships’, advi-
seerde iemand. Contact was snel 
gelegd. Een ziekenhuisschip heeft 
niet alleen medisch personeel 
nodig, Marianne bleek welkom met 
haar ervaring in marketing en com-
mercieel werk. Na een grondig 
voortraject voor vrijwilligers ging 
ze in 2009 aan boord en keerde in 
2012 naar Nederland terug. 

Blinden 
Vorig jaar werd zij directeur van 
Mercy Ships Holland. “Onlangs 
was ik nog eens op de Africa 
Mercy. Ik was er getuige van 
dat bij drie kinderen na een 
oogoperatie het verband werd 
verwijderd. Ze waren sinds hun 
geboorte blind. Een baby balde 
zijn vuistje en bewoog het voor 
zijn gezicht heen en weer. Een 
groter kind keek naar de TL-balk 
en zei ‘I’ve seen the light’! en het 
derde hield zijn oogjes stijf dicht. 
Het was zo spannend. Prachtig 
om bijbelse woorden letterlijk te 
zien gebeuren: blinden zien en 
lammen lopen! 
Toen ik destijds 
van boord kwam, 
was het best even 
schakelen. Zo ben 
je in Afrika, zo 
in Nederland. Daar is armoede, 
maar ook zoveel onbetaalbaars: 
gerichtheid op elkaar, ondanks 
alles iets van het leven proberen 
te maken, dankbaarheid, blijd-
schap.” 

Vervloekt
“Ik herinner me uit mijn tijd aan 
boord ook een man met een 
tumor van acht kilo. Hij is een 
half jaar bij ons geweest voor een 
intensieve behandeling. Veertien 
medewerkers doneerden bloed 
voor hem. Maar toen was het 
ook goed en kon hij naar huis! 
Vanaf het moment dat patiënten 
aan boord komen, begint hun 
genezing. Liefde en aandacht doen 
zo veel. Vooral voor mensen die 
jarenlang door hun handicap bui-
tengesloten zijn geweest. Kinde-
ren met een aandoening worden 
in Afrikaanse landen vaak gezien 
als vervloekt. We leggen uit dat 
van een vloek geen sprake is en 

dat we hen kunnen helpen. De 
uiteindelijke operatie is de bonus. 
Ze kunnen weer meedoen in de 
samenleving! En dan de vrou-
wen die voor een fi steloperatie 
komen. Fistels ontstaan na een 
zware bevalling, waardoor ze 
vaak incontinent raken. Ze leven 
jarenlang in afzondering. Na zo’n 
operatie vieren we feest en krijgt 
de vrouw een nieuwe jurk. ‘Ik had 
niet gedacht ooit weer onder de 
mensen te zijn’, zei een van de 
vrouwen. Zo bijzonder.”

Vijfjarenplan
“Mercy Ships verzorgt geen nood-
hulp. Ons schip legt aan op uitno-
diging van de regering van een land. 
We werken met een vijfjarenplan. 
Het eerste jaar stellen we een pro-
tocol op samen met de overheid. 
Is het land veilig voor onze vrij-
willigers, is er schoon water, een 
gratis ligplaats in de haven, koste-
loze visa voor onze vrijwilligers? 

Daarna bespreken 
we de medische 
zorg. Wat wordt al 
gedaan, wat kun-
nen wij bieden? 
Gericht op de 

geplande operaties gaan wij inko-
pen en de juiste vrijwilligers wer-
ven. Zij doorlopen een uitgebreid 
voortraject. We willen hen goed 
informeren over wat ze kunnen 
verwachten en koppelen hen aan 
een ervaren iemand. Gedurende 
het derde jaar ligt het schip tien 
maanden aangemeerd. Daarna vol-
gen evaluatie en nazorg. In het vijf-
de jaar maken we nieuwe afspra-
ken. Tegenwoordig heeft Mercy 
Ships vijf jaar iemand ter plaatste.” 

Guinee
“De Africa Mercy ligt nu tien 
maanden in Guinee, waarin zo’n 
2500 operaties zullen worden uit-
gevoerd: oog- en fi steloperaties, 
tumoroperaties, plastische chi-
rurgie bij brandwonden, opereren 
van klompvoeten en een gespleten 
gehemelte. Aan boord leveren we 
hoogwaardige zorg, in het binnen-
land trainen we verpleegkundigen 
en moeders. We werken met de 

WHO-checklist. Door kennis-
overdracht kunnen complicaties 
worden voorkomen. Ook tand-
zorg staat op onze agenda. Plaat-
selijke studenten met zes jaar the-
orie kunnen in de tandartskliniek 
praktijkervaring opdoen. Meestal 
is bij een volgend bezoek de situ-
atie verbeterd, wat uiteraard ook 
de bedoeling is.”

Voor iedereen
“We helpen iedereen, ongeacht 
ras, religie of afkomst. De patiën-
ten krijgen overigens wel mee 
dat wij christenen zijn. Een team 
verleent geestelijke verzorging en 
op zondag is er 
een kerkdienst. 
We bidden voor 
elke operatie en 
voor onze patiën-
ten. Vaak krijgen 
we de vraag ‘Waarom komen 
jullie van zo ver om onbekende 
mensen te helpen?’ We hebben 
maar een antwoord: vanwege 
ons geloof in Jezus. Onze vrijwil-
ligers komen uit allerlei kerken en 
geloofsgemeenschappen. Over-
eenkomsten gaan ver uit boven 
verschillen. We willen God lief-
hebben boven alles en de naaste 
als onszelf en streven ernaar het 
beste in de ander te zien. We 
handelen met respect voor de 
plaatselijke cultuur, bijvoorbeeld 
in onze kleding. De Guinese 
medewerkers, zo’n tweehonderd, 
helpen ons, zij zijn vertrouwd 
met plaatselijke gebruiken. Alle 
medewerkers betalen eigen kost 
en inwoning en eventuele tickets. 

Onze medische zorg 
is gratis. We worden gesteund 
door kerken, particulieren, 
bedrijven die (onderhouds)men-
sen leveren, geld en goederen 
doneren. Aan boord krijg je de 
kans te doen waar je goed in bent 
in onze gevarieerde gemeenschap 
van ruim veertig nationaliteiten 
in alle leeftijden, van baby’s tot 
de bakker van 82. De voertaal 
is Engels, soms is het handig ook 
wat Frans te spreken. 
Voor mij persoonlijk is Micha 6:8 
een inspirerende tekst: ’Er is jou, 

mens, gezegd wat 
goed is, je weet 
wat de HEER 
van je wil: niets 
anders dan recht 
te doen, trouw 

te betrachten en nederig de weg 
te gaan van je God’. Zo specifi ek 
en concreet. Iedereen kan mee-
doen.”

Nieuw schip
“We zijn nu druk met de voorbe-
reidingen voor volgend jaar. Dan 
komt ons eerste nieuwe schip in 
de vaart. Tot nu toe werken we 
met omgebouwde schepen, in 
2020 komt er een schip waarbij 
we vanaf het begin alles zelf bepa-
len. Op kantoor zijn we bezig 
met een verdubbeling van de acti-
viteiten zoals werving van vrijwil-
ligers en donateurs. Volop werk 
dus! We hopen dat veel mensen 
meedoen: bidden, geven, gaan - je 
kunt altijd iets doen.”

Marianne Huurman (42) is 
directeur van Mercy Ships 
Holland, een van de zestien 
vestigingen van Mercy Ships 
wereldwijd. Eerder werkte ze 
zelf drie jaar als vrijwilliger 
aan boord van ziekenhuis-
schip Africa Mercy. 

WE HELPEN IEDEREEN, ONGEACHT 
RAS, RELIGIE OF AFKOMST. DE 

PATIËNTEN KRIJGEN MEE DAT WIJ 
CHRISTENEN ZIJN

EEN TEAM VERLEENT GEESTELIJKE 
VERZORGING EN OP ZONDAG IS ER EEN 
KERKDIENST. WE BIDDEN VOOR ELKE 
OPERATIE EN VOOR ONZE PATIËNTEN.

Tot nu toe werkt Mercy Ships met omgebouwde schepen, in 2020 komt er 
een schip waarbij de organisatie vanaf het begin alles zelf bepaalt.

Bijzondere 
concerten Trinity
Trinity gaat van juli tot en met 
oktober het land door met spe-
ciale concerten: Gatherings. Dit 
zijn intieme concerten, unplugged, 
bij mensen in de huiskamer, tuin 
of schuur. Frontman Elbert Smelt: 
“We zijn superdankbaar dat we 
vaak voor grote zalen mogen spe-
len. Maar onze kern verliezen we 
nooit: akoestisch, en met weinig 
poespas een hemels feestje bou-
wen. Daarom organiseren we de 
Gatherings. Lokale, kleinschalige 
gezellige optredens bij mensen 
thuis. Avonden vol muziek, dans, 
verhalen, zang, hapjes, drankjes en 
ontmoeting. We houden van klet-
sen en lol maken met ons publiek. 
We gaan op zoek naar wat jou en 
ons inspireert en hoop geeft.”
Hoe ziet dat eruit? 100 tot 150 
gasten, de mannen van Tritiny, 
feesten en kletsen in een fi jne 
sfeer. Voor wie zin heeft in zo’n 
concert of er wel één in zijn eigen 
huis, tuin of schuur wil: www.
bandtrinity.com/trinity-gatherings

Donderdag 11 juli tot en met zaterdag 19 oktober, € 21, 
alleen staanplaatsen 

Mercy Ships wil in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan 
de allerarmsten in de wereld. Iedereen verdient goede zorg ongeacht 
ras, geslacht, geboorteplaats of religieuze achtergrond. Mercy Ships is 
van mening dat als je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet 
doen. Wij leven in een welvarend land en moeten onze verantwoorde-
lijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen, binnen 
onze capaciteiten. 
Mercy Ships werd opgericht in 1978. Voor haar werk maakt Mercy 
Ships gebruik van het ziekenhuisschip Africa Mercy. Volgend jaar zal het 
tweede ziekenhuisschip in de vaart komen, dat de naam Global Mercy 
draagt. Meer info op: www.mercyships.nl 

Mercy Ships

Onze medische zorg 

Lees verder op pagina 10
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Willemsoord De Blesse 11.00 
n.b.
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok 14.30 
Marten Visser
Windesheim 10.00 en 19.00 ds. J. 
van Wijk
Zwartsluis GK 10.00 da. M. v/d 
Kooi HK 19.00 ds. I. Postma
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink GrK 
19.00 Michaëlsviering JK 9.30 en 
19.00 ds. K. van Meijeren. H.A. 
LK 10.00 ds. M. Diepenbroek OK 
10.00 ds. I. Epema Open Kring 
9.30 ds. C. Baljeu SiK 10.00 ds. 
R. van Putten StK 9.30 ds. G. van 
Rheenen

Zondag 7 juli 2019

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. G. Nijland GrK 10.00 ds. P. 
Endedijk. H.A. PK 10.00 ds. M. 
Montagne Noach 10.00 mw. T. 
Lambers Eugeria 10.15 da. J. 
Vedders
Beerzerveld 10.00 kand. A. Borsje
Bergentheim WK 9.30 ds. G. 
Rohaan 19.00 ds. J. Zondag
Berkum HH 9.30 ds. J. Rohaan
Blankenham 11.00 ds. D. Wolse
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 
ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d Berg
Daarle 9.30 ds. T. Nieuwenhuis 
19.00 ds. E. Prins
Daarlerveen 9.30 ds. M. Plette
Dalfsen GrK 9.30 ds. A. Tol 
Oudleusen 9.30 ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 10.30 
ds. J. Zondag De Fontein 19.00 ds. 
K. Hazeleger VDK 9.30 ds. K. van 
Staveren 16.30 kruimeldienst
De Krim PK 10.30 dhr. A. Nijburg. 
Openluchtdienst
Delden OB 10.00 ds. K. Sluiter
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 ds. R. van 
Hornsveld HK 10.00 ds. G. de 
Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. H. Siebert 
Lonneker 10.00 ds. W. Jansen 
Usselo 10.00 ds. O Haasnoot ZP 
10.30 ds. W. Jansen HZ 10.00 ds. 
G. Slüter
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. J. Maliepaard
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma 19.00 da. A. v/d Spek GrK 
9.30 prop. J. Scherphof 16.30 n.b. 
HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg Baalderveld 10.30 
ds. P. Langbroek HK 10.00 mw. N. 
Jonkers De Matrix 9.30 ds. M. Voet 
Radewijk 10.00 ds. P. Lindhout 
HöK 9.30 ds. P. Noordmans Witte 
Kerk 10.00 ds. L. van Rikxoort 
Oostloorn 10.30 ds. P. Noordmans
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. L. Aangeenbrug 19.00 ds. A. 
Groen KW 9.30 drs. J. Eertink KZ 
10.15 ds. E. Groeneveld
Holten DK 9.30 ds. S. 
Roozenboom 19.00 ds. M. van 
Snadijk Kinderboerderij 11.00 ds. 
S. Roozenboom
Kampen OH 9.30 ds. Versteeg
Kuinre 9.30 ds. D. Wolse
Kamperveen 9.30 ds. L. den 
Besten
Lutten LK 9.30 ds. R. Visser
Mariënberg SK 9.30 ds. H. Bakhuis 
19.00 ds. L. van Rikxoort
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. 
L. Hoekstra Palthebos 16.30 
openluchtdienst OK 9.30 ds. M. 
Develing

Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d Weg 
18.30 da. L. Jansen HC 9.30 ds. H. 
van Dalen
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 
GK 9.30 ds. R. Vissinga. H.A.
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma HK 
9.30 ds. K. Hazeleger 19.00 ds. J. de 
Haan
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris 19.00 ds. 
Oosterwijk
Rouveen 9.15 ds. J. Post
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo FK 
9.30 ds. A. v/d Griend
Schuinesloot 9.30 ds. B. Urgert
Sint Jansklooster JK 10.00 dhr. 
S. Bakker 19.00 ds. P. Rozeboom 
Kapel 15.30 mw. H. Kramer. H.A.
Staphorst 11.00 ds. J. Post
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. 
Haanstra 19.00 ds. J. Wegerif OV 
9.30 en EV 10.45 ds. A. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters. H.A. 19.00 ds. H. Pap. 
H.A. NC 15.30 ds. H. Pap. H.A. MK 
10.00 ds. J. v/d Mark
Vriezenveen OK 9.30 dr. M. de 
Vries
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. 
F. Schipper 19.00 ds. J. Droogendijk 
Irene 10.30 n.b.
Wanneperveen 9.30 ds. J. de Kok
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
T. Smink 18.45 ds. H. Donken GK 
9.30 en 19.00 ds. P. Dekker Hoge 
Hexel 9.30 ds. H. Donken 19.00 ds. 
D. v/d Streek
Wijhe NK 10.00 mw. T. Urbach
Willemsoord 9.30 ds. G. van den 
Dool
Wilsum 9.30 ds. J. Visser 14.30 ds. 
J. de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. vd/ Kamp 
19.00 ds. H. van Maanen
Witharen 10.00 ds. D. Prins
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
dhr. W. Eringa
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek. H.A. 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. I. Epema GrK 
19.00 vespers JK 9.30 ds. J. Boer 
19.00 ds. E. de Mots LK 10.00 
ds. M. Jonker OK 10.00 dhr. D. 
Steenbergen Open Kring 9.30 ds. 
C. Baljeu SiK 10.00 ds. H. Evers. 
H.A. StK 9.30 ds. P. Wiekeraad

Zondag 14 juli 2019

Almelo De Ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga GrK 10.00 ds. M. 
Montagne. H.A. Noach 10.00 ds. D. 
van Bart Eugeria 10.15 ds. G. Flim 
ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. G. Röben 
19.00 ds. T. Oldenhuis
Bergentheim OK 10.00 ds. H. 
Linde
Berkum HH 9.30 ds. M. Jonker
Blokzijl/Scheerwolde GrK10.00 
ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 ds. E. van 
Houwelingen
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d Berg
Daarle 15.00 ds. E. Prins
Daarlerveen 9.30 ds. J. 
Droogendijk
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schipper 
Oudleusen 9.30 ds. A. Kruithof
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. 
K. van Staveren De Fontein 19.00 
ds. B. Heusinkveld
De Krim PK 9.30 ds. P. van Ool
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 ds. T. Smink DK 
10.00 ds. G. de Goeijen
Enter 9.30 drs. J. Eertink 19.00 
zangdienst
Genemuiden GK ds. Steenwijk 
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 ds. A. 

Geerts 19.00 ds. J. de Jong HC 9.30 
ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg HK 10.00 ds. H. 
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. P. 
Langbroek Radewijk 10.00 mw. 
N. Jonkers SK 9.30 ds. A. de Lange 
19.00 ds. P. Langbroek Witte Kerk 
10.00 ds. P. Wiekeraad Oostloorn 
10.30 ds. A. de Lange
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 ds. 
J. Wassenaar 19.00 ds. R. Vedders 
KW 9.30 ds. Klein Kranenburg KZ 
10.15 dr. M. de Vries
Holten Kandelaar 9.30 ds. F. 
Schipper
Kuinre 10.00 mw. H. Kramer
Kamperveen 9.30 da. Sijtsma
Lemelerveld BK 9.30 mw. J. van 
Beveren
Lutten LK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. A. de 
Vries
Nieuwleusen GrK 9.30 en 19.15 
ds. G. Trouwborst
Nijverdal RB 9.30 ds. H. van Dalen 
19.00 ds. H. Paas HC 9.30 ds. B. 
v/d Weg
Oldemarkt GK 9.30 ds. H. 
Torenbeek
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart 
19.00 ds. W. den Braber HK 9.30 
ds. J. de Haan
Paasloo HG 9.30 dhr. J. Smit
Rijssen GK 9.30 mw. H. van Herk 
19.00 ds. J. de Jong
Rouveen 9.30 ds. J. Zondag
Sibculo KK 9.30 ds. A. Boschma
Schuinesloot 9.30 ds. Langhout
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. L. 
Postma 19.00 ds. H. Pap
Staphorst 11.00 ds. J. Zondag
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. 
Haanstra OV 9.30 en EV 10.45 n.b.
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap 
MK 10.00 ds. K. Sent
Vriezenveen OK 9.30 drs. J. 
Willems
Vroomshoop Kapel 19.00 ds. de 
Goeijen Irene 9.30 ds. J. Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. J. Dekker
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.30 en 19.00 ds. 
G. Schreuders GK 9.30 ds. B. 
Heusinkveld 19.00 ds. P. Dekker 
Hoge Hexel 9.30 ds. T. Smink 
19.00 ds. J. Gerling
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. T. Veenstra
Wilsum 9.30 ds. Scholing 14.30 ds. 
G. Oberink
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk 
19.00 ds. H. van Maanen
Witharen 10.00 ds. M. Develing
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. P. Eigenhuis
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek HK 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygnraam 
GrK 19.00 vespers JK 10.00 ds. G. 
v/d Berg 19.00 ds. G. van Meijeren 
LK 10.00 ds. M. Jonker OK 10.00 
ds. I. Epema 14.00 perki-dienst 
Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu SiK 
10.00 ds. H. Evers StK 9.30 ds. G. 
van Vulpen

Zondag 21 juli 2019

Almelo Bleek 10.00 mw. D. 
Beuving De Ontmoeting 10.00 ds. 
E. Klein Kranenburg PK 10.00 da. G. 
Bunjes Eugeria 10.15 da. J. Vedders 
ZGT 10.30 dhr. S. Visser
Beerzerveld 10.00 ds. J. Antonides
Bergentheim WK 9.30 ds. G. 
Nijmeijer
Berkum HH 9.30 ds. A. Bronswijk
Blankenham 9.30 mw. B. Groen
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 

Dijkhuis 10.00 Carla Borgers
Bruchterveld 10.00 da. E. v/d Berg
Daarle 9.30 dhr. R. Bartels 19.00 
ds. J. Antonides
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. T. Dankers 
Oudleusen 9.30 ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. 
J. Zondag De Fontein 19.00 ds. J. 
Zondag
De Krim PK 9.30 ds. J. Tiggelaar
Delden OB 10.00 ds. P. ten Kleij
Den Ham GK 9.30 ds. B. 
Heusinkveld 19.00 ds. R. van 
Hornsveld HK 19.00 ds. L. 
Aangeenbrug DK 10.00 ds. G. van 
Asselt
Enter 9.30 ds. H. de Haan 19.00 ds. 
J. Schipper
Genemuiden GK 9.30 en 19.00 
ds. I. Postma GrK 9.30 prop. J. v/d 
Meulen 19.00 ds. P. de Jager HC 
9.30 prop. G. Willemsen
Giethoorn PG 10.00 mw. H. 
Frömming
Hardenberg HK 10.00 ds. A. de 
Bruin Radewijk 10.00 ds. A. de 
Lange HöK 9.30 ds. P. Noordmans 
SK 19.00 ds. P. Noordmans
Heino 9.30 Pauline Kramer
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. F. Buitink 19.00 ds. J. Wassenaar 
KW 9.30 ds. G. Groeneveld KZ 
10.15 ds. J. Wassenaar
Holten DK 9.30 ds. M. van Sandijk 
Kandelaar 9.30 ds. G. van Herk
Kamperveen 9.30 ds. Bruin
Lemelerveld BK 9.30 mw. J. van 
Beveren
Lutten LK 9.30 ds. B. Urgert
Mariënberg SK 9.30 ds. H. Paas 
19.00 ds. T. Oldenhuis
Oldemarkt HG 9.30 mw. H. 
Kramer GK 9.30 ds. C. v/d Berg
Ommen HK 9.30 ds. R. de Bruijn 
19.00 ds. K. Hazeleger VK 10.00 ds. 
K. Hazeleger
Rijssen GK 9.30 ds. B. v/d Weg 
19.00 ds. J. Dekker
Rouveen 9.30 ds. T. Veenstra
Sibculo FK 9.30 ds. H. Dorgelo
Schuinesloot 9.30 ds. B. Urgert
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. J. 
Weij Kapel 19.00 ds. H. ter Beek
Staphorst 11.00 ds. T. Veenstra
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van ‘t 
Zand OV 9.30 en EV 10.45 ds. A. 
Kristensen
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap 
MK 10.00 ds. F. Westermann
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. den 
Braber
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. 
J. Droogendijk 19.00 ds. F. Schipper
Wanneperveen 9.30 ds W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 mw. R. Venema
Wierden DK 9.30 ds. H. de Jong 
18.45 ds. H. Donken GK 9.30 ds. C. 
de Gooijer 19.00 ds. G. Trouwborst 
Hoge Hexel 9.30 ds. H. Donken 
19.00 ds. H. v/d Pol
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. van den 
Dool. H.A.
Wilsum 9.30 ds. Torenbeek 14.30 
ds. J. van der Mark
Windesheim 10.00 dhr. A. Palland 
19.00 ds. H. de Jong
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. B. Gijsbertsen
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek 19.00 dhr. B. Greveling
Zwolle AK 9.30 ds. E. Jonker GrK 
19.00 vespers JK 9.30 ds. J. Bassie 
19.00 kand. H. Fokkert LK 10.00 
ds. M. Jonker OK 10.00 ds. N. 
Eygenraam Open Kring 9.30 ds. M. 
Dijk SiK 10.00 ds. M. Hukubun

Zaterdag 29 juni
A tribute to the Continental 
Singers, back to the gospels of 
the eighties, € 17, 19.30, Verrij-
zeniskerk, Bachlaan 150, Zwolle, 
info/tickets: eventsforchrist.nl 

Zaterdag 29 juni 
Welkom Zomer Harm 
Hoeve Orgel, Noortje van 
Middelkoop Panfl uit, 20.00 uur, 
Lemelerveld, WHZ-hal, € 15, 
www.huetink-royalmusic.nl 

Zondag 30 juni
Koffers vol met Bach, ensemble 
DeJongDeJongPlus, 16.00 uur, 
Veenhuizen, Grote kerk, vanaf 
€ 12,50, www.dejongdejong.nl

Zondag 30 juni
Together Worship dienst met 
Remco Hakkert, 19.00 uur, 
Borger, Goede Herderkerk, 
Hoofdstraat 11, gratis (collecte), 
www.remcohakkert.nl

Zaterdag 13 juli 
Virtuoze Zomertour Gert van 
Hoef Orgel, Lemelerveld, 
WHZ-hal, 20.00 uur, € 13,
www.huetink-royalmusic.nl 

16 - 19 juli
Fietsvierdaagse concert, 20.00 
uur, Smilde, Koepelkerk, Veen-
hoopsweg 14, € 12,50 (t/m 14 € 8)

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

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

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

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

Zaterdag 14 september
Orgelconcert door Stef Tuinstra 
(Groningen), 20.00 uur, Hasselt, 
Ichthuskerk (i.s.m. Grote kerk), 
Kastanjelaan 3

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

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

Zaterdag 5 oktober
Brian Doerksen & Band, Zwolle, 
Verrijzeniskerk, Bachlaan 
150, 19.30 uur, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Kerkdiensten
Zondag 30 juni: 10.00 uur, geza-
menlijke dienst in Blankenham, voor-
ganger ds. M. Jongsma-Visserman
Zondag 7 juli: 11.00 uur, voorganger 
ds. D.J.H. Wolse
Zondag 14 juli: 10.00 uur, gezamen-
lijke dienst in Kuinre, voorganger 
mw. H. Kramer-de Jong
Zondag 21 juli: 10.00 uur, gezamen-
lijke dienst in Blankenham, voorgan-
ger mw. B. Groen
Pastorale hulp. Mocht u die nodig 
hebben neemt u dan contact op met 
een van de ouderlingen.
Bloemen. Werden de afgelopen 
weken gebracht bij mw. E. Kruithof-
Kleene; dhr. J.A. Oosten en dhr. M. 
Kruithof, vergezeld van onze harte-
lijke felicitaties met hun verjaardag.
Zieken en allen die pijn en verdriet 
hebben: wensen we Gods troost en 
nabijheid toe.
Agenda: 9 juli kerkenraadsvergade-
ring. 
Droogte
In Nederland is water nooit ver weg, 
maar in andere delen van de wereld 
is het vinden van water soms een 
stuk ingewikkelder. Het uitblijven 
van regen kan het verschil beteke-
nen tussen leven en dood. Mensen 
en dieren moeten immers drinken, 
en zonder water kunnen de gewas-
sen niet groeien. Maar als de regen 
komt, dan is de vreugde groot. 
Mensen duiken niet chagrijnig weg 
onder een paraplu, nee, ze dansen 
omdat de regen hen nieuwe hoop 
en krachten geeft. In Jesaja 35 is iets 
soortgelijks aan de hand. Sprak God 
eerst nog vol woede, nu stort Hij zijn 
liefde uit over zijn volk. En dan maakt 
droogte plaats voor overvloed! God 
laat dorens veranderen in lelies en 
hyena’s in herten. Vergel-ding wordt 
bevrijding, gejammer wordt gejuich. 
Soms zie je om je heen vooral droog-
te en woestenij. Het lijkt wel of God 
ver weg is. God roept ons echter 
op om niet bang te zijn, ook al zijn 
er momenten waarop je om je heen 
vooral woestijn ziet. Hij zal zijn liefde 
laten regenen: Hij geeft ons reden 
tot juichen. Jesaja 35: 1-2: De woes-
tijn zal zich verheugen, de dorre vlak-
te vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen 
en bloeien, als een lelie welig bloeien, 
jubelen en juichen van vreugde. (Uit 
een Arkmission vakantiebijbelgids)
Tot slot een lied van Liselore Ger-
ritse, waar mw. J. Lalkens naar ver-
wees in haar preek in de dienst van 
19 mei: Geloof, Hoop en Liefde, En 
de meeste van deze is de hoop, je 
moet het als een goddelijke druk-
fout lezen, dat de liefde de meeste 
zou heten. En de meeste van deze 
is de hoop, omdat de hoop altijd 
weer z’n weggetje vindt, naar het 
punt waar de liefde begint. En de 
meeste van deze is de hoop, en als 
je de liefde vast wilt houden, moet 
je wel geloven, moet je vertrouwen. 
Maar ze komt pas dan in je leven, 
als je de hoop niet hebt opgegeven. 

En zeg nou zelf dat hoop doet leven, 
dat is toch niet voor niets geschre-
ven. Geloof, Hoop en Liefde, En de 
meeste van deze is toch de Hoop op 
Geloof in de Liefde.

Namens de kerkenraad van de Pro-
testantse gemeente Blankenham, 
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

Zondag 30 juni. H.Avondmaal. 
10.00u Ds Jelle Vonk, Grote Kerk 
Blokzijl en om 11.30 uur in de Vier-
hoek.
Organist: Corry van den Berg. Col-
lecte: 1e Diaconie, 2e eigen kerk, 3e 
onderhoudsfonds de Waaier.
Zondag 07 juli. 10.00u Ds Jelle 
Vonk, Grote Kerk Blokzijl. Organist: 
Corry van den Berg. Collecte: 1e 
Binnenlands diaconaat, 2e eigen kerk, 
3e fonds geluidsinstallatie. 
Zondag 14 juli. 10.00u Ds Jelle 
Vonk, Grote Kerk Blokzijl. Organist: 
Stephan van Dokkum. Collecte: 1e 
Diaconaal Platform Noodfonds, 2e 
eigen kerk, 3e kosten herinrichting 
Archief.
Zondag 21 juli. 10.00u Ds Jelle 
Vonk, Grote Kerk Blokzijl. Organist: 
Stephan van Dokkum. Collecte: 1e 
Stichting Present, 2e eigen kerk, 3e 
beamer en kerk-tv.
Na de diensten is er weer koffi edrin-
ken. Kom maar gewoon en doe maar 
mee! Je bent hartelijk welkom!
Pastoraat. Onze aandacht en gebe-
den gaan uit naar: Dhr Steven Bijster-
veld, beatrixstraat 6 Blokzijl verblijft 
in het Isala te Meppel.
En laat ons de mensen niet vergeten 
die met hun gezondheid tobben, ver-
driet hebben of eenzaam zijn. Ook 
met hen leven we mee in gedachten 
en gebeden! Er zijn er, die eerder en 
vaker genoemd zijn. Laten we elkaar 
‘tot een hand en een voet zijn’ en er 
willen zijn voor elkaar!
Houd je vast aan mij, als je eenzaam 
bent en klein
en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je 
zijn.
Ik geef je overwinning over dood en pijn.
Lied 936
Geboren. Op 5 juni jl. is Quinten 
geboren. Zoon van Ronald en Elma 
en broertje van Jaylinn Doosje. Van 
harte gefeliciteerd !!! Het adres is 
Kavelzoom 1 8316 NC Marknesse.
Verjaardag en jubilea. Voor hen 
die de komende weken jarig zijn of 
een jubileum te vieren hebben: van 
harte gefeliciteerd. We hopen dat u/
jullie een fi jne dag hebben!
Vakantie. Het is goed te merken in 
de stad en omgeving, het vakantiesei-
zoen is weer losgebarsten. Iedereen 
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 thuis komt. Oost, 
West, thuis best!
Hulp gevraagd bij de afwerking 
van de voormalige kosterswo-
ning
Het zal u niet ontgaan zijn: In de 
afgelopen maanden is er veel werk 
verricht aan het verbouwen en her-
inrichten van de voormalige kosters-
woning. Het grote constructiewerk 
is nagenoeg klaar. Nu zijn we toe aan 
de afwerking: schilderen, laminaat-

vloer leggen, schoonmaak, e.d.. Dit 
zijn vaak tijdrovende klussen waarbij 
we wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Mogen wij op uw hulp rekenen? 
Neem dan contact op met Henk 
Ploer (0612686963).
Huurder gezocht voor de voor-
malige kosterswoning
Als alle werkzaamheden volgens 
planning verlopen dan wordt de 
voormalige kosterswoning op 1 
augustus opgeleverd. Dat bete-
kent dat vanaf die datum de woning 
voor verhuur beschikbaar komt. 
De woning is volledig opnieuw inge-
richt en aangepast: Nieuwe keuken, 
nieuwe badkamer, centrale verwar-
ming en rondom voorzien van dubbel 
isolatieglas. Bent u geïnteresseerd of 
kent u iemand in uw omgeving die op 
zoek is naar een betaalbare en com-
fortabele woning en/of wilt u vrijblij-
vend de woning komen bezichtigen? 
Neem dan contact op met Gert 
Mooiweer (0612102227).
Rectifi catie. In de Onderweg van 
juni staat per ongeluk dat de kos-
terswoning maar twee slaapkamers 
telt, terwijl deze er eigenlijk wel drie 
heeft. Het aantal dat in de Onderweg 
staat vermeld is dus onjuist, aange-
zien de woning eigenlijk veel groter 
is. Onze excuses hiervoor. 
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 zul-
len gaan. Er zal dan een gezamenlijk 
verhaal zijn en verwerking in de vorm 
van een knutselwerkje, spelletje enz. 
Alle kinderen komen dan na de col-
lecte weer terug in de kerk zodat er 
gezamenlijk kan worden afgesloten 
met de Zegen en het slotlied. Tijdens 
de KinderKerk is er een aparte col-
lecte waar de kinderen een jaar lang 
voor collecteren. Elk jaar wordt er 
een nieuw doel gekozen. Tijdens de 
diensten in Scheerwolde start de 
KinderKerk voor groep 1-8 na de 
eerste schriftlezing. De kinderen 
komen dan ook na de collecte weer 
terug in de dienst.
Agenda. Zondag 30 juni om 
10.00uur dienst in de grote kerk met 
Heilig Avondmaal. En allen zondagen 
opeenvolgend zijn de dienst ook om 
10.00uur Grote Kerk. 
Facebook. Wordt vriend op face-
book van de kerk Blokzijl/ Scheer-
wolde en we delen met u en jou de 
bijzondere activiteiten, die er zijn in 
en om de kerk!
Bezoekdienst. Dhr ‘T v. d. Berg 
Boffersweidje 12 in de Vierhoek 
Blokzijl is jarig op 30 juni en word 
dan 79 jaar.
Jarig op 15 juni mw T. Warners-
Oord, 81 jaar, Blokzijlseweg 10 
Scheerwolde, op 24 juni, dhr 
J.Lassche, 85 jaar, Houtzagerijweg 
28, op 25 juni mw M van den Brink-
Geurs, 87 jaar, Boffersweidje 28, op 
27 juni mw C. E. Koopmans-Witt, 
85 jaar, Breestr 17. Allen te Blokzijl. 
U, allen van harte gefeliciteerd met 
uw verjaardag en een fi jne verjaardag 
gewenst. Namens de bezoekdienst 
Marie Dijkman-van der Sluis.
Facebook. Wordt vriend op face-
book van de kerk Blokzijl- Scheer-
wolde en we delen met u en jou de 
bijzondere activiteiten, die er zijn in 
en om de kerk!
Kopij eerstvolgende nummer voor 
het nummer dat vrijdags uitkomt: 
kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 
12.00 uur naar Henk van Dalen hvan-
dalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 30 juni gaat ds. 
H.J.H.Pap uit St. Jansklooster 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 een diaconaal doel.
Op zondag 7 juli gaat onze eigen 
predikant A. van Waard - Pieterse 
voor. De organist tijdens de dienst 
is de heer J. Floor en mevrouw M. 
Kruider is de dienstdoende ouder-
ling. Na de dienst is er koffi e/thee/
limonade in het Protestants Cen-
trum. De uitgangscollecte is bestemd 
voor de Bloemencommissie..
Op zondag 14 juli zal ook onze 
eigen predikant ds. A. van Waard 
- Pieterse voorgaan. De heer A. Nij-
meijer is de organist en de heer J. 
Bouwmeester is de dienstdoende 
ouderling. De uitgangscollecte is 
bestemd voor het onderhoud van de 
kerk.
Op zondag 21 juli zal mevrouw H. 
Frömming uit Heiloo de voorganger 
zijn. De heer S. Huismans is de orga-
nist en mevrouw P. van Wieringen 
is de dienstdoende ouderling. De 
uitgangscollecte is bestemd voor de 
catechese. 
Tijdens de diensten zal er oppas aan-
wezig zijn voor de kleintjes. Kerkver-
voer: Hans Spitzen, tel. 360322.
Van de dominee. Het is zomer en 
binnenkort begint de zomervakantie. 
Kinderen zijn vrij van school en veel 
ouders hebben dan ook een kor-
tere of langere periode vrij van hun 
werk. Zo ook wij en we gaan er dan 
ook enkele weken tussenuit met ons 
gezin. In de vakantie kun je ergens 
anders naar de kerk gaan. Zomaar 
door de week, als een kerk open 
is. Rust en stilte ervaren of juist vol 
bewondering kijken naar gekleurde 
ramen, kunstwerken of mensen ont-
moeten. Maar ook op zondag kan 
het bezoek aan een andere kerk 
je anders doen luisteren, kijken en 
zingen. Een ander orgel, andere lie-
deren, een andere taal misschien. 
Je voelt de sfeer van geborgenheid, 
het bij elkaar horen. Maar je wordt 
niet belemmerd door gewoonte, niet 
afgeleid door een bekende, je bent 
misschien meer ontspannen. Laat je 
meevoeren in de liturgie; een spel 
in de hoogste vorm. Je bent mens 
voor God. Laat je in de zomer mee-
voeren in het ritme van de natuur. 
Kijk niet zo doodernstig. Wees niet 
zwaarmoedig. Je zit misschien in de 
problemen, maar blaas ze niet op tot 
zwarte donderwolken. Zie ook de 
zon! Ik wens je de ogen en het hart 
van een kind, dat dolgelukkig over 
een grasperk rent, dat juicht om een 
vis in het water en dat je graag ziet. 
Niet omdat je een dikke portemon-
nee hebt, maar omdat je kunt spelen 
en verhalen vertellen. Een mooie 
zomer gewenst, ds. A. van Waard 
Pastoraat. De kerkenraad ontving 
het mooie bericht, dat op 8 juni Ties 
Martin is geboren! Hij is de zoon van 

Henk en Marloes Pastink en broer-
tje van Lize. Het gezin woont aan de 
Molenweg 39. Hartelijk gelukgewenst 
met de kleine! In onze gemeente 
zijn er ook verschillende mensen 
ziek. Ik zal niet iedereen noemen, 
maar sommigen eruit lichten. Mevr. J. 
Post-Tieleman heeft nog een zwakke 
gezondheid, Alie Stevens ligt nog 
in het ziekenhuis. Zij gaat heel licht 
vooruit. Thijs Miggels kon naar huis, 
na een lange periode van ziekenhuis 
en revalidatie in Zonnekamp. We 
wensen iedereen, die steun en hulp 
kan gebruiken de kracht van de Hei-
lige Geest. Een kaartje kan de zon 
voor iemand laten schijnen. Ds. A. 
van Waard
Zonnewiede. De bijbelmeditaties in 
Zonnewiede gaan de zomermaanden 
gewoon door. Op 9 juli gaat ds. G. 
van Hiele voor en op 27 augustus ds. 
A. van Waard. De heer A. Nijmeijer 
begeleidt de liederen op het key-
board. Een ieder is van harte welkom 
van 10.30-11.15 uur in de bovenzaal. 
Wel en wee. Afgelopen maanden 
zijn we betrokken geraakt met veel 
zieken binnen onze gemeente. Opna-
me in het ziekenhuis met veel zorgen 
en spanning en bidden om kracht. 
Het herstel ging soms moeizaam, in 
afwachting of een behandeling aan 
zou slaan. Verdriet om een geliefde 
te missen, maar ook blijdschap bij 
verbetering en weer naar huis na 
revalidatie in Zonnekamp. Sterkte 
voor hen die in afwachting zijn van 
een uitslag van een behandeling. We 
wensen hen allen kracht en Gods 
nabijheid toe. Wilt u aan hen denken 
in uw gebeden? Bij God voelen we 
ons veilig en geborgen. Door te gelo-
ven in Zijn goedheid kunnen we een 
zegen zijn voor de ander. 
Gelukkig is er naast het verdriet ook 
blijdschap, wegens de geboorte op 8 
juni van een jonge zoon Ties Martin 
bij de fam. Pastink aan de Molenweg 
39. Wij wensen de jonge ouders, 
Henk en Marloes en zusje Lize veel 
geluk toe. Ook de grootouders van 
harte gefeliciteerd. 

Een groet van Marjolein Petter en 
voor u allen een liefdevolle week.

Diensten Kuinre. 30 juni: Geza-
menlijke dienst in Blankenham 10.00 
uur, Ds. M. Jongsma-Visserman. 
7 juli: Overstapdienst 9.30, Ds. 
Wolse. 14 juli: Gezamenlijke dienst 
in Kuinre 10.00 uur, mevr. H. Kra-
mer-de Jong. 21 juli: Gezamenlijke 
dienst in Blankenham 10.00 uur, 
mevr. B. Groen. 28 juli: Gezamen-
lijke dienst in Kuinre 10.00 uur, Ds. 
W. Kok.
De bloemen uit de dienst van 9 
juni zijn, met een hartelijke groet van 
de gemeente, gegaan naar mevr. A. 
Timmerman-Brouwer. Uit de dienst 
van 16 juni gingen de bloemen ter 
bemoediging naar dhr. J. Weijs en 
naar mevr. A. Wiegmink-de Weerd. 
De bloemen uit de dienst van 23 juni 
gingen naar mevr. P. Mulder-Kroes en 
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ter bemoediging naar mevr. G. Hoge-
terp-van der Werf.
Zomerzangavonddienst koor 
Jubilee. De Zomerzangavonddienst 
van 2 juni was een mooie dienst. 
Met medewerking van koor Jubilee 
en drumband Zomabe’s uit Kuinre. 
Fijn om met zoveel mensen samen te 
mogen zingen.
Doopdienst 9 juni 2019. In deze 
dienst is de Heilige doop bediend aan 
Brecht Mulder. Dochter van Jaap en 
Trienette Mulder en zusje van Marthe. 
Voorganger in deze dienst was ds. 
Wolse uit Lelystad. ‘Laat de kinderen 
tot mij komen en verhinder ze niet’. 
Gospelgroep Solvation uit Lemmer 
verleende een mooie medewerking. 
Zondag 30 juni gaat mevr. Jongsma-
Visserman uit Emmeloord voor in een 
gezamenlijke dienst in Blankenham, 
aanvang van deze dienst is om 10.00 
uur.
RUM Dienst 30 juni. Deze dienst 
is een zogenoemde RUM dienst. Niet 
dat er nu de hele avond rum wordt 
geschonken: RUM staat voor de zin 
ROEPT U MAAR. Er is een grote 
keuze aan liederen, zodat we deze 
samen gaan zingen. Hiljan Bontkes 
speelt deze avond op het orgel. Aan-
vang van deze dienst is 19.30 uur in de 
Protestantse kerk in Kuinre. U wordt 
van harte uitgenodigd om mee te 
komen zingen!
Zondag 7 juli is er een overstap-
dienst, aanvang 9.30 uur. Ds. D. Wolse 
uit Lelystad zal in deze dienst voor-
gaan. Deze dienst gaat over: “Wie ben 
ik dan?”. In deze dienst zullen we het 
lied: ”Ken je mij” van Trijntje Ooster-
huis laten horen en een fi lmpje van de 
zandtovenaar laten zien. In deze dienst 
staat de lezing uit Psalmen 139 cen-
traal. God heeft mij gemaakt en weet 
alles van mij. Is er iemand die mij zo 
goed kent? Mensen kijken naar de bui-
tenkant, maar God kijkt naar je hart. 
Wat een mooi tekst voor de overstap 
van Kim Polderman en Elise Geerlings. 
U wordt van harte uitgenodigd om 
deze overstapdienst van Elise en Kim 
samen met ons te vieren.
Zondag 14 juli is er een gezamenlijke 
dienst in Kuinre. In deze dienst gaat 
mevr. H. Kramer-de Jong uit Emme-
loord voor. Aanvang van de dienst is 
10.00 uur.
Mevr. B. Groen uit Giethoorn gaat 
zondag 21 juli voor in een gezamen-
lijke dienst in Blankenham. Aanvang 
van de dienst is om 10.00 uur.
Zondag 28 juli is er een gezamen-
lijke dienst in Kuinre om 10.00 uur. 
Voorganger in deze dienst is Ds. W. 
Kok uit Emmeloord.

Van de interim predikant (Kuin-
re). Jaarthema van de PKN voor 
19/20 is ‘een goed verhaal’. Daarbij 
kun je denken aan verhalen uit de 
bijbel die je aanspreken. En de vraag: 
‘wat is een goed verhaal voor mij’. 
Hoe is het betrokken in en op mijn 
levensverhaal. Geeft het richting, 
steun, troost... Voor mijzelf is een 
tekst uit de Romeinenbrief van Paulus 
gaandeweg richtinggevend gewor-
den. De tekst: ‘wordt niet overwon-
nen door het kwade en overwin het 
kwade door het goede’, waarbij ik 
het goede nog weleens aanvul met de 
Goede als inspiratiebron. Voor mij 
een richtinggevend woord om wat ik 
als kwaad ervaar met goed te beant-
woorden, zonder overigens helder-
heid te verliezen in het benoemen 
van wat ik als kwaad ervaar. Met goed 
antwoorden geeft betekenis aan mijn 
staan in het leven en samenleven. En 
het leert mij om met andere ogen 
naar een ander te kijken en wellicht 
ongedachte nieuwe mogelijkheden in 
een relatie te openen. Zo zullen ook 
u/jij ervaringen hebben met bijbel ver-
halen die goed voor je zijn, omdat ze 
steun geven, veiligheid, of richting en 
rust aan het bestaan. In het komende 
jaar is er de mogelijkheid om dit te 
delen met elkaar. In Kuinre hoorde ik 
een fragment van gedachten hoe daar 
gestalte aan te geven bv. met start-
zondag als opmaat voor het delen van 
goede verhalen in de gemeente. Het 
is de bedoeling begreep ik om diverse 
groepen van het gemeentezijn niet 
alleen te vragen om een goed verhaal 
te vertellen, maar daar ook een foto 
bij te maken. De ervaring leert dat 
vertellen aan de hand van een plaatje 
gemakkelijker gaat en boeiender kan 
zijn. Of dat nu de ervaring met het 
fl anelbord en de fl anelplaten waren 
voor de oude generatie, of de beamer 
voor een jongere generatie. Ook 
Jezus maakte hier op Zijn wijze al 
gebruik van als hij in gelijkenissen met 
herkenbare voorbeelden Zijn verhaal 
vertelde. Ook Hij hield (wat oneerbie-
dig gezegd) ‘een praatje bij een plaatje’ 
om het goede en sterke verhaal van 
God en mensen over het voetlicht te 
brengen. Een jaarthema om naar uit 
te zien en ik wens u en jullie alvast een 
goede voorbereiding toe, na eerst een 
mooie vakantietijd hoop ik. 
Vriendelijke groet, 
ds. Dirk Wolse/Lelystad

In de zomerperiode is de Kerk in 
Kuinre elke vrijdagmiddag open van 
14.00 tot 16.30 uur. De koffi e/thee 
staat voor u klaar. Er is dan ook ruim-
te 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.

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

Zondag 30 juni. Aanvang: 10.00 uur. 
Voorganger: ds. E. van Veen. Muzikale 
medewerking: de Woldklank. Ophaal-
dienst: dhr. B.G. de Groot Boersma. 
Eindcollecte: Kerkdienst Gemist.
De jaarlijkse openluchtdienst zal dit 
jaar gehouden worden op zondag 30 
juni op de inmiddels vertrouwde plek 
op de Woldberg, vlakbij camping het 
Kappie. We hopen die zondag natuur-
lijk op mooi weer. Medewerking is er 
van de Woldklank, en de dienst begint 
om 10.00 uur. Na afl oop van deze 
dienst is er natuurlijk ook gelegen-
heid tot ontmoeting. Mocht het op 
deze zondag slecht weer zijn, dan is de 
dienst in de kerk. We hopen dat u en 
jullie er ook dit jaar weer bij zijn.
Zondag 7 juli. Aanvang: 09.30 uur. 
Voorganger: ds. E. van Veen. Orga-
nist: Gerco Eggink. Ophaaldienst: dhr. 
H. Wubs. Oppasdienst: Petronella 
Hielkema. Eindcollecte: Binnenlands 
Diaconaat. 
Deze dienst is voorbereid samen 
met leerkrachten Immanuelschool. 
Het zal in deze dienst draaien om 
‘op reis gaan’. Wat nemen we mee 
en wat niet? Wat heb je echt nodig? 
We hopen op een vrolijke dienst met 
elkaar zo vlak voor de vakanties? Na 
afl oop van de dienst is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en iets te 
drinken. We hopen op een gevarieer-
de en fi jne dienst met elkaar.
Zondag 14 juli. Aanvang 09.30 uur. 
Voorganger: ds. E. van Veen . Orga-
nist: Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr. 
H. Nijenhuis. Eindcollecte: Kosten 
Eredienst. Lezingen: Deuteronomium 
30:9-14 en Lucas 10:25-37
Mozes heeft zijn taak volbracht. 
Dwars door woestijngebied is hij met 
het volk getrokken. Een nieuwe vorm 
van samenleven komt voorzichtig 

van de grond, maar blijft bedreigd. 
Zal Mozes na al die inspanning het 
beloofde land nog mogen ingaan? 
Hoe menselijk is het verhaal, hij zal 
de oogst niet meer zien. Alleen van 
verre krijgt hij het vermoeden van wat 
daarginds op hen wacht. Een nieuwe 
leider neemt zijn taak over: Jozua. 
Met een geweldige ‘wereldspeech’ 
spreekt hij ieder toe. De slotrede van 
zijn werk staat in het teken van de 
geboden die hij Israël gegeven had en 
die de grens bepalen tussen leven en 
dood, wat schenkt leven en waar is de 
weg ten dode opgeschreven. Waar ligt 
de voor- en waar de tegenspoed: het 
zijn de woorden van liefde, vrede en 
recht. Leer ze spreken.
Zondag 21 juli. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: dhr. A. Weemstra 
(Vries). Organist: Margreet van Dors-
ten. Ophaaldienst: dhr. P.H. van Bui-
ten. Eindcollecte: Stille Hulp.
Kontakt. Vóór de zomervakantie 
willen wij nog een nummer van Kon-
takt uitbrengen. Kopij voor dit num-
mer kunt u tot en met woensdag 10 
juli sturen naar: kerkelijkbureau@pk-
steenwijkerwold.nl 
Ouderenmorgen tijdens de 
vakantie. Net als vorig jaar in juli 
en augustus worden er op de eerste 
woensdag van de maand twee ont-
moetingsochtenden georganiseerd 
in de gemeenschapsruimte van de 
Woldleite. De eerste ontmoetings-
ochtend is op woensdag 3 juli. Deze 
ochtenden beginnen om 10.00 uur en 
eindigen om 11.30 uur.
Heeft u geen vervoer, en wilt u wor-
den opgehaald voor deze ochtend, 
dan kunt u bellen met Roeli Boer, tel. 
587570.
Geboren. Op 6 juni is geboren Daan 
Johan Klaverdijk, derde zoon van 
Sibbe en Jolanda Klaverdijk en broer-
tje van Jan en Ruben. Wij feliciteren 
Sibbe en Jolanda van harte met hun 
nieuwe telg en wensen hen veel zegen 
toe bij het grootbrengen van Daan en 
de andere jongens.
Slagen of zakken. Twee woorden. 
Allebei zes letters. Maar een wereld 
van verschil. Opluchting of teleurstel-
ling. Een brede grijns of tranen. Tas 
aan de vlaggenstok of tas in een hoek 
gegooid… Alle geslaagden gefelici-
teerd. Ben je gezakt? Volgend jaar 
beter, toch? In ieder geval een fi jne 
vakantie.
Bloemendienst. De bloemen gaan 
elke zondag als groet van ons allen 
naar iemand in de gemeente of soms 
buiten de gemeente die het nodig 
heeft. Het zou fi jn zijn dat de bloe-
men door gemeenteleden gebracht 
worden. Misschien wilt u hier wel aan 
meewerken. Wij als kerkenraad wil-

len graag een lijst met namen maken 
van mensen die met toerbeurt hier-
aan mee willen werken. Wilt u ook de 
bloemen wegbrengen, meldt zich dan 
aan bij Roeli Boer, tel. 587570 of één 
van de andere kerkenraadsleden of op 
de lijst die achterin de kerk ligt.
Bloemen. Met een hartelijke groet 
en een bemoediging zijn de bloemen 
uit de diensten van de afgelopen zon-
dagen gebracht bij mevr. De Wilt, 
Witte Paarden voor haar 93e ver-
jaardag, fam. Lok van de Tukseweg, 
fam. Klaverdijk, Gelderingen voor 
de geboorte van hun zoon Daan en 
bij mevr. G. Klaster-Dedden aan de 
Steenwijkerweg.
Giften. Dhr. Zeefat heeft €9,50 ont-
vangen voor de kerk en mevr. Boer 
ontving €50,- voor het kerkkoor en 
€10,- voor de kerk. Ds. van Veen 
ontving €15,- voor de kerk. Hartelijk 
bedankt voor deze giften.
Overleden. Op donderdag 20 juni is 
Marijcke de Looze–Keizer overleden, 
op de leeftijd van 81 jaar. De uitvaart-
dienst zal plaatsvinden op woensdag 
26 juni om 14.00 uur vanuit onze kerk, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden 
in Paasloo. Wij wensen Anne, de kin-
deren en kleinkinderen veel sterkte 
toe in dit verlies.
Wij gedenken. Op zaterdag 8 juni 
is Geertje van Sleen overleden op 
de leeftijd van 70 jaar. In de afscheids-
dienst, gehouden op maandag 15 juni 
in onze kerk, hebben wij haar her-
dacht en later naar haar laatste rust-
plaats gebracht. Op 17 maart 1949 
kwam zij ter wereld aan de Bergweg 
nr. 10 in Tuk. Zij was de jongste van 
het gezin van Sleen. Ze groeide op, 
doorliep de lagere school in Steen-
wijk en ging daarna naar de Mulo. Het 
waren echter ook de jaren, waarin de 
anorexia begon, die haar maar liefst 
27 jaar zou kwellen. Het is een ziekte 
waar je nooit meer los van komt. En 
in die tijd zijn er diepe dalen wegge-
weest. Het was moeilijk voor Geertje 
maar zeker ook voor haar naasten, 
haar ouders en haar zussen. Het 
drukte een behoorlijke stempel op 
alles. Na die periode van ziekte heeft 
zij nog verschillende baantjes gehad. In 
die jaren is zij ook getrouwd geweest, 
het heeft haar verre van geluk 
gebracht. Van het Schild in Steen-
wijkerwold verhuisde zij toen kort 
naar de Brouwerstraat voor zij in de 
Hildo Kropstraat in Steenwijk kwam 
wonen. Eerst beviel het haar daar wel, 
maar later steeds minder. Ze was in 
die jaren actief als vrijwilligster bij de 
Vrijwillige Hulpdienst in Steenwijk, lid 
van het kerkkoor en later nog is ze 
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voorzitter geworden van de Martha-
vereniging, een vrouwenvereniging in 
Willemsoord. In die tijd kreeg zij ook 
een fi etsvriend, Nol, met wie zij een 
goede tijd heeft gehad. Een hele fi jne 
tijd vond zij ook de periode na het 
overlijden van Nol, toen zij intensief 
contact kreeg met de zonen van Nol 
en hun partners. De laatste jaren ging 
haar gezondheid wel achteruit. Zeker 
de laatste tijd kon ze eigenlijk weinig 
meer en was gauw moe. Uiteindelijk 
kwam zij een paar weken geleden in 
het ziekenhuis te Meppel terecht en 
kreeg daar al gauw te horen dat zij in 
Meppel niets meer voor konden doen. 
Van Meppel werd ze verplaatst naar 
Zwolle. Aanvankelijk leek zij iets op 
te knappen, maar al gauw kwamen ze 
daar ook tot de slotsom dat zij niets 
meer voor haar konden betekenen. 
Zij wilde graag naar huis en gelukkig 
kon er 24 uurs zorg geregeld worden.
Niets kan een mens scheiden van 
God, zelfs de aardse dood niet, hoe 
pijnlijk en verdrietig die aardse dood 
vaak ook kan zijn. Gelukkig dat we op 
God mogen vertrouwen, dat Hij met 
ons zal zijn en ons thuishaalt. Aan die 
God hebben wij Geertje van Sleen 
toevertrouwd. Moge een ieder, die 
Geertje mist, troost en bemoediging 
vinden bij onze Heer. 
Wij gedenken. Op Pinsterzondag 9 
juni overleed op de leeftijd van 87 jaar, 
Jan Middelbrink. Samen met zijn 
vrouw Femmie woonde hij aan Bak-
kersveld 13 in Tuk. Op vrijdag 14 juni 
hebben wij in onze kerk de afscheids-
dienst gehouden, waarna wij hem naar 
zijn laatste rustplaats hebben gebracht 
op Oud–Kallenkote. Geloven is als 
een reis. Het leven kun je ook zien als 
een soort reis, voor de één duurt die 
reis soms heel kort, voor de ander 
heel lang. Een verhaal over de bestem-
ming van onze geloofsreis mag ons 
vooral hoop geven. Hoop dat de dood 
niet het einde is. Hoop dat eens recht 
wordt gedaan. Hoop dat kwaad en 
lijden ooit zullen verdwijnen. Hoop 
dat we zo dichtbij God mogen leven 
dat we niet meer hoeven te twijfelen. 
Hoop dat we weer bij onze geliefden 
zullen zijn die zijn ontslapen. Iets van 
die hoop kunnen we hier en nu al 
ervaren. God die trouw is en blijft. 
God die vergeeft. God die alles nieuw 
zal maken. Voor Jan Middelbrink duur-
de die reis ruim 87 jaar, en dat is best 
iets om dankbaar voor te zijn. Het 
reisgezelschap heeft zich ondertussen 
behoorlijk uitgebreid, waar Jan alleen 
op de wereld kwam, is er een hele 
schare bijgekomen met een vrouw, 
vier kinderen en hun partners, 10 
kleinkinderen, 2 achterkleinkinderen. 
57 jaar getrouwd. De reis begon op 
Kallenkote en eindigde afgelopen zon-
dag in het ziekenhuis te Zwolle, op 
eerste Pinksterzondag. En als je zijn 
reis overziet is het een enerverende 
reis geworden met mooie herinnerin-
gen aan de plekken waar zij gewoond 
hebben. Begonnen op Kallenkote als 
boer heeft hij zijn boerderij steeds 
uitgebreid. Na Kallenkote hebben zij 
jaren geboerd in Friesland voor zij 
naar Ruinen verhuisden om het wat 
rustiger aan te doen. In 2000 kwamen 
zij op Tuk wonen. De laatste jaren 
kwamen er meer gezondheidsproble-
men, wel kon hij gelukkig blijven auto-
rijden. Jan Middelbrink was als boer 
altijd vooruitstrevend en had vaak een 
uitgesproken mening. Uiteindelijk kon 
hij een andere mening wel accepteren. 
Hij had altijd veel belangstelling voor 
de kinderen, maar misschien nog wel 
meer voor zijn kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen.
Dat allen die hem zullen missen troost 

mogen vinden in het geloof dat God 
verder gaat waar wij moeten loslaten 
en in de nagedachtenis aan deze hen 
dierbare mens.
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 onze-
ker is of die wachten op spannende 
behandelingen of nadere onderzoe-
ken. En dan zijn er de mantelzorgers 
die soms zwaar belast worden, maar 
hun werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterkte toe-
gewenst! 
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.

Tenslotte voor iedereen, die op reis 
gaat de komende tijd:

Ierse reiszegen
De Heer zij voor jou, om je de juiste weg 
te wijzen. 
De Heer zij naast jou, om je in de armen 
te sluiten en je te beschermen. 
De Heer zij achter jou, om je te behoe-
den voor de valsheid van slechte mensen. 
De Heer zij onder jou, om je op te van-
gen als je valt en je te bevrijden uit een 
valstrik. 
De Heer zij in jou, om je te troosten als je 
bedroefd bent. 
De Heer zij rondom jou, om je te verdedi-
gen als anderen je aanvallen. 
De Heer zij boven jou, om je te zegenen.
Zo zegene jou de goede God.

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

30 juni 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. Collectes: Kerk 
in actie, instandhouding van de ere-
dienst, interieurfonds. Er wordt in 
Tilvoorde op de jongste kinderen van 
onze gemeente gepast door: Jetty 
Jongman en Marjolein Schuurman-
Groot. Er is een kindernevendienst 
voor de kinderen van groep 1,2 en 
3, dit wordt verzorgd door Margriet 
Janssen en Myrthe Heetebrij.
30 juni om 15:45 uur in de Tui-
nen v. Marxveld, in deze dienst 
hoopt dhr. A. Dekker voor te gaan. 
7 juli 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 704. Collectes: diaco-
nie, instandhouding van de eredienst, 
Voedselbank.
De autodienst wordt verzorgd door 
Fam. T. Knobbe, telefoon 246580. Er 
is een kindernevendienst voor de kin-
deren van groep 1,2 en 3, dit wordt 
verzorgd door Jenneke Wouters en 
Tina van Dijk.
7 juli om 15:30 uur in de Kapel, 
in deze dienst hoopt mw. H. Kramer-
de Jong voor te gaan. De autodienst 
wordt verzorgd door Fam. T. Knob-
be, telefoon 246580.
7 juli om 15:30 uur in de Nieuw 
Clarenberg, in deze dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De auto-
dienst wordt verzorgd door Fam T. 
Knobbe, telefoon 246580.
7 juli om 19:00 uur in de Grote 
Kerk, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. 
Pap voor te gaan. De organist is 
dhr. J.S. Wuite en het lied voor de 
dienst is Lied 704. Collectes: diaco-
nie, instandhouding van de eredienst, 
Voedselbank. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam T. Knobbe, tele-
foon 246580.
14 juli om 10:00 uur in de Grote 
Kerk, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. 
Pap voor te gaan. De organist is dhr. 
J. Bredewout en het lied voor de 
dienst is Lied 416. Collectes: Noahs 
Ark Childrens, instandhouding van de 
eredienst, algemene doeleinden. De 
autodienst wordt verzorgd door Fam 
B. Eenkhoorn, telefoon 246389. Er is 
een kindernevendienst voor de kin-
deren van groep 1,2 en 3, dit wordt 
verzorgd door Ellen Paters en Mar-
griet Janssen.
14 juli om 19:00 uur in de Johan-
neskerk, in deze gezamenlijke dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. 
De autodienst wordt verzorgd door 
Fam B. Eenkhoorn, telefoon 246389. 
21 juli 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 305. Collectes: I.Z.B., instand-
houding van de eredienst, onder-
houdsfonds. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam W. Bos, telefoon 
243949. Er is een kindernevendienst 
voor de kinderen van groep 1,2 en 
3, dit wordt verzorgd door Claudia 
Mooiweer en Roos Dijkstra.
21 juli om 19:00 uur in de Kapel, 
in deze gezamenlijke dienst hoopt 
ds. H O ter Beek uit Zwartsluis voor 
te gaan. De organist is dhr. J.P. van 
Eerde en het lied voor de dienst is 
Lied 305. Collectes: I.Z.B., instand-
houding van de eredienst, onder-
houdsfonds. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. W. Bos, telefoon 
243949.
Agenda. 1 juli 2019 om 19:00 uur, 
Verkoop collectebonnen van 19.00-
20.00 uur, Tilvoorde. 2 juli 2019 om 
19:45 uur, Gemeenteavond inloop 
vanaf 19.30, Tilvoorde. 14 juli 2019 

om 17:00 uur, Gast aan tafel, de 
Voorhof.
Er is gedoopt!
Op zondag 16 juni 2019 is in de och-
tenddienst in de Grote Kerk de doop 
bediend aan:
Nova Mae Roëlle Tukker roepnaam 
Nova, dochter van Jurriën en Anniek 
Tukker. Tekst: ‘Zie ik maak alle din-
gen nieuw’(Openbaring 21:5) 
Stan Tukker roepnaam Stan, zoon 
van Arno en Hermien Tukker. Tekst: 
‘Waarachtig Ik verzeker u; niemand 
kan het koninkrijk van God binnen-
gaan, tenzij hij geboren wordt uit 
water en Geest…’ (Johannes 3:5)
Sep van Veen, roepnaam Sep, zoon 
van Erik en Linda van Veen. Tekst: 
‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen 
wie opnieuw geboren wordt kan het 
koninkrijk van God zien…’ (Johan-
nes 3:3)
Trijnko Boaz Visscher, roepnaam 
Boaz, zoon van Gerrit Jan Visscher 
en Amanda Visscher-Makkinje. Tekst: 
Zie uit naar de HEER en zijn macht 
, zoek voortdurend zijn nabijheid 
(Psalm 105:4)
Bloemengroet. Er zijn afgelopen 
week, als teken van medeleven en 
als groet van de gemeente, bloemen 
gebracht bij dhr. en mw. Matthijsse 
- Hulsman, Doctor M.Rijkenhof 10, 
Marknesse; zij waren 7 juni 50 jaar 
getrouwd. Ook zijn er bloemen 
gebracht bij Mw. Wouters- van Kooy 
Laurier 146, bij Mw. Eenkhoorn- 
Rook, Monnikenweg 44 en bij Mw. 
Wichers - Groen, G. Schenckstraat 
24.
Prekenserie: de vrucht van de 
Geest. De komende weken zal ik 
de serie preken over de vrucht van 
de Geest (Gal. 5: 22, 23) verder 
voortzetten. Afgelopen zondag in de 
Kapel stonden we stil bij het eerste 
element dat Paulus noemt: de liefde. 
Zondagmorgen 30 juni staan we stil 
bij de vreugde en bij de Avondmaals-
viering op 7 juli bij de vrede.
Gemeenteavond FocusScan. 
Dankbaar zijn we voor de 140 
gemeenteleden die de FocusScan 
hebben ingevuld. We zijn heel 
benieuwd naar het beeld dat hieruit 
van onze gemeente naar voren komt. 
Op 2 juli wordt er een gemeente-
avond gehouden waarop kort de 
resultaten van de vragenlijst worden 
gepresenteerd. Ook gaan we dan aan 
de hand van enkele stellingen met 
elkaar in gesprek over de uitslag. Dan 
willen we graag uw verhalen achter 
de scores horen. De IZB maakt van 
het onderzoek en de gemeenteavond 
een rapport, dat in de kerkenraad 
wordt besproken. Daarom vragen 
we als kerkenraad met klem om in 
zo groot mogelijke getale te komen, 
zodat het rapport een zo betrouw-
baar mogelijk beeld kan schetsen van 
onze gemeente! Komt allen! Omdat 
we iedereen in de gelegenheid willen 
stellen om deze avond te bezoeken 
kunt u eventuele wensen voor ver-
voer of andere zaken kenbaar maken 
aan de scriba tel: 0527-243860. 
Plaats: Tilvoorde. Datum: 2 juli. Tijd: 
19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Giften. Het College van Kerkrent-
meesters ontving via ds. Pap €30.00 
voor de Kerk. De Diaconie ontving 
via Marry van Unen €10.00 voor 
het bloemenfonds. Het College van 
Kerkrentmeesters ontving via ds. 
Wolters twee keer €40.00 voor de 
Kerk. Hartelijk dank voor deze gif-
ten.
Overwelming Love Story. Oecu-
menische viering met muzikale 
medewerking van de huisband van de 
Mariakerk
Volgens ons woordenboek is liefde 
‘warme genegenheid, een gevoel 

van toewijding voor iemand anders’. 
Liefde brengt het beste boven in jou 
en mij, herkenbaar? Ook kan liefde 
bergen verzetten die niemand ooit 
voor mogelijk hield.Wat is het fi jn als 
iemand jou écht ziet en je de vreugde 
en blijdschap daarvan mag ervaren.
Maar iemand er net zo onvoorwaar-
delijk voor je is als je het moeilijk 
hebt en de weg niet meer weet. 
Iemand die je dan bij de hand pakt! 
En hoeveel je ook van iemand houdt, 
iedereen maakt fouten. En dan mag je 
om vergeving vragen en staat de deur 
altijd open. In deze viering gaat het 
over de liefde; tussen jou en andere 
mensen en over de overweldigende 
liefde die God heeft voor jou. Hou 
je van muziek en hou je ook van de 
liefde in al haar vormen? Zorg dan 
dat je erbij bent op zondag 30 juni 
om 15:45 uur in de Tuinen van Marx-
veld. Kerkelijk werker Arend Dekker 
zal deze viering leiden. Deze viering 
wordt georganiseerd door de Raad 
van Kerken en is onderdeel van het 
Openlucht Spektakel.

Pastoraat. Mw. Doosje, Voor-
poort 15, heeft in het ziekenhuis een 
ingreep gehad. Alles is goed gegaan 
en ze herstelt thuis goed. Daar zijn 
we dankbaar voor!
Vakantie. Van 14 juli tot en met 4 
augustus ben ik met vakantie. Neem 
bij pastorale noodgevallen contact op 
met Heidi Kramer, of Hendri Pap.
Zeven parels. Op 8 juli 2012 deed 
ik intrede als predikant in Vollen-
hove. Tijdens de laatste consisto-
rievergadering werd ik uitgedaagd 
om terug te kijken en iets te zeggen 
over de gemeente. Ik deed dat door 
zeven parels te delen, zeven zaken/
momenten die me geraakt hebben. 
Noem ze de oogst van de afgelopen 
“zeven vette jaren” (zonder dat ik nu 
wil beweren dat we de zeven magere 
jaren ingaan!) Deze zeven parels wil 
ik ook met u delen.
1. Stoere kerels waren het, niet zulke 
praters, maar rondom het sterfbed 
van hun vader vloeiden de tranen, 
kwamen de verhalen en spraken we 
elkaar van hart tot hart. Ze lieten me 
iets zien van de aard van de bevol-
king hier. Stille wateren hebben diepe 
gronden. En met liefde wil ik die 
grond bearbeiden.
2. Of ik me vooral op de jeugd en 
de midden-generatie wilde richten? 
De beroepingscommissie was hel-
der in waar de prioriteit lag. Maar 
zo eenvoudig is dat niet. Er is niet 
een makkelijke aanpak, die overal en 
altijd werkt. Het is vaak maatwerk. 
Maar als het lukt, is het geweldig! 
Een huiskamer vol twintigers op zon-
dagavond, of een jongerenreis naar 
Praag… voor de jongeren en voor 
mij onvergetelijke momenten!
3. Preken doe ik bijzonder graag. En 
het is mooi om te merken dat de 
gemeente luistert. En soms merk je 
dat een serie jezelf en de gemeente 
extra raakt. Heel blij was ik met de 
vraag van het Kontakpunt om de 
serie over de Petrusbrieven daarin 
verkort te publiceren.
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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

        

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

Ds. D. Wolters, Steiger 27, 
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail: 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
kerkelijk werker Mw. Heidi Kramer, 
tel. 0527-613766 of 06-30016897
E-mail: 
hkramer@hervormdvollenhove.nl
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4. Zelf zag ik de grootste uitdaging 
voor Vollenhove-Sint Jansklooster 
in het opzetten van een programma 
van Vorming & Toerusting. Ik con-
stateerde namelijk een uitholling van 
kennis, met alle gevolgen van dien. En 
regelmatig werd er geklaagd: we zijn 
geen lerende gemeente. Met geringe 
verwachtingen startte ik aan de cur-
sus ‘Inleiding in het Oude Testament’. 
Ik had tien kopietjes gemaakt… maar 
tot mijn grote verrassing waren er 
bijna 30 mensen!
5. Kerkenraadsvergaderingen zijn saai 
en zakelijk, zeker als je met ruim 40 
mensen moet vergaderen! Dat moet 
anders. Meer op inhoud. Meer echt 
geestelijk leiding geven! Daarvoor 
hebben we de structuur aangepast, 
met meer ruimte voor bezinning en 
beleid. Met als hoogtepunt een jaar-
lijkse kerkenraadsdag: een zaterdag de 
hei op met elkaar!
6. Heel dankbaar ben ik voor mijn col-
lega, Hendri Pap. Op een fantastische 
manier werken we samen. Met veel 
ontspanning en humor. En het begin 
met Heidi Kramer is ook veelbelo-
vend. Een prettig team!
7. De laatste parel is meer persoonlijk 
van aard. Dankbaar voor vriendschap. 
Als predikant kun je je wel eens een-
zaam voelen. Geweldig is het dan als 
er mensen om je heen staan met wie 
je kunt delen wat je raakt, samen kunt 
lachen en huilen en kunt ontspannen!
Focus. Denkt u aan de gemeen-
teavond op 2 juli? Hierover kunt u 
elders meer lezen. Het zou mooi zijn 
als velen kwamen – zowel jong als 
oud!!!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Geslaagd. Verschillende tassen 
zagen we triomfontelijk hangen als 
een teken dat baasje of bazin geslaagd 
zijn, beloond voor het vele zwoegen 
en ploeteren. Van harte gefeliciteerd! 
Mocht je een her hebben, zet em nog 
even op. Helemaal mis, geniet dan 
even van de vakantie maar daarna 
goed er tegen aan.
Meeleven met. Dhr. A. 
Hoogstede,Oppen Swolle 8 A Vollen-
hove is weer thuis vanuit het zieken-
huis in Zwolle. Dhr. J. Pap, Hoge Veld-
weg 28 Sint Jansklooster, is weer thuis 
vanuit Reggersoord in Meppel. Mevr. 
T. Vis – Visscher, Leeuwte 82 A Sint 
Jansklooster verblijft in het ziekenhuis 
te Meppel. Dhr. H. Dhr. H. Jordens, 
Vossenkamp 3 in Sint Jansklooster 
verblijft in het Isala ziekenhuis te 
Zwolle. We wensen zieken thuis en in 
de ziekenhuizen de nabijheid toe van 
onze Heiland. 
Prekenserie’ de tekenen van 
Jezus’. In het evangelie van Johan-
nes lezen we in hoofdstuk 20 over de 
bedoeling van het evangelie.‘ Jezus nu 
heeft in aanwezigheid van Zijn disci-
pelen nog wel veel andere tekenen 
gedaan, die niet beschreven zijn in 
dit boek, maar deze zijn beschreven, 
opdat u gelooft dat Jezus de Christus 
is, de Zoon van God, en opdat u, door 
te geloven, het leven zult hebben in 
Zijn Naam.’ De evangelist beschrijft 

verschillende tekenen zoals hij het 
noemt, gedaan door Jezus. De komen-
de weken willen er enkele van de acht 
tekenen behandelen. Samen zijn het 
er acht.
Huwelijksjubileum. Dankbaar en 
blij laten Wicher en Alie Raggers ons 
weten dat ze op dinsdag 9 juli hun 60 
jarig huwelijksjubileum hopen te vie-
ren met familie en vrienden. Wicher 
en Alie wonen Koriander 245 in Vol-
lenhove. We wensen hen heel veel 
goeds toe, een feestelijke dag en Gods 
zegen voor de toekomst.
Bron van liefde, licht en leven,voor elkaar 
zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven, door Uw 
vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen, gaan-
deweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen, in Uw grote 
bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven zon die 
hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven, trouw en 
teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten, al gaat zelfs 
de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten, Gij, Gij laat 
ons niet alleen.
Bron van liefde, licht en leven, laat Uw 
vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven, liefde 
maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen, zó dat 
zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen, liefde heeft 
de eeuwigheid.
Overleden mw. Jeani Knoeff. Ons 
heeft het bericht bereikt dat Jeani 
Knoeff, de vrouw van dhr. Egbert 
Knoef geheel onverwacht is overle-
den. Dhr. Knoeff uit Zwartsluis is in 
de Kapel meerdere keren voorgegaan 
in een dienst. We leven mee met 
Egbert, zijn familie en vrienden en 
wensen hem de kracht en troost toe 
van Gods Geest.

Ontvangt allen een vriendelijke groet 
vanuit de pastorie aan de Leeuwte,
Ds. H.J.H. Pap

Diensten 30 juni. Belt-Schutsloot 
09.30 uur – Voorganger: ds. E.H. 
Egberts, Nijkerk. Wanneperveen 
09.30 uur – Voorganger: dhr. R. Pas-
terkamp, Urk. In Wanneperveen staat 
na de dienst de koffi e voor u klaar. In 
beide diensten is de 1e collecte voor 
het Roosevelthuis (Nieuw Hydepark).
Het Diaconaal Streekverband in 
Noordwest Overijssel organiseert 
voor de (wijk)diaconieën van alle 
gemeenten in Overijssel die behoren 
tot de Protestantse Kerk in Neder-
land dit jaar weer de vakantieweek 
voor alleengaanden met een lichame-
lijke beperking. Het “Roosevelthuis” 
staat op het schitterende landgoed 
Hydepark. De gasten kunnen heerlijk 
genieten van de groene omgeving en 
de rust. De wandelpaden zijn goed 
begaanbaar en toegankelijk voor rol-

stoelgebruikers. De vakantieweek 
wordt mogelijk gemaakt door de 
ondersteuning van heel veel vrijwil-
ligers. 
In het Roosevelthuis staat gastvrij-
heid en persoonlijke aandacht voorop. 
Deze week is bestemd voor alleen-
gaanden met een lichamelijke handi-
cap, ongeacht geloofsovertuiging, die 
geen andere mogelijkheden hebben 
om op vakantie te gaan. Wel heeft 
de week een protestants christelijk 
karakter en tijdens de vakantieweek 
is er ook altijd een predikant of gees-
telijk verzorger aanwezig. Algemene 
informatie kunt u vinden op 
www.nieuwhydepark.com Namens de 
diaconie van harte bij u aanbevolen.
Diensten 7 juli. Belt-Schutsloot 
09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. 
Menkveld – Viering Heilig Avond-
maal. De Avondmaalcollecte is 
bestemd voor Villa Joep, het fonds 
tegen neuroblastoom kinderkanker. 
Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In. 
Wanneperveen 09.30 uur – Voor-
ganger: ds. J. de Kok, Wilsum. In BS 
is de 1e collecte voor het doel van 
deze maand, zie hieronder. In Wan-
neperveen is de 1e collecte voor het 
werelddiaconaat.
Diensten 14 juli. Belt-Schutsloot 
09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. 
Menkveld. Wanneperveen 09.30 
uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, 
Lemele. In beide diensten is de 1e 
collecte voor het binnenlands diaco-
naat en de extra collecte voor kerk 
en onderhoud.
Diensten 21 juli. Belt-Schutsloot 
09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dek-
ker, Lemele. Wanneperveen 09.30 
uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld 
– Vakantiebijbelclub. In beide dien-
sten is de 1e collecte voor de onkos-
ten van Vakantiebijbelclub.
Diensten 28 juli. Belt-Schutsloot 
09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. 
Menkveld – Recreatiedienst. In BS 
staat na de dienst koffi e, thee of 
limonade klaar. Wanneperveen 09.30 
uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, 
Kampen. In beide diensten is de 
1e collecte voor het doel van deze 
maand de CliniClowns.
Doelcollecte diaconie maand 
juli: CliniClowns
Stichting CliniClowns is bij veel men-
sen vooral bekend van de clowns die 
kinderen in het ziekenhuis bezoeken. 
Maar wij doen veel meer dan dat! 
Onze clowns komen overal waar 
behoefte is aan afl eiding, plezier en 
ontspanning voor zieke en gehandi-
capte kinderen en hun gezin of instel-
ling. Ze ontmoeten de kinderen thuis, 
in zorginstellingen, kinderdagverblij-
ven, behandelcentra en op scholen. 
Daarnaast organiseren we evene-
menten op maat en kunnen kinderen 
de clowns online ontmoeten via de 
CliniClowns App. Onze CliniClowns 
zetten hun verbeeldingskracht ook 
in voor mensen met dementie in 
zorginstellingen. Om hen weer even 
naar het ‘nu’ te halen, écht contact te 
maken en de nodige ontspanning en 
kracht te geven. 
Meten is weten. Naast onze kern-
activiteit – het bieden van afl eiding, 
plezier, kracht en zelfvertrouwen 
voor zieke en gehandicapte kinde-
ren – verzamelen we informatie en 
stimuleren we het doen van (weten-
schappelijk) onderzoek naar de effec-
ten van ons werk. Dagelijks wordt 
het effect van ons werk aangetoond, 
door reacties van ouders en kinderen 
op een bezoek van onze CliniClowns 
in het ziekenhuis: door emails die 
we krijgen, waarin ons werk wordt 
gewaardeerd. Maar ook door de 
verhalen waar clowns dagelijks mee 
thuis komen: ontroerende, hilarische, 

grote of kleine magische momenten. 
En dan zijn er nog de reacties van het 
ziekenhuispersoneel die ons vertellen 
hoe de sfeer op de afdeling positief 
verandert zodra de CliniClowns ver-
schijnen. Deze ‘ondersteuning’ van 
ons werk, maakt dat we al 25 jaar 
welkom zijn in de ziekenhuizen en 
andere zorginstellingen. Namens de 
diaconie van harte bij u aanbevolen!
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, 
onder: rooster.
Rooster bloemendienst W’veen. 
30/06 – fam. B. Stummel, Weth. Vos-
straat, en fam. J. Wink. 07/07 – fam. 
C. Vos en fam. H. van Benthem. 
14/07 – mw. J. Doosje-v.d. Vegte en 
fam. H. Holterman. 21/07 – fam. M. 
Mulder en dhr. G. Smit. 28/07 – dhr. 
C. Heidema en fam. H. Heidema.
Bloemen. De bloemen van zondag 
2 juni gingen in W’veen met harte-
lijke felicitaties naar Jeroen Kleene en 
Marloes Lubbinge i.v.m. de geboorte 
van hun zoon Pim, en naar de heer 
B. Klomp, Oldehof 2, voor zijn ver-
jaardag.
In BS gingen de bloemen ook met 
hartelijke felicitaties naar de heer 
L. de Goede en naar mw. H. Lok-
Stam omdat ze deze dag allebei jarig 
waren.
De bloemen van 1e Pinksterdag 
gingen in BS met de hartelijke groe-
ten naar de heer H.J. Baas en 2e 
Pinksterdag gingen de bloemen ter 
bemoediging naar de heer J. Klaver.
In Wanneperveen werden de bloe-
men bestemd voor Marga Oosten-
brink en Ko Pool, beiden ter bemoe-
diging.
De bloemen uit de jeugddienst in 
BS van zondag 16 juni gingen naar 
de heer G. Ruiter i.v.m. zijn verjaar-
dag en ter bemoediging naar mw. 
G. Stam-van de Belt. Ook kregen 
de geslaagde eindexamenkandidaten 
een bloemetje, dit waren Romana 
van Dijk, Willian Stam, Mikel Snel, 
Eline Groen, Birgitte Prins, Kevin van 
Dalen, Stan van Bakel, Melissa van de 
Belt en Daan Vink.
De bloemen uit de dienst van 16 juni 
te Wanneperveen gingen naar mw. 
J. Klomp-Snijder, Oldehof 2, en naar 
mw. T. Hendriks-Huisjes, Burg. Pas-
toorstraat 80. Beide dames mochten 
hun verjaardag vieren.
Verantwoording. De diaconiecol-
lecte over de maand mei voor de 
Stichting “Stienwiekertoornrun” heeft 
in Belt-Schutsloot totaal €576,15 
opgebracht. In de maand mei is via 
Herma Bruintjes €10 ontvangen voor 
de bloemendienst.
Er is een gift ontvangen van €1.150, 
waarvan €650 voor kerk en onder-
houd en €500 voor de evangelisatie-
commissie.
Er is een gift ontvangen voor het 
kinderverjaardagfonds van €5. Er is 
een gift ontvangen voor de begraaf-
plaats voor gereedschap ter waarde 
van €211,75. De extra collecte voor 
het pastoraat gehouden in de dienst 
van 16 juni in W’veen heeft €45,45 
opgebracht. Door diaken G. van der 
Heide werd €10,- ontvangen voor de 
bloemenpot.
De Pinksterzendingscollecte heeft in 
BS €189,65 opgebracht. De opbrengst 
van de collectes in de jeugddienst in 
BS van zondag 16 juni bedroeg voor 
de jeugddienstcommissie €183,90 en 
voor het Leger des Heils €184,05.
Collectemunten BS. Maandag 1 juli 
kunt u collectemunten halen bij Gerrit 
Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.
Echtparenweek Roosevelthuis. 
“Zoals elk jaar organiseren wij (een 
groep van +/- 25 vrijwilligers), een 
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 OpenSkies Worship 
Festival in augustus
Een festival waar aanbidding cen-
traal staat en aanbiddingsleiders 
uit binnen- en buitenland met de 
deelnemers op zoek gaan naar 
geestelijke vernieuwing en ver-
dieping. Deze formule maakte 
van de eerste twee edities van 
het OpenSkies Worship festival 
een succes. Dit jaar zijn Ben Has-
tings (Hillsong United), Reuben 
Morgan, Leeland, Lucy Grimble, 
Nathan Jess en Wilder Shores van 
de partij. Ticketprijzen variëren 
van € 12,50 - 82,50 (met en zon-
der campingovernachting).

Dinsdag 16 t/m vrijdag 19 augustus, 18.00 uur, Zel-
hem, www.eventsforchrist.nl/event/openskies-worship-
festival-2019

 Cursus � eologische 
Vorming Assen 
Op 27 augustus spreekt ds. Corry 
Nicolay uit Heerenveen over 
kleurrijk geloven. Om 9.30 uur 
wordt eenieder welkom geheten 
met koffi e, thee en iets lekkers. 
Het cursusjaar begint op dinsdag 
3 september. Op donderdagavond 
19 september 2019 is er een twee-
de informatiebijeenkomst. Men 
kan bij de familie Levenga terecht 
voor meer informatie of om zich 
aan te melden: tel. 06 – 1410 1512. 
Zie ook:www.tvgassen.nl Wie niet 
uit de buurt van Assen komt, maar 
wel geïnteresseerd is in de cursus: 
ook in Kampen (dinsdagavond, 
www.tvgkampen.nl), Hengelo en 
Rijssen worden TVG-cursussen 
verzorgd. Zie hiervoor op de lan-
delijke site onder www.pkn.nl/tvg 

Dinsdag 27 augustus, 10.00 uur en donderdag 19 sep-
tember 19.30 uur, Assen, Markehuus, Scharmbarg 35 

 Zomer 2020: 
jongerenreis Israël 
en Palestina 
In de zomer van 2020 organi-
seert de Protestantse Kerk een 
jongerenreis naar Israël, met 
een bezoek aan Palestina. Dus 
ook voor jongeren uit Overijs-
sel, Drenthe en Flevoland. Samen 
met leeftijdsgenoten het beloofde 
land ontdekken. Een duik nemen 
in deze oriëntaalse wereld waarin 
mensen van allerlei afkomst met 
elkaar samenleven. Maar ook waar 
de verschillende werelden voort-
durend botsen. Een land met een 
fantastische natuur en een kleur-
rijk straatbeeld: van orthodoxe 
joden en Arabische handelaren 
in Jeruzalem tot hipsters in Tel 
Aviv. Een reis met een bezoek aan 
toeristische highlights naast ont-
moetingen met joden en christen-
Palestijnen, volgens de manier 
waarop de Protestantse Kerk haar 
roeping verstaat. Uiteindelijk doel 
van de reis is onder meer kennis-
maken met het land, de geschie-
denis en het jodendom, en het 
ervaren van het belang van dialoog 
(tussen de verschillende bevol-
kingsgroepen). De reis is bedoeld 
voor jongeren van 18 jaar en 
ouder. Informatieavond in Utrecht: 
woensdagavond 25 september 
2019. Daarna volgt de defi nitieve 
aanmelding voor de reis.

Reisdata: 19-28 juli 2020, kosten € 1.200 p.p. info/
aanmeldingen: Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@protes-
tantsekerk.nl)

 Vollenhove  AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD, Sint Jansklooster, 
0527-239504. 
E-mail: 
predikantambt@hervormdvollenhove.nl 
E-mail: 
scriba@hervormdvollenhove.nl
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echtparenvakantieweek voor gehan-
dicapten in het Nieuw Hydepark te 
Doorn. (voorheen Roosevelthuis) Dit 
is een vakantiehuis voor gehandicap-
ten van de gezamenlijke diaconieën. 
Dit jaar zal dat zijn van 21 t/m 28 sep-
tember 2019.
Wij stellen ons hierbij ten doel de 
echtparen een onvergetelijke week te 
bezorgen waarbij zowel de minder-
valide partner geheel verzorgd wordt 
en de “mantelzorgpartner” ontzorgd 
wordt, zodat ze beide kunnen genie-
ten van een fantastische week. Uit 
ervaring weten we dat dit voor veel 
mensen een onvergetelijke week is 
geworden”. U kunt voor foto’s terecht 
op onze site www.rooseveltgroep-
overijssel.nl Hebt u belangstelling om 
mee te gaan, of andere vragen over 
deze week, dan kunt u 1 van de diake-
nen benaderen, wij helpen u dan ver-
der met aanmelden en dergelijke. 
Met een vriendelijke groet van de dia-
conie.
Vakantie Bijbel Club. De voor-
bereiding van de 10e Vakantie Bijbel 
Club is in volle gang. De eerste week 
van de grote vakantie, op 16, 17 en 
18 juli zijn kinderen in de basisschool-
leeftijd van harte welkom. Dit jaar is 
het Thema: Bouw je mee! Centraal 
staat het Bijbelverhaal over Nehe-
mia. Nehemia gaf een mooie en goed 
betaalde baan aan het hof van de 
koning op om te helpen bouwen aan 
de muren van Jeruzalem. Een mooi 
verhaal dat in drie ochtend-program-
ma’s met zang, toneel, werkjes en 
spel wordt geleerd. Onze vraag aan 
jullie als lezers is ook: Bouw je mee?! 
Gelukkig zijn er al weer wat aanmel-
dingen, maar we kunnen nog steeds 
mensen gebruiken. Van 4 tot 12 jaar 
mag je mee doen in het programma. 
Ben je 13 jaar of ouder dan mag je 
meehelpen in het programma. Onze 
kinderen zijn het zeker waard om 
daar 3 morgens voor vrij te maken. 
Jarigen. Onderstaand de jarige 
80+ers in de maand juli.
02-07 Dhr. T. Stoter, 84 jaar.
04-07 Dhr. J. Smit, 88 jaar.
04-07 Mw. G. Halfmouw-de Jonge, 
93 jaar.
07-07 Mw. H. Stam-van Benthem, 86 
jaar.
14-07 Mw. G. Brand-Manden, 84 jaar.
21-07 Mw. A. Stoter-Heite, 80 jaar.
27-07 Mw. W. de Jonge-Klaver, 90 
jaar.
28-07 Mw. H. Benning-Bakker, 84 jaar.
Allen namens de kerkenraad van 
harte gefeliciteerd en een fi jne dag 
toegewenst.
Huwelijken. Op vrijdag 28 juni jl. 
trouwen Henk de Grooth en Aukje 
Borst. De kerkelijke huwelijksvoltrek-
king vindt/vond om 14.30 uur plaats 
in de kerk te Wanneperveen. Henk 
en Aukje wonen aan de Veneweg te 
Wanneperveen.
Op vrijdag 5 juli trouwen Patrick 
Heetebrij en Joëlle Jonkman. Zij wil-
len Gods zegen over hun huwelijk 
vragen om 15.30 uur in de kerk te 
Belt-Schutsloot. In deze dienst gaat 
ds. Menkveld voor. Patrick en Joëlle 
wonen aan de Weg van Rollecate 
in Vollenhove. Wij feliciteren beide 
paren van harte en wensen hen veel 
geluk voor de toekomst.
Vakantie. De vakantietijd komt er 
weer aan. Namens de kerkenraad 
wens ik u/jullie allen een fi jne vakantie 
thuis of elders en wij hopen u/jullie na 
de vakantie weer te ontmoeten in de 
kerk en daar buiten. 

Met een vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad,
Roelie Lok.

Zondag 30 juni 11.00 uur Tent-
dienst in de feesttent in De Blesse. 
De ophaaldienst wordt verzorgd door 
Klaas Klarenberg (0521- 588863).
Zondag 7 juli In deze dienst hoopt 
ds. Gerrit van den Dool voor te gaan. 
Ouderling van dienst is Feikje Kloos-
terman en het orgel wordt bespeeld 
door Benia Lenstra. De uitgangscollec-
te is voor het plaatselijke kerkenwerk. 
De ontvangst is door Roel Logchies 
en de bloemen worden bezorgd door 
Gerrit Hop. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Gerrit Hop (0521- 
854343) en de bandrecorder wordt 
rondgebracht door Benia Lenstra. De 
zorg voor uw kinderen is in handen 
van Ummie en Inge. Het lied voor de 
dienst is lied 304
Zondag 14 juli In deze dienst hoopt 
ds. Teake Veenstra uit Kampen voor 
te gaan. Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman en het orgel wordt 
bespeeld door Theun Hoen. De uit-
gangscollecte is voor de plaatselijk pas-
toraat. De ontvangst is door Ad Baars 
en de bloemen worden bezorgd door 
Cor Sijbesma. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Cor Sijbesma (0521- 
588093) en de bandrecorder wordt 
rondgebracht door David Raggers. 
Het lied voor de dienst is lied 304.
Zondag 21 juli Viering HA. In deze 
dienst hoopt ds. Gerrit van den Dool 
voor te gaan. Ouderling van dienst 
is Henry Bos en het orgel wordt 
bespeeld door René van Rijn. De uit-
gangscollecte is voor de diaconie. De 
ontvangst is door Rieta de Wagt en de 
bloemen worden bezorgd door Ankie 
Koopmans. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Geert Dedden (0521- 
522489) en de bandrecorder wordt 
rondgebracht door Klaas Klarenberg. 
Het lied voor de dienst is lied 304.
Bij de diensten. Dit gezamenlijk 
zondagsblad is voor 4 weken, dus er 
staat veel informatie in. Op 30 juni 
is de tentdienst in De Blesse. Deze 
dienst begint om 11.00 uur. De dienst 
is voorbereid door een commissie en 
muzikale medewerking is er van het 
Ceciliakoor uit Steggerda. 7 juli is het 
de eerste zondag van de maand, dat 
betekent dat de koster op u rekent 
met de koffi e na de dienst. Op 21 juli 
vieren we het Heilig Avondmaal. In 
de zomervakantie is er geen zondag-
school of kindernevendienst.
Collecten. 2 juni: Diaconie: €26,75 
Kerkrentmeesters: €35,95 en de 
uitgangscollecte voor het orgelfonds 
€41,05. 9 juni: Diaconie: €48,90 
Kerkrentmeesters: €53,30 en de uit-
gangscollecte voor het pinksterzen-
ding €78,55. 16 juni: Diaconie: €33,70 
Kerkrentmeesters: €33,38 en de uit-
gangscollecte voor de zendingsprojec-
ten in India €130,25 23 juni: Diaconie: 
€28,10 Kerkrentmeesters: €38,05 en 
de uitgangscollecte voor het plaat-
selijk €41,95. Er is een gift binnenge-
komen van €20. Allen hartelijk dank 
voor uw gaven. 
Bloemen. De bloemen zijn als groet 
en bemoediging gegaan naar: 2 juni: 

dhr. Berghuis Woortman aan de Kon. 
Wilhelminalaan; 9 juni: dhr. W. Lode-
wijk aan de Kon. Wilhelminalaan; 16 
juni: Fam. G. Hop en fam. H. Hop aan 
de Löhnislaan; 23 juni: dhr. B. ter Meer 
aan de Kon. Wilhelminalaan.
Huwelijk. ‘God heeft ons door 
liefde samengevoegd’ staat er in de 
trouwkaart van onze organist Ake 
Menno van der Vinne. Op 5 juli vindt 
het huwelijk tussen Menno en Henny 
Bijma plaats op het gemeentehuis in 
Heerenveen. Op 7 juli vindt de ker-
kelijke inzegening plaats. Voorlopig 
blijft het adres Golfl aan 20-01, 8445 
SZ Heerenveen. Namens kerkenraad 
en de gemeente wensen we Henny en 
Menno, prachtige huwelijksdagen toe 
en Gods zegen en veel geluk voor de 
toekomst.
Agenda. Woensdag 3 juli om 20.00 
uur kerkenraadsvergadering in het 
lokaal achter de kerk.
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: De Vietnamese 
regering nam onlangs een wet aan 
waardoor het voor christenen en ker-
ken moeilijk wordt hun geloof uit te 
oefenen. Volgens een pastor neemt de 
controle vanuit de overheid toe. Voor-
al christenen op het platteland hebben 
hier last van. Bid voor gelovigen die 
te maken krijgen met de gevolgen van 
de wet.
Jarigen. Op 8 juli hoopt dhr. H. 
Duursma, Paasloregel 57 zijn 87ste 
verjaardag te vieren. Op 12 juli viert 
dhr. G.J. van der Voort, Markeweg 
84A Blesdijke zijn 80ste verjaardag. 
Op 23 juli viert mw. H.A. de Graaf-
Oost, Markeweg 96, haar 88ste 
verjaardag en op 23 juli viert dhr. R. 
Lenstra, Friese Veldweg 24 zijn 80ste 
verjaardag. Namens onze gemeente 
voor u allen een gezegend nieuw 
levensjaar toegewenst.
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.
Vakantie scriba. Henrike en ik zijn 
van 5 t/m 18 juli op vakantie. We 
maken een stedentrip naar Moskou.
Kopij GZ. De kopij voor het volgen-
de zondagsblad kunt u inleveren tot 
uiterlijk zondag 22 juli 12.00 uur bij de 
scriba. Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl
Namens de kerkenraad een hartelijke 
groet, Henry Bos ouderling-scriba
Solidariteitskas 2019. Gemeenten 
helpen elkaar. Dat is het uitgangspunt 
voor het werk van de Commissie 
Steunverlening die de Solidariteitskas 
van de Protestantse Kerk beheert. 
De Commissie krijgt aanvragen van 
gemeenten die voor noodzakelijk 
grote uitgaven staan die ze zelf even 
niet kunnen fi nancieren. Ook kunnen 
er andere redenen zijn die er toe lei-
den dat gemeenten tijdelijk hulp nodig 
hebben. De Commissie (van deskundi-
ge vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij 
het kerkenwerk) heeft de taak de aan-
vragen te beoordelen en kijkt daarbij 
vooral naar de perspectieven voor 
een vitaal gemeente zijn. Soms biedt 
de Solidariteitskas daarvoor ook de 
steun van een gemeenteadviseur om 
weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te 
komen. En dat alles onder het motto: 
Voor gemeenten - dóór gemeenten. 

De Solidariteitskas wordt gevuld door 
een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit 
plaatselijke gemeenten binnen de 
Protestantse Kerk. Investeringen uit 
de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, 
maar bedoeld om duurzaam op weg 
te helpen. Elkaar de helpende hand 
bieden, zo dragen we samen en delen 
we met elkaar.
Behalve voor de steun aan individuele 
gemeenten, worden de middelen van 
de Solidariteitskas ook ingezet om 
werkzaamheden te bekostigen die de 
kerk als een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van gemeenten beschouwt.
Zo kan gedacht worden aan bijvoor-
beeld het dovenpastoraat. Die vorm 
van pastoraat vergt speciale aandacht, 
kennis en kunde die te intensief en te 
kostbaar is om door een plaatselijke 
gemeente geboden te worden. Daar-
om wordt dit gefi nancierd vanuit de 
Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast 
de investering in lokale gemeenten. 
Binnenkort komen we weer bij U 
langs. Als gemeente van Willemsoord-
Peperga/Blesdijke vragen wij een 
bijdrage van €10. Voor elk belijdend 
lid wordt €5 afgedragen aan de Solida-
riteitskas. Het bedrag dat overblijft is 
bestemd voor onze eigen gemeente. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit 
en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan 
de opbouw en het voortbestaan van de 
gemeenten en het bovenplaatselijk werk 
binnen de Protestantse Kerk.
Wilt u meer weten over de Solidari-
teitskas? Neem dan contact op met 
de kerkenraad, of kijk op de website 
www.protestantsekerk.nl/subsidie.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
De Kerkrentmeesters

Van de predikant.
Geslaagd! Van de volgende jongeren 
is ons bekend dat zij zijn geslaagd voor 
hun Middelbare-School of beroeps-
opleiding: Erik de Boer, Irse Leeper, 
Coen Marinissen en Céline Berger. 
Ook bij de familie Schelhaas was het 
feest. Onze hartelijke gelukwensen! 
Huwelijk. Onze scriba meldt reeds 
het aanstaande huwelijk van onze 
organist Menno van der Vinne met 
Henny Bijma. Met woorden van Lied 
792 wensen we hun toe:
Kom, God, en schrijf uw eigen naam
als licht over hen uit! 
De naam, die, dag en nacht vooraan,
de hoogste weg wijst om te gaan,
de naam die liefde luidt!
Het nieuwe oefenlied. De komende 
weken zingen we als oefenlied vóór de 
dienst Lied 304 ‘Zing van de Vader’. 
Het is een lofl ied op de drieënige God, 
heel geschikt als glorialied. De tekst is 
van de bekende Dominicaanse pater 
Henk Jongerius. De prachtige melodie 
- een van de bekendste uit de Luther-
se wereld - werd gecomponeerd door 
Johann Crüger, oorspronkelijk voor 
een morgenlied. Mooi dus om de zon-
dagmorgen mee te beginnen!
Na een mooie vakantie in Noord-
Italië mochten mijn vrouw en ik weer 
terugkeren op het thuisfront. Ik hoop 
voor iedereen dat de komende weken, 
hetzij thuis hetzij in ver(de)re oor-
den, gelegenheid bieden om op adem 
mogen komen. Laten we met name 
hen niet vergeten die zich in deze 
weken meer alleen voelen. Ik wens u 
en jou een mooie zomertijd!

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

 Gratis vakantie voor 
eenzame senioren
Ook dit jaar organiseren Hetva-
kantiebureau.nl en RCN Vakan-
tieparken een midweek voor 
ouderen die al lange tijd niet 
weg zijn geweest. Bedoeld voor 
oudere mensen met weinig geld 
en weinig sociale contacten. De 
geheel verzorgde midweek vindt 
plaats van maandag 9 december 
tot en met vrijdag 13 december 
op Vakantiepark RCN Toppers-
hoedje in Ouddorp of Vakan-
tiepark RCN het Grote Bos in 
Doorn. Diakenen kunnen men-
sen aanmelden voor deze gratis 
vakantie. Belangrijk is wel dat 
deze kandidaten dan ook echt 
graag op vakantie willen. 

Kandidaten aanmelden kan tot en met 
vrijdag 20 september 2019. Meer informatie: 
www.rcn.nl/ouderenmidweek

Tweedaags congres 
over creationisme

Logos Instituut uit Den Bilt orga-
niseert twee dagen lang een 
congres over het belang van een 
creationistische visie op de Bijbel. 
Wetenschappers uit Duitsland, 
Engeland en Nederland verlenen 
hun medewerking. Er vinden in 
twee zalen tegelijk lezingen plaats, 
in de ene op een eenvoudig en 
begrijpelijk niveau, in de andere 
op academisch niveau. Vrijdag-
morgen verzorgt de Nederlands-
talige Lucien Tuinstra van de 
Engelse creationistische organi-
satie Creation Ministries Interna-
tional een lezing over waarom de 
historiciteit van Genesis belang-
rijk is voor het christelijk geloof. 
Op vrijdagmiddag zijn de bijeen-
komsten speciaal voor leerkrach-
ten in het basisonderwijs. Het 
volledige programma is de te vin-
den op www.logos.nl/evenement 
1 dag kost € 20, 2 dagen kosten 
€ 30, inclusief maaltijd. 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 november, Hardinxveld-Giessen-
dam, De Bron, Maasstraat 1, www.logos.nl/evenement  

Company of fools
Als oude muzikale vrienden elkaar 
vinden, kunnen er mooie dingen 
gebeuren. In de jaren ’90 verover-
de Ralph van Manen met zijn vaste 
muzikale kompanen Tommy en 
Robert Riekerk de Nederlandse 
zalen. Waar zij speelden, zaten de 
zalen vol. Hun unpluggedoptre-
dens waren geliefd bij een breed 
publiek. De jaren daarna gingen de 
drie mannen hun eigen muzikale 
weg, zonder elkaar ooit echt uit 
het oog te verliezen. En de liefde 
voor gezamenlijke Close Harmony 
bleef. En nu, in 2019, gebeurt 
alsnog waar velen al zo lang op 
hopen: een cd van het trio met 
nieuw werk. Hetzelfde muzikale 
talent, nu puttend uit meer levens-
ervaring. Ze noemen zich Com-
pany of Fools en presenteren hun 
nieuwe cd in september.

Zaterdag 28 september, 20.00 uur, Veenendaal, De 
Basiliek, Wiltonstraat 56, kaarten: € 17 (eventsfor-
christ.nl) 

Vervolg van pagina 14

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

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn,
 worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees 
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. 
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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www.brouwertuk.nlverbouw 

nieuwbouw 

onderhoud 

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


