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2 5 7 9Gaan en 
komen

Welkom 
in café De 
Dominee!

Cursus 
Theologische 
Vorming... 
Doen!

Een mens 
wil gezien 
worden

Moet de 
ds. een 
drs. zijn?

Steeds vaker ben ik me er van 
bewust dat christenen écht 
deel uitmaken van een ande-
re wereld. Dat we weliswaar 
met onze beide benen op de 
grond staan, ín de wereld, 
maar dat ons denken anders 
mag zijn.

Sinds een tijdje zit ik op Pinte-
rest. Leuk en inspirerend, maar 
wat me ook opvalt is dat er in 
deze tijd allerlei nieuwe religies 
zijn ontstaan. Die van een gezon-
de leefstijl, dat vooral. Gezond 
eten. Fit zijn. Controle hebben 
over jezelf. 

Anders
Christenen zijn niet van deze 
wereld. We zijn van een ander 
rijk. We houden ons aan andere 
wetten, we hebben ons te onder-
werpen aan een ander gezag dan 
dat van deze wereld. Onze kijk 
op de wereld is anders. Daarom 
beoordelen we gebeurtenissen 
en mensen ook anders. Waar 
mensen snel een oordeel hebben 
over anderen, zien wij de mens in 
nood die hulp nodig heeft. Zien 
we de onzekerheid achter agres-
sie, zien we het gat in het hart 
van mensen die God niet kennen, 
en hun gemis vullen met versla-
vingen, een gerichtheid op gezond 
leven, geld, status, zichzelf. We 
zien de chaos in de gedachten van 
mensen die zorgt voor een kort 
lontje en frustratie. En we zien 
ook dat de mensheid zichzelf een 
beetje aan het kwijtraken is. 

Koninklijke identiteit
We zijn ‘een uitverkoren 
geslacht, een koninkrijk van 
priesters, een heilige natie, een 

volk dat God zich verworven 
heeft om Gods grote daden 
te verkondigen’ (1 Petrus 2). 
Dat zijn hele grote woorden. 
We staan tussen God en onze 
medemens in. Daar stonden de 
priesters van vroeger ook. Zij 
vertegenwoordigden de mensen 
bij God. 
Vandaag de dag zijn wij de pries-
ters die onze medemens vertellen 
van Gods grote daden, door wat 
we zeggen en wat we doen. En 
wij brengen hen in gebed bij God.
Wij zijn ook: zonen en doch-
ters, erfgenamen van God 
(Rom. 8). We hebben een 
koninklijke identiteit, en daar 
mogen we ons naar gedragen. 
Dat is een opdracht. 

De tijd om bescheiden te zijn 
is voorbij. Nee, we willen niet 
hoog opgeven van onszelf. Dat 
doe je juist níet, wanneer je 
je door God laat gebruiken. 
Je geeft hoog op 
van God. 

Dienen
Je kunt huiverig 
zijn wanneer je 
deze woorden 
leest: ‘een uitverkoren geslacht’, 
‘erfgenamen van God’. Want het 
klinkt zo triomfantelijk en het 
kan zo gemakkelijk zelfgenoeg-
zaam worden. Als je die angst 
herkent, neem je dan dit voor: 
word een priester en gedraag je 
koninklijk, door te gaan dienen. 

Laten we Gods vrede uitspreken 
over mensen. Wanneer we ze 
tegenkomen op de parkeerplaats 
bij de supermarkt, op de werk-
vloer, bij klanten die we bezoeken, 

bij mensen thuis. 
Laten we bid-
den voor hen, en 
wanneer we de 
kans krijgen hen 
de helpende hand 
toesteken en ver-

tellen over Jezus, de Koning van de 
Vrede die lag te slapen in de storm, 
die demonen van verwarring en 
zelfvernietiging opdroeg om weg te 
gaan, die het Brood is dat eeuwig 
leven geeft en water geeft waar-
door je nooit meer dorst krijgt. De 
mensheid heeft Hem nodig. 

Wij zijn van een ander rijk
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KENNIS!
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Nog geen abonnee?

Schaamte
DOOR JOHAN TEN BRINKE, WIERDEN

U was van plan op vakantie 
te gaan naar Brazilië, maar u 
hebt zich bedacht. Dat zou niet 
goed vallen bij vrienden en in 
de familie. U weet nu al wat 
de kinderen zouden zeggen: 
“Weet u wel hoeveel kerosine 
dat kost en hoe slecht dat is 
voor het milieu?!” Dat werd 
dus een weekje fietsen rond 
het IJsselmeer (en vertelt u er 
alstublieft niet bij dat uw bagage 
met een bestelbusje naar het 
volgende hotel werd gebracht).

Doordeweeks een speklapje 
of een bal gehakt en in het 
weekend een wat duurder stukje 
vlees. Je bent dankbaar dat dat 
kan, want vroeger had je daar 
het geld niet voor. Maar dat 
kun je maar beter niet vertellen 
op een verjaardagsfeestje. Ga 
er liever naartoe met een paar 
exotische-recepten-zonder-vlees 
en wissel die uit. Daar scoor je 
tenminste mee.
U leest elke dag een stukje in 
de bijbel. Sterker nog, u gelooft 
dat de aarde geschapen is en 
niet is ontstaan als gevolg van 
een toevallige knal. Dat kunt u 
maar beter voor uzelf houden, 
want hoe moet je je verweren 
tegen al die beter-weters die 
hun wijsheid opdoen bij de 
talkshows op tv.

We leven in een samenleving die 
ons steeds meer wil betuttelen. 
De overheid dat doet daar dapper 
aan mee. Het onderwijs moet 
waardenvrij worden, we moeten 
warmtewisselaars aanschaffen, 
in elektrische auto’s rijden, soja 
drinken in plaats van melk en het 
geloof achter de eigen voordeur 
houden. Nog even en we kunnen 
nieuwe schaamwoorden noteren: 
kerkschaamte, moskeeschaamte, 
synagoge schaamte. 

Commentaar

Geen dorpsfeest zonder dienst 
in de feesttent! Dominee Anja 
Donker leidt de dienst voor 
het laatst als inwoner. Ze ver-
huist namelijk naar een andere 
gemeente. Haar doel: nog een 
keer voorgaan in een volle tent-
dienst. Het thema is ‘Levenspa-
rels’ en er staan veel eigentijdse 
liederen op het programma. 

Bij het vorige GZ stuurden we twee 
cadeaukaarten mee om aan uw 
buren, kinderen, familie of vrien-
den te geven. Daarmee kunnen zij 
gratis en zonder verplichting een 
proefabonnement nemen. Na de 
vakantie keken we benieuwd in de 
mailbox: nog maar 10 nieuwe proef-
abonnees! Bij dit nummer ontvangt 
u opnieuw een envelop en twee 
cadeaukaarten. 

Het Evangelisch Werkverband 
organiseert een driedelige cursus 
voor geïnteresseerde gemeente-
leden over het werk en de plek 
van de Heilige Geest in onze 
kerk. Het is een combinatie van 
onderwijs en groepsgesprekken, 
maar er is ook ruimte voor per-
soonlijke vragen. De cursus staat 
onder leiding van ds. Jelle de Kok.

Als aftrap van het nieuwe 
kerkelijke seizoen verschijnt 
de Inspiratiekrant op zondag 
8 september. Een vrolijke krant 
vol nieuws, tips en inspiratie 
voor iedereen die de kerk een 
warm hart toedraagt. Kerken en 
geïnteresseerden kunnen deze 
krant gratis bestellen en uitdelen 
na de dienst of een activiteit. 

Tentdienst dorpsfeest 
Hoogersmilde

Nog maar 10  
nieuwe abonnees!

Cursus ‘Ruimte voor 
de Geest’ in Ommen

Inspiratiekrant voor 
nieuw kerkseizoen

Helpt u mee? Zo zorgen we er samen voor dat 
het GZ groeit en in de zomer vaker kan verschijnen.

Bestellen kan tot maandag 2 september 12.00 uur via 
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/inspiratiekrant  

Dinsdag 10, 17 en 24 september, Ommen, Hervormd 
Centrum, Julianastraat 8, 19.30-22.00, € 10 per avond, 
info en tickets bestellen: ewv.nl/agenda of opgave via 
e-mail: ina_schokker@hotmail.com

Zondag 25 augustus, 9.30 uur (tent open: 9.00 uur), 
Hoogersmilde, feesttent 

DE TIJD OM BESCHEIDEN TE ZIJN IS 
VOORBIJ. NEE, WE WILLEN NIET HOOG 
OPGEVEN VAN ONSZELF. WANNEER JE 
JE DOOR GOD LAAT GEBRUIKEN, GEEF 

JE HOOG OP VAN GOD. 

DOOR ERIKA VAN DER 

LAAN, KERKELIJK 

WERKER SLEEN EN 

SCHOONOORD
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In deze tijd ontstaan allerlei nieuwe religies. Die van een gezonde leefstijl, dat vooral. Gezond eten. Fit zijn. Controle hebben over jezelf.
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Opstootje in de 
supermarkt: een man, mediter-
raan uiterlijk, gaat te keer bij 
kassa. De kassière heeft zijn 
bankbiljet gescand en nu gaat hij 
helemaal over de rooie. “Je bent 
een racist, je bent een racist”, bijt 
hij het verbouwe-
reerde meisje toe. 
Hij roept dat ze 
het altijd op hém 
hebben gemunt. 
Klanten kijken zwijgend toe. Ik sta 
in de hal bij de kassa’s en wacht 
op mijn vrouw die nog in de win-
kel is. Het kassameisje, inmiddels 
in tranen, probeert de man uit 

te leggen dat het normaal is dat 
bankbiljetten worden gescand; 
van iedereen, ‘zonder aanziens 
des persoons’. De bedrijfsleidster 
wordt er bij gehaald, maar zonder 
effect. Scheldend en tierend ver-
laat de man de winkel, terwijl hij 
zich met vlakke hand hard op zijn 
borst slaat. 

Ik loop hem na. “Meneer, u moet 
niet zulke grote woorden als 
‘racist’ gebruiken.” Toegegeven, 
geen briljante openingszin. Ik zeg 
hem dat het inderdaad een vol-

komen normale 
procedure is dat 
de bankbiljetten 
worden gescand 
en dat het met 

mij ook gebeurt. De man is ech-
ter niet voor rede vatbaar en 
roept: “Mijn hart doet zo’n pijn, 
mijn hart doet hier zo’n pijn van.” 
Hij wijst op zijn borst. “Hier 

wordt uw hart ook niet beter 
van”, zeg ik, “waarom gaat u niet 
terug, geef elkaar een hand en 
dan zult u zich 
vast een stuk zich 
beter voelen, 
dan dat u zich nu 
voelt.” Hij zwijgt even en zegt: 
“Ik denk er even over na”, en 
loopt weg. 

Terug in de winkel is het meisje 
van de kassa gehaald; een jon-
geman heeft haar plaats ingeno-
men. Daar staat ze, aangeslagen 
en met rode, betraande ogen. “Je 
hebt gewoon je werk gedaan”, 
zeg ik, “misschien dat de meneer 
nog terugkomt, maar ik durf mijn 
hand er niet voor in het vuur te 
steken. We hopen het maar.”

Ik ben een witte Nederlandse 
man. Heb ik gemakkelijk praten? 
Uit een uitgebreid veldexperi-

ment van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) en de Uni-
versiteit Utrecht (UU) bleek 

onlangs dat min-
derheden worden 
gediscrimineerd 
als het gaat om 

sollicitaties op de arbeidsmarkt. 
Sollicitanten met een migratie-
achtergrond hadden 30 procent 
minder kans op een positieve 
reactie van werkgevers, dan 
identiek gekwalificeerde sollici-
tanten met een Nederlandse ach-
tergrond. Daar zit een hoop pijn. 
Kennelijk dus ook, zij het in een 
andere context, bij deze man in 
de supermarkt. 

Laat onverlet dat het woord van 
de Spreukendichter ook helemaal 
waar is: ‘Woorden kunnen goed 
of kwaad doen. Denk dus goed 
na voordat je iets zegt’ (Spr.18:21, 
BGT). Ook aan de kassa!

Tijdens de vakantie 
ben ik ook een dag alleen wezen 
wandelen in Oostenrijk. Alleen, 
met God. Bij elke stop las ik één 
van de pelgrimsliederen (ps. 120-
134). Prachtige psalmen, die voor 
mijn gevoel nu echt tot hun recht 
kwamen: al wandelend tussen 
de bergen. Waar je voeten soms 
uitglijden en de zon soms steekt, 
daar ervaar je bijvoorbeeld psalm 
121 aan den lijve.

Komen en gaan
Terwijl ik die psalm las, werd 
ik getriggerd door de omke-
ring in de werkwoorden ‘gaan 
en komen’. Meestal spreken we 
namelijk over komen en gaan. Je 
moet eerst ergens komen, om 
er vandaan te kunnen gaan. Je 
komt om 9 uur op je werk of op 
school, om een paar uur later 
weer weg te gaan. ‘Er is een tijd 
van komen en een tijd van gaan,’ 
zo kunnen we tegen het eind van 
een feestje zeggen.

Thuis
Er is eigenlijk maar één plaats 
waarvoor het andersom geldt: 
thuis. Dat is de plek waar je van-
daan gaat, om er weer terug te 
komen. Je gaat ’s ochtends weg, 
om ’s avonds thuis te komen. Is 
dat wat de pelgrim in gedach-
ten heeft, wanneer hij psalm 121 
zingt? Dat hij van huis is wegge-
gaan en dat hij daar weer terug 
zal komen? En dat God de wacht 
houdt over deze reis?

Jeruzalem
Toen ik die pelgrimsliederen 
doorlas, had ik het gevoel dat het 
anders lag. Wanneer er gezongen 
wordt over Jeruzalem, over Sion, 
over de tempel, over het huis van 
de Heer, dan voel je: daar ligt het 
hart van de pelgrim. Daar is hij 
thuis! Thuis is namelijk de basis 
waaruit je leeft, de plek waar je 

werkelijk tot rust komt, waar 
je vrede (shalom) ervaart. En 
dat ervaart de pelgrim als hij bij 
God is. Eigenlijk is zijn hele leven 
een gaan en een komen van en 
naar Jeruzalem. Dat is zijn basis, 
zijn thuis!

De deur uit
Het is deze omkering die vrucht-
baar kan zijn voor ons leven: dat 
we de momenten met God en 
zijn gemeente, dat we de weke-
lijkse diensten gaan ervaren als 

thuiskomen. Als de momenten 
waar we echt tot rust komen. 
Als de momenten die de basis 
vormen voor de rest van ons 
leven. Bij God zijn we veilig, is 
het vertrouwd. 
En helaas… we 
kunnen daar niet 
altijd blijven. De 
Vader stuurt 
ons ook even de 
deur uit: om aan 
de slag te gaan 
in zijn wereld. Maar we komen 
altijd weer terug, thuis bij Hem. 
En onderweg houdt Hij de wacht. 
Hij gaat met ons mee.

Kerk
Afgelopen zondag zat ik na 
mijn vakantie weer in de kerk. 
‘Wanneer ben je thuisgekomen?’, 
vroeg een gemeentelid. Ik 

antwoordde: 
‘Afgelopen 
vrijdag.’ Maar 
nu besef ik dat 
dat antwoord 
verkeerd was. 
Ik had moeten 
antwoorden: 

‘Ik ben vandaag thuisgekomen, 
toen ik de deuren van dit 
kerkgebouw binnen ging.’

Woorden

‘De HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen’ 
(Ps. 121: 8)

HET IS DEZE OMKERING DIE 
VRUCHTBAAR KAN ZIJN VOOR ONS 

LEVEN: DAT WE DE MOMENTEN MET 
GOD EN ZIJN GEMEENTE, DAT WE DE 
WEKELIJKSE DIENSTEN GAAN ERVAREN 

ALS THUISKOMEN.

“JE BENT EEN RACIST, JE BENT EEN 
RACIST!” HIJ ROEPT DAT ZE HET 

ALTIJD OP HÉM HEBBEN GEMUNT.

polderpraat

Gaan en komen

65+ vakantie 
in Doorn
De Twenteweek is een regionaal 
diaconale vakantieweek in Nieuw 
Hydepark in Doorn, voorheen 
het F.D. Roosevelthuis. Deel-
nemers aan de vakantie mogen 
rekenen op een gezellige week 
en leuke uitstapjes, onder bege-
leiding van vrijwilligers en ver-
pleegkundigen. Vitale en minder 
vitale 65-plussers die zelf niet in 
de gelegenheid zijn om op vakan-
tie te gaan, kunnen deelnemen. 
Aanmelding moet vóór 1 decem-
ber binnen zijn en gedaan worden 
door een pastoraal medewerker, 
ouderling of kerklid. 

Vakantie: zaterdag 21 t/m zaterdag 28 maart 
2020, € 775, info Alie Roorda, tel. 074-2429923 of 
Atie Timmerman, tel. 074-2430757

Rijssens Mannen-
koor op Urk
Het Rijssens Mannenkoor treedt 
op tijdens een editie van Zingen 
in de Zomer op Urk. Dit is een 
landelijk fenomeen geworden, 
waarop elk jaar duizenden 
enthousiaste mensen komen om 
samen te zingen. Het Rijssens 
Mannenkoor, geleid door Jaap 
Kramer, wordt begeleid door Jan 
Lenselink op vleugel en Hendrik 
van Veen op het orgel. Ook staat 
een schilderij van Rembrandt 
centraal. Hij maakte meer dan 
300 kunstwerken met een Bijbels 
thema. De organisatie koos er 
acht uit, telkens staat er een 
centraal tijdens een zangavond.

Woensdag 28 augustus, 19.30 uur, Urk, Bethelkerk

Zingend  vanuit 
Grote Kerk 
Steenwijk
Dit keer verleent de Huisband 
uit Groningen medewerking 
aan de populaire zangavond. 
De Huisband is een veelge-
vraagde (begeleidings)band in 
de provincie Groningen. De 
Huisband wil met muziek en tek-
sten vertellen over Gods liefde. 
Op muziek van nu, met teksten 
die het hart raken. 

Zondag 29 september, 19.00 uur, Steenwijk, Grote Kerk, 
toegang vrij (collecte)

Getijdengebed en 
lunchconcert 
Getijdengebeden, vaste momen-
ten op werkdagen om even stil 
te staan, dat is wat de Water-
staatskerk mensen biedt. Het 
ochtendgebed en middaggebed 
duren ongeveer een kwartier. Op 
woensdag vinden tussen de mid-
dag lunchconcerten plaats. Vaak 
speelt dan vaste kerkmusicus 
Evan Bogerd, soms geflankeerd 
door (jong) talent.

Van maandag tot en met vrijdag, 8.30 en 12.30 uur, met 
lunchconcert op woensdag, Hengelo, Waterstaatskerk, 
Deldenerstraat 20 

Je gaat ’s ochtends weg, om ’s avonds thuis te komen. Is dat wat de pelgrim in gedachten heeft, wanneer hij psalm 121 zingt?

“IK BEN EEN WITTE NEDERLANDSE 
MAN. HEB IK GEMAKKELIJK PRATEN?”

DOOR DS.  

GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

OPENLUCHT-
SAMENKOMST?

DOOR  

DS. DICK WOLTERS, 

VOLLENHOVE
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 25 aug.: 10.00 GK 
Aalden ds. G. Stevens. Orga-
nist: Harmke Elders. Knd. en 
oppas. Collecte: diaconie.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 25 aug.: 9.30 ds. 
R. Koopmans, Assen. Organist: 
Johanna Vos. Paaskaars aanste-
ken: Dylan Nagelhout. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: beheer. Oppas: aanwe-
zig. Knd.: Renate Nagelhout.
Wel en wee. Dhr. B. Homan, 
J. de Walstr. 1, 9421 PN Boven-
smilde, ging voor een nieroperatie 
naar het ziekenhuis in Emmen en 
kon een paar dagen later naar huis 
terugkeren. Wij wensen hem een 
goed herstel toe.
Huwelijk. Doordat het kerkblad 
in deze periode om de 3 weken 
komt, was ik in de war en meende 
dat ik deze keer zou vermelden 
dat Marcel Veenstra en Mariëlla 
Pijpker, Sleedoornlaan 11, 9421 
RD Bovensmilde, een zegen over 
hun huwelijk willen vragen op 16 
aug. Maar wanneer u dit leest is 
dat reeds geschied. Op die dag 
was het nl. precies 10 jaar geleden 
dat ze elkaar hun liefde bekenden. 
De dienst die volgde op het bur-
gerlijk huwelijk - dat voor deze 
gelegenheid op de zolderverdie-
ping werd gesloten door de amb-
tenaar van de burgerlijke stand, 
was een samenspel van muziek, 
songs, zang, Woord, gebed, tekst 
en symboliek van kaarsen. Een 
lange voorbereiding tussen voor-
ganger en bruidspaar was eraan 
voorafgegaan. We kunnen zeggen: 
Het was zeer goed. Vanaf deze 
plaats: alle gelukgewenst!
Reminder: startzondag. ‘Een 
goed verhaal: uw hulp gevraagd! 
Begin juli kwam de voorberei-
dingscie. bijelkaar om te brain-
stormen over de startzondag in 
september. We haken aan bij het 
landelijke thema ‘Een goed ver-
haal’. Hadden we vorig jaar het 
thema ‘Een goed gesprek’ nu rich-
ten we onze blik op het evangelie 
dat letterlijk een goed verhaal 
betekent. Het Woord van God, 
de Bijbel, het evangelie van Jezus 
Christus, het vormt de kern van 
waaruit wij geloven. Wij hebben 
het geloof immers van horen zeg-
gen, niet rechtstreeks maar via 
bijbelschrijvers die hun geloofser-
varingen en geloofsgetuigenissen 
hebben verteld en doorverteld 
en op schrift hebben gesteld. 
Wij staan in een lange lijn van de 
geloofstraditie van eeuwen. 
Het is goed om daar tijdens de 
startzondag (22 sept.) specifiek 
bij stil te staan. Hoe willen we dat 
doen? Natuurlijk door u erbij te 
betrekken. We hebben nl. alle-
maal iets met de bijbel. Dat is 
heel algemeen gezegd en graag 
zouden we dat specifieker wil-
len maken, door bijvoorbeeld te 
focussen op een speciaal verhaal 
of een bepaalde tekst. De vraag 
daarbij is: Welk bijbels verhaal 
inspireert jou en waarom? Wat 

maakt dat verhaal of die tekst zo 
waardevol en waar of wanneer 
heb je dat echt zo ervaren? En 
vervolgens zouden we u willen 
vragen: wat voor beeld roept dat 
op? Wat voor beeld past daar-
bij? Eerst dachten we: we vragen 
mensen erover te vertellen. Dat 
doen we ook, maar daarnaast 
dagen we u uit om het te verbeel-
den, bijvoorbeeld in een schilde-
rij of tekening of een gedicht, of 
door iets van klei te maken, of 
van steen, of met afbeeldingen 
een PowerPointpresentatie te 
maken die we kunnen laten zien 
via de schermen in de kerkzaal. 
Een fotoreportage kan ook. Of 
een enkele foto, mag ook. Als we 
maar van u horen om welk bijbel-
verhaal het gaat en waarom het 
u inspireert. Waarschijnlijk gaat 
een van ons ook een ander inter-
viewen over zijn of haar favoriete 
bijbelverhaal. En zo zijn er vast 
nog meer creatieve uitingen te 
bedenken (misschien een lied?) 
waarin u de betekenis van uw 
persoonlijke bijbelverhaal tot uit-
drukking brengt. Wat we hopen 
is dat we zo elkaar (opnieuw) 
inspireren en van elkaar horen 
waarom de bijbel zo waardevol 
voor ons is.
Horen wij van u? Ja toch?
De vakantie is nog niet voor-
bij. Collega Gert Wybe van der 
Werff is bijna terug van vakantie 
en zal op 26 aug. zijn werkzaam-
heden hervatten. Ik mag dan de 
twee weken die daarop volgen 
nog even vrij nemen. Zo konden 
we het dit jaar goed verdelen. 
In voorkomende gevallen kunt u 
een beroep op hem doen. Vanaf 
9 sept. zijn we weer beiden ‘in 
dienst’. Ds. Diete Kits.
Samenstelling kerkenraad. 
Waar gewerkt wordt, worden 
fouten gemaakt. Ook al kijken 
er meerdere mensen naar een 
bericht… soms gaat er toch 
iets fout. En dat is ook zo in het 
bericht in het vorige kerkblad. 
We hebben vergeten te vermel-
den dat Harry Janssen, lid van het 
college van diakenen ook aftreedt 
op 15 sept. Heel vervelend dat 
we zijn naam niet hebben vermeld 
en daarom dan ook dit aanvul-
lende bericht.
Jarig. 25 aug.: mw. G. Snippe-
Frijlink, Stuurboord 217, 9422 HT 
Smilde: 75 jaar.
Jubileum. Dhr. J.P. Raaphorst en 
mevr. R.L. Raaphorst-Snijder, 
Vaartweg 80, 9422 CT Smilde, die 
op 31 aug. 35 jaar zijn getrouwd. 
Wij wensen u allen een fijne dag 
en Gods zegen voor de toe-
komst!

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 25 aug.: GK 
10.00 ds. H. Nagelhout. Gez. 
dienst. H.A. Organist: Jan 
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: fam. Schrotenboer en 
Ina v/d Lei. Bloemendienst: 
mw. J. Jansen. Collecten: 1. H.A. 
2. Kerk. Deurcollecte: jeugd.
Aleida Kramer 10.30 
mw. J. Regeling.

De Voorde 15.00 ds. H. Nagel-
hout. H.A.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 25 aug.: 10.00 
ds. J. Wassenaar, Hellendoorn. 
Knd.: ja. Kaars aansteken: 
Lukas Aasman. O.v.d.: Tilly 
den Boer. Organist: Hendri-
kus Vugteveen. Oppas: Lienke 
Alferink en Anika Pijpstra. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 3. 
Onderhoud. Bloemengroet: 
fam. W. Elders. Autodienst: 
fam. H. Adema. Na de dienst is 
er koffiedrinken in Pluspunt.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Vel-
zing-Hessels, Noorderkeerkring 
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 
0591-312007
Kerkdienst 25 aug.: 9.30 dhr. 
J. van Vondel. O.v.d.: mw. D. 
de Jong-Beuker. Organist: mw. 
G. Fictorie-Smeman. Collec-
ten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkomstcie.: ZWO.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 25 aug.: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Albert. Wel-
kom: Mia. Beamer: Lucie.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 25 aug.: 10.00 ds. 
E. van der Meulen. O.v.d.: mw. 
L. Pals. Organist: dhr. J. Kroon. 
Koster: dhr. R. Rabbers. Col-
lecten: diaconie. Bij de uitgang: 
kerk. Oppas: Elisa en Rosalien 
Mulder. Knd.: Liesan Masselink. 
Kaars aansteken: Nilse Mas-
selink. Bediening beamer: 
Eppo Velzing. Ontvangst: fam. 
Hobers. Bloemendienst: fam. 
Kreukniet. Autodienst: T. 
Lunenborg.
Koffiedrinken. 28 aug. om 
10.00 uur in de Welput.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 25 aug.: De 
Wijngaard 9.30 ds. Akker-
man, Emmen. Na de dienst is er 
gelegenheid koffie te drinken in 
De Rank. Collecten: 1. Ker-
ken. 2. Diaconie. Bij de uitgang: 
bloemencie. Knd.: geen. Auto-
dienst: B. Eisses en C. van Nee. 
Oppas: Lianne Kloosterman. 
Bloemengroet: fam. B. Schans.
De kerkenraad vergadert 29 
aug. weer in De Rank. Aanvang 
20.00 uur. Om 19.00 uur is er 
eerst een moment van gebed. 
Aanvang 19.00 uur. Iedereen is 
daar van harte welkom.
Het oud papier kunt u 23 aug. 
vanaf 16.00 uur weer deponeren 
in de container die dan weer 
achter de Rank zal staan. Ook 
op 24 aug. kunt u het papier 
daar kwijt.

Overijssel

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 25 aug.: 9.30 ds. 
R. Visser, Uelsen. 19.00 ds. J. 
Wassenaar, Hellendoorn. Orga-
nisten: dhr. L. v/d Schootbrugge 
en dhr. R. Roelofs. Knd.: Lian 
Wetering (1, 2) en Anja Valk 
(3, 4). Tnd.: 19.00 uur: Agnes 
Dubbink (7, 8). Oppas: Esther 
Menkveld, Franciska Willems en 
Renske Immink. Collecten: kerk 
en onderhoud. Bloemen bezor-
gen: Edith Kamphuis.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 25 aug.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. K. van 
Staveren. O.v.d.: Henny Logte-
nberg. Organist: dhr. J. Plen-
der. Lector: Dickjan Doornbos. 
Koster: Henk Zomer. 19.00 ds. 
J. Zondag. O.v.d.: Wim Vrieling. 
Organist: Hans Niezink. Koster: 
Henk Zomer. ‘Dierbare liederen’ 
is het thema van deze zangdienst. 
Welke liederen zingt u/jij graag? 
In de dienst kan er een keuze 
gemaakt worden uit een lijst met 
graag gezongen liederen. We zien 
u/jullie graag.
Collecten: PKW. Bij de uit-
gang: diaconie. Kindercollecte: 3e 
kwartaal 2019: naaiproject voor 
Days for Girls. Voor meer infor-
matie kijk op: www.hetnaaipro-
ject.nl
Oppas: Yvette Leemhuis en 
Hanja Bach. Kinderkerk: 1 t/m 
8 Jeugdkerk: klas 1 t/m 3 van het 
VO.
Van Dedem Marke: 24 aug.: 
Team RKK. Organist: ds. Wim 
Visscher.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg: mw. A. Zwiers-Wink, 
Schuttevaer 65 afd.: De Esch, k. 4; 
mw. ten Klooster, Langewijk 44, 
afd. De Marke; dhr. ten Klooster, 
Langewijk 44, unit 4, k. 3.
Verzorgingstehuis De Nieuwe 
Wever, Kalanderij 1, 7776 XW 
Slagharen: dhr. G. van Keulen, 
Zwierstr. 20, no: 21.
Isala, Dokter van Heesweg 2, 
8025 AB Zwolle: mw. Rumph-
Bakker, Drogteropslagen 81, IJs-
selheem, k 57, mw. T. van Aspe-
ren-Keddeman, Ommerkanaal 47.
Zorgcentrum De Eik, Coevorder-
weg 31, 7776 AC Slagharen: mw. 
Schipper-Drenth, Hortensiastr. 
43.
Zorgcentrum Oldenhaghen, 
Hessel Mulertstr. 22 7731 CL 
Ommen: mw. H. van Beesten-
Akkerman, Rozenheim 2-302, 1e 
etage k. 114.
Vanaf 19 aug.: dhr./mw. van Bees-
ten, gemeenschappelijke kamer 
208 Muldershoek, Stationsweg 
65, 7691 AP Bergentheim: mw. E. 
Wolbink-Steen, Schuttevaer 51, 
k. 75.
Hospice Dedemsvaart, Baron van 
Dedemlaan 2, 7701 HT Dedems-
vaart: dhr. G. Batterink, Pr. Bern-
hardstr. 27.
Activiteiten. 24 aug.: 9.30-15.30 
uur: Fancy Fair (De Antenne).
29 aug.: 10.00 uur Tabitha (‘t 
Kruispunt).
31 aug.: 13.15 uur Fietstocht 
Noordoost (van Dedemkerk).

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 25 aug.: 9.30 ds. 
R. van Hornsveld. O.v.d.: groep 
C. Knd.: peuters: Gerja Hem-
mink, Henriëtte Bouwhuis; groep 
1 t/m 6. Oppas: zaal 6: Heleen 
Bosch, Karinda Oosterveen en 
Marjolein Wermink. Koffiedrin-
ken na de dienst. Koffieschen-
ken: Mien Koldewé, Miny Wilps. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Alg. 
Kerkelijke Arbeid. Deurcollecte: 
kerk. HK 19.00 ds. R. Kranen, 
Vriezenveen. Themadienst. Col-
lecten: 1. St. Rusland Kinderhulp. 
2. Kerkrentmeesters. Deurcol-
lecte: kerkelijke gebouwen.
Zieken. In het ziekenhuis te 
Almelo is opgenomen br. Harry 
Valk (Roggestraat). Hij had thuis 
zijn voet gebroken en dat werd 
een operatie. Aangezien hij ook 
last kreeg met eten en drinken 
is hij vervolgens daarop onder-
zocht en bleek helaas dat de 
darmkanker waarvoor hij al met 
een chemokuur behandeld was, is 
teruggekeerd. We hopen en bid-
den met hem dat er opnieuw een 
mogelijkheid is om tot behande-
ling over te gaan.
Ook leven we mee met hen die 
thuis of elders met ziekte of een 
andere aandoening hebben te 
kampen.
Dankbetuiging. Wij willen u 
allen hartelijk bedanken voor het 
medeleven en warme belangstel-
ling tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man, onze 
vader, opa en opi Hilbert Mannes-
sen. Dit heeft ons allen erg goed 
gedaan. Trui Mannessen-Hakkers, 
kinderen, klein- en achterklein-
kinderen.
Beste mensen, In de spannende 
dagen gedurende de ziekte en in 
de verdrietige dagen na het over-
lijden van mijn lieve vrouw Erna 
Willemsen-Stegeman heeft uw 
medeleven mij getroost. Voor dit 
medeleven en de belangstelling bij 
de afscheidsdienst wil ik u harte-
lijk danken. Bedankt. Voor een stil 
gebed, voor die stille omarming. 
Voor die troostende woorden 
gesproken of geschreven. Bedankt 
voor de handdruk wanneer woor-
den bleven steken. Voor alle 
gebaren van liefde en vriendschap. 
Het doet goed om te weten dat 
zovelen met mij mee voelen. 
Bedankt. Gerrit Willemsen.
Langs deze weg willen wij ieder-
een bedanken voor de vele feli-
citaties die wij hebben gehad in 
welke vorm dan ook, ter gelegen-
heid van ons 50 jaar Huwelijk. 
Het was voor ons een mooie en 
onvergetelijke dag. Allen hartelijk 
dank. Dieks en Janny Stokvis.
60 jaar getrouwd! Het heeft 
een artikel in Tubantia gehaald, 
de burgemeester is op bezoek 
geweest en een schriftelijke feli-
citatie van de koning en koningin. 
Ook de bloemengroet van de 
kerk was voor br. en zr. Sluijer 
(Dorpsstraat). Daarom ook via 
dit kerkblad de hartelijke geluk-
wensen. We hopen met gebed 
en instemming dat Johannes en 
Geziena elkaar nog langere tijd 
in liefde en trouw onder Gods 
hoede en zegen zullen toebeho-
ren samen met kinderen en klein-
kinderen, gedachtig hun trouw-
tekst uit Jesaja 44: ‘Zo zegt de 
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berichten uit de gemeente 

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

Drenthe

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?
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Here, uw Maker en van de moe-
derschoot aan uw Formeerder 
die u helpt: Vrees niet!’

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Ols-
man, Vechtvoorde 5, 7772 VA 
Hardenberg, tel. 0523-272019
Wijk Centrum-(Zuid en 
Noord). Overleden. 2 aug. is 
overleden dhr. Alexander Pot-
gieter, Bisschopshof 53, hij was 
al geruime tijd ziek. We leven 
mee met zijn vrouw, kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. 
Dhr. Potgieter was 85 jaar.
4 aug. is overleden op 97-jarige 
leeftijd, mw. Zwaantje Tempel-
man-Voerman. De laatste jaren 
woonde ze in Oostloorn, daar-
voor in De Spinde. We leven 
mee met haar kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen.
Zieken. Mw. Alie Tijs-de Bruijn 
(Karel Doormanlaan 20) is voor 
revalidatie in het Aleida Kra-
mer (afd. Revalidatie, k. 11) in 
Coevorden.
Mw. W. Steunenberg-Tromp (De 
Spinde 23) is weer thuis.
Mw. G. Lanting-Sikkenga (Burg. 
Bramerstr. 40) is in CFH, Her-
stel-Unit 5, k. 9.
Mw. Alie Wolbink-Beuving, Hof 
van Pepijn 25, is sinds vorige 
week maandag opgenomen in 
CFH, Baander 8.
Hartelijk dank voor de bloe-
men die ik voor mijn 93e ver-
jaardag mocht ontvangen. J. Dijk, 
Het Weerdje 23, Gramsbergen.
Wijk Baalder. 23 aug. gaan 
Rick Ooms en Marjolein Evers 
trouwen. Dat doen ze óók in de 
kerk om 19.00 uur in de Opgang 
in Radewijk. De nu-je-onder-
weg-band zorgt voor de muziek. 
Ze blijven wonen aan de Paas-
berg 6. We wensen hen een heel 
fijne dag en veel geluk en zegen 
Wijk Baalderveld. Meele-
ven. Wij leven mee met Wim 
en Bep de Olde omdat op 3 aug. 
hun dochter Gea op de leef-
tijd van 49 jaar is overleden. Zij 
woonde in de woonlocatie Wes-
terweilandweg van Philadelphia 
in Vriezenveen. Donderdag 8 
augustus was de afscheidsdienst 
en begrafenis op de Larikshof. 
Wij wensen haar ouders, broer 
en zus met hun gezinnen troost 
toe in gemis en dankbaarheid in 
dierbare herinneringen. (corr. 
adres: Hondsdraf 3, 7772 LX 
Hardenberg).

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 25 aug.: 9.30 ds. J. 
Lambers, Coevorden. H.A.
Zieken. Linda Kampjes-Brink, 
Ahornstr. 66, 7775 BS Lutten, is 
gevallen met haar fiets en ligt in 
het ziekenhuis van Groningen. 
Ook Jenny Lamberink-Kleinlug-
tenbeld, Kamperfoeliestr. 14, 
7775 BJ Lutten is tijdens het fiet-
sen gevallen. Ze heeft een aantal 
dagen in het ziekenhuis gelegen. 
Gelukkig is ze inmiddels weer 
thuis.
Mw. J. Gerrits-van Laar, Het 
Weerdje 21, 7783 CT Gramsber-
gen is voor revalidatie opgeno-
men in het Clara Feyoena Heem, 
Unit 5, Rheezerweg 73, 7771 TD 
Hardenberg.
Mw. E. Kelder-Schutte, Anerweg-
Noord 118 7775 AV Lutten, 
wordt verpleegd op revalidatie 
unit 4, k. 4, Clara Feyoena Heem. 
Wij wensen alle zieken Gods 
kracht en nabijheid toe. 
Overlijden. Op 16 aug. is over-
leden op de leeftijd van 92 jaar 
onze br. Roelof Lamberink, Lut-
teresweg 1, 7775 PM Lutten. We 
wensen de familie veel sterkte toe 
en Gods troostende nabijheid.
Jarig. Mw. G. Middag, De Haar-
weg 7, 7775 PW Lutten, 21-08-
1942.
Dhr. H. Lamberink, Anerweg 
Noord 94, 7775 AV Lutten, 
23-08-1947.
Mw. J. Odink-Soer, Dedemsvaart-
seweg Noord 198, 7775 AM Lut-
ten, 23-08-1943.
Geboorte. Welkom lief kindje 
zo wonderlijk mooi en klein, het 
is eigenlijk niet te omschrijven 
hoe blij wij met jou zijn. Blij en 
gelukkig zijn Niels Hulleman en 
Linda Bril, Molstr. 60, 7701 JD 
Dedemsvaart, met de geboorte 
van hun dochtertje Esmee Anne 
Alien. Esmee is geboren op 11 
aug. Wij feliciteren Niels en Linda 
met dit grote wonder en wensen 
hen Gods zegen toe voor de toe-
komst. 
Jubileum. Op D.V. 20 aug. zijn 
Alie en Rieks Grootoonk, Ribe-
straat 40, 7775 BK Lutten, 50 jaar 
getrouwd. We wensen het echt-
paar met hun kinderen en klein-
kinderen en allen die hen lief en 
dierbaar zijn een fijne dag toe en 
Gods zegen voor de toekomst.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit de 
Lantaarn naar de fam. Hamburg, 
Dedemsvaartseweg Noord 168.
Startweekend 2019. Thema: 
Een goed verhaal. Dit jaar wordt 

het startweekend gehouden 
in Schuinesloot. Op 7 sept. 
om 19.00 uur trapt de jeugd 
(groep 8 t/m 18 jaar) af met een 
escaperoom in De Kapel. Ook 
is er de mogelijkheid om te gaan 
kamperen bij Ons Trefpunt. Zon-
dag is er een kerkdienst waarin 
ds. Post voor zal gaan in Ons 
Trefpunt, aanvang 10.00 uur. 
M.m.v. Stricta Via. Aansluitend is 
er koffie/thee. Rond 12.00 uur is 
er een BBQ. Voor deze BBQ kunt 
u zich opgeven via het opgavefor-
mulier achter in de kerk of bij de 
organisatie. Lijkt het u/jou leuk 
om een salade te maken, laat het 
ons weten. Graag tot dan! Groet 
vanuit de startzondagcie.

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 25 aug.: 9.30 ds. 
T. Oldenhuis, Coevorden. Beer-
zerveld 19.00 ds. E. Prins, 
Daarle. Gez. dienst. O.v.d.: dhr. 
G. Lennips. Diakenen: A. Maat 
en H. ter Bekke. Collecten: Stg. 
Michal, kerk en gebouwen. Gast-
heer: P. Olsman.
Jarig. 20 aug. is dhr. H.J. van der 
Veen, Schuurmanstr. 9, 7685 PD 
Beerzerveld 76 jaar geworden.
Op 1 sept. hoopt dhr. H. Mid-
dag, Zorgcentrum Welgelegen in 
Gramsbergen, 80 jaar te worden.
Op 2 sept. hoopt dhr. J. de Jonge, 
Hyacinthenstr. 14, 7906 PP Hoo-
geveen, 83 jaar te worden.
Meeleven. We zijn blij met 
Wilco en Lisette Wittenberg-
Noeverman. Zij zijn op 14 aug. de 
trotse ouders geworden van hun 
zoon Sem Egbert.
Zieken. Zr. B. Regeling-van der 
Velden, Kloosterdijk 36 te Beer-
zerveld, is ernstig ziek. We wen-
sen haar en die bij haar horen 
kracht van Boven toe en de vrede 
die alle verstand te boven gaat.
Huwelijk. Tom de Lange en 
Agnes Bolks, Ds. Laurentiusstr. 
17, Beerzerveld, hopen elkaar 
op vrijdag 6 sept. het jawoord te 
geven. Dat is prachtig. Ook voor 
Sven en Bram zal het een bijzon-
dere dag zijn. Om 15.00 uur wil-
len ze in de Sionskerk een zegen 
vragen over hun huwelijk. Ds. L. 
van Rikxoort hoopt in die dienst 
voorgaan. Uiteraard is de hele 
gemeente welkom. We hopen op 
en bidden om een goede dienst 
en we wensen het a.s. bruidspaar 

een hele mooie dag met allen die 
ze liefhebben!
Tot slot, maar zeker niet onbe-
langrijk, leven we mee met onze 
predikant. Hij staat samen met 
zijn gezin voor een moeilijke 
keuze. Welke weg zal hij moeten 
gaan? We willen hem, Regina en 
Thomas van harte Gods onmis-
bare zegen toewensen bij het 
nemen van een beslissing. Dat 
jullie gedragen ogen weten door 
de Gods handen en door een bid-
dende gemeente, wensen we jullie 
van harte toe. 
Tekst. Afgewezen sollicitatie. 
Het is al enige jaren geleden dat 
een ouderling in de vergadering 
van de Kerkenraad onderstaande 
sollicitatie voor de vacante post 
van predikant voorlas: Geachte 
Kerkenraad, Aangezien ik ver-
nomen heb dat er een vacature 
is in uw gemeente, ben ik zo vrij 
naar deze openplaats te sollici-
teren. 1.  Ik heb heel wat eigen-
schappen, die u naar ik meen 
zult waarderen. Ik kan in mijn 
leven met kracht prediken, en ik 
preek dat de mens kennis van de 
zonde moet bekomen door de 
wet; 2.  Bovendien heb ik altijd 
de mensen gepredikt, dat God 
zondaren wilt bekeren, en dat het 
enkel vrije genade is, als de mens 
bekeerd wordt; 3.  Ik heb ook 
menig succes als auteur gehad; 
4. Sommige zeggen dat ik goed 
kan organiseren; 5. In de meeste 
plaatsen waar ik geweest ben, 
heb ik een leidende rol gespeeld. 
Maar er zijn altijd wel mensen, die 
enige dingen op me tegen heb-
ben; 6. Ik ben boven de vijftig; 7. 
Ik heb nooit in enige plaats langer 
gepreekt dan 3 of 4 jaar achter 
elkaar. Sommige standplaatsen 
heb ik moeten verlaten, nadat 
door mijn werk onenigheden en 
opstootjes waren voortgekomen; 
8. Ook moet ik toegeven dat ik 
drie of vier keer in de gevangenis 
heb gezeten. Maar dat was niet 
door mijn schuld; 9. Mijn gezond-
heid is niet best, hoe wel ik nog 
een heleboel verzetten kan. Ik 
heb in mijn oude vak moeten 
werken om er iets bij te verdie-
nen om rond te komen; 10. De 
gemeenten waar ik gewerkt heb 
waren heel klein, ofschoon ze wel 
in grote steden gelegen waren; 
11. Ik heb niet al te best kunnen 
opschieten met de kerkelijke 
kopstukken in verschillende ste-
den waar ik heb gepredikt; 12. 
Zelfs hebben sommigen van hen 
mij bedreigd en voor de rechter 

gedaagd. En wat nog erger was, 
ze hebben mij lichamelijk letsel 
toegebracht; 13. Ik kan admini-
stratief slecht uit de weg; 14. Men 
weet van mij, dat ik vergeet wie ik 
gedoopt hebt.
Toch hoop ik dat u mij kunt 
gebruiken. Ik zal mijn uiterste 
best doen, als ik zou moeten 
werken met mijn handen voor 
mijn verdienste. Hartelijke groe-
ten. Na de voorlezing deelde de 
kerkenraad mee, dat deze kandi-
daat volkomen ongeschikt was. 
Ze toonden zich zelfs gepikeerd 
dat de brief was voorgelezen. 
A. Een man die ziekelijk was en 
twist veroorzaakte; B. Een man 
die lastig en verstrooid was; C. 
Een man die de gevangenis zo 
goed van binnen kende; Nee, dat 
was niets voor hen. Wel wilde ze 
weten wie de sollicitant was, en 
de ouderling deelde hun dit mede. 
De schrijver was: Paulus.

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 25 aug.: Klooster-
haar Fredrikskerk 9.30 ds W. 
v/d Griend. Sing-in. Knd.: geen. 
Oppas: geen.
Sibculo Kloosterkerk 9.30 ds. 
H. Dorgelo. Knd.: groep 1 t/m 
8. Oppas: aanwezig. Collecten: 
diaconie, Solidariteitsfonds en 
onderhoudsfonds.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 25 aug.: 10.00 
ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen. 
Oppas: Esther Lassche en Hezra 
Oenema. Organist: Hendrik 
Loosman. Kapel 19.00 ds. E. v/d 
Veen, Oldemarkt. Gez. dienst. 
Organist: Jan Pieter van Eerde. 
Collecten: 1. Zending. 2. Kerk.
Zieken. We denken aan en 
leven mee met hen die te maken 
hebben met zorgen en ziekte, 
met verdriet en gemis, of met 
eenzaamheid en ouderdom en 
daardoor niet kunnen doen wat 
ze wel graag zouden willen. We 
wensen hen veel sterkte en bid-
den voor hen om kracht en om 
Gods liefdevolle nabijheid. Moge 
het zo zijn dat iedereen door 
alles heen Gods trouwe zorg om 
zich heen mag ervaren. Hij is een 
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berichten uit de gemeente 

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

GRATIS 
proberen!!

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

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

Zonder kosten. Zonder verplichting.

Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

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

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

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

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

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

Advertenties

Predikant Tieneke van Lindenhuizen verbindt kerk en samenleving 

Welkom in café De Dominee!

Tieneke weet als 
geen ander hoe 

dat voelt. Ze komt uit een soci-
alistisch arbeidersgezin in het 
Oost-Groningse Musselkanaal. 
“Daar werd niet over geloof 
gesproken, hoewel mijn ouders 
officieel Nederlands Hervormd 
waren. Alleen de oudsten van 
mijn broers en zusters die voor 
de oorlog zijn geboren, zijn - in 
tegenstelling tot mij -  allemaal 
als kind gedoopt. Met kerke-
lijke begrippen of een woord als 
‘genade’ bijvoorbeeld wist ik me 
totaal geen raad. Ik wist níet wat 
ermee bedoeld werd. Met deze 
kennis in mijn achterhoofd zal ik 
op begrafenissen 
of andere gele-
genheden dan 
ook nooit zomaar 
over God begin-
nen. Ik gebruik 
het woord God natuurlijk wel, 
maar bied ook ruimte aan men-
sen die het woord niet kennen. 
Daarom pas ik mijn taalgebruik 
aan. Maar ook mensen die nooit 
in een kerk komen, zijn op zoek 
naar de bron en de zin van het 
bestaan. Soms zijn ze spiritueler 
dan mensen die regelmatig een 
kerkdienst bezoeken.”

Protestant te midden 
van katholieken
Tieneke van Lindenhuizen is de 
enige predikante van de Protes-
tantse Kerk in Oldenzaal, die 
qua werkgebied alleen de stad 
zelf omvat. Noord-Oost Twente 
is van oorsprong overwegend 
rooms katholiek. De Hofkerk 
staat op loopafstand van de 

In gesprek gaan met mensen, ook als ze niet geloven. Dat is volgens 
predikant Tieneke van Lindenhuizen uit Oldenzaal een belangrijke 
taak van de kerk. Maar de kerk moet dan wel een vertaalslag maken. 
“Mensen die nooit of zelden een voet over de drempel van de kerk zet-
ten, begrijpen het jargon vaak niet.”

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Lees verder op pagina 7
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Het is zo’n heel nor-
male uitdrukking: 

iets ‘handen en voeten geven’. Hier 
wordt dan mee bedoeld dat je iets 
tot stand brengt. Dat kan van alles 
zijn: het concreet maken van vakan-
tieplannen, het realiseren van een 
doel als stoppen met roken of een 
rockbandje oprichten omdat dat je 
jeugddroom was. 

Maar we kunnen ook aan handen 
en voeten gebonden zijn. Onze 
voeten kunnen een ander mens 
tegemoet lopen, onze voeten kun-
nen de ander verrot schoppen. 
Onze handen kunnen een ander 
mens strelend troosten, onze han-
den kunnen de ander tot moes 
slaan. Tussen die uitersten woont 
een scala aan mooie en minder 
mooie mogelijkheden van han-
den en voeten die gezond zijn en 
gebruikt kunnen worden.

Iets handen en voeten geven. Maar 
wat gebeurt er wanneer je wereld 
op de kop wordt gezet door een 
onomkeerbare gebeurtenis, waarbij 
je het gevoel hebt dat je finaal door 
je hoeven zakt? Waarbij je geen 
voeten meer voelt om te gaan, want 
die ene gebeurtenis werkt totaal 
verlammend. Zodanig, dat de weg 
naar de toekomst op het eerste 
gezicht en gevoel onbegaanbaar lijkt 
te zijn geworden. Het is dan vrijwel 
onmogelijk om handen en voeten te 
geven aan de dag van morgen.

Dan kan het gebeuren dat er 
zomaar een waardevolle quote op 
het beeldscherm van je computer 
verschijnt. Een citaat uit een boek, 
een citaat dat je aan het denken zet: 
‘Soms staat je wereld op zijn kop 
en dan heb je mensen nodig die je 
leren op je handen te lopen tot je 
je voeten hebt teruggevonden.’ (uit 
Karin Slaughter ‘Goede dochter’).

Veel geloofsgemeenschappen wor-
stelen met het onder woorden 
brengen van hun visie. Hoe breng 
je die over in de huidige tijd. Met 
name de meer vrijzinnig georiën-
teerde organisaties zoeken naar 
nieuwe taal, omdat ze niet terug 
kunnen vallen op vastgestelde 
dogma’s die het fundament van 
het kerkelijk leven vormen. Graag 
zou ik dan bovenstaande zin uit 
het boek van Slaughter aan willen 
reiken. Kán het pastoraler? Want 
bijna geen mens ontkomt er aan, 
aan dat gevoel soms door de hoe-
ven te zakken en niet meer te kun-
nen lopen. Wat zou het dan een 
zegen zijn wanneer het binnen de 
geloofsgemeenschap zo veilig is, dat 
er handen en voeten gegeven kun-
nen worden aan deze ene zin. Dat 
er mensen zijn die jou dragen en je 
leren op handen te lopen tot je je 
voeten hebt teruggevonden. Ja, een 
regelrechte zegen!

Handen 
en voeten

DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

Predikant Tieneke van Lindenhuizen verbindt kerk en samenleving 

Welkom in café De Dominee!

Tieneke weet als 
geen ander hoe 

dat voelt. Ze komt uit een soci-
alistisch arbeidersgezin in het 
Oost-Groningse Musselkanaal. 
“Daar werd niet over geloof 
gesproken, hoewel mijn ouders 
officieel Nederlands Hervormd 
waren. Alleen de oudsten van 
mijn broers en zusters die voor 
de oorlog zijn geboren, zijn - in 
tegenstelling tot mij -  allemaal 
als kind gedoopt. Met kerke-
lijke begrippen of een woord als 
‘genade’ bijvoorbeeld wist ik me 
totaal geen raad. Ik wist níet wat 
ermee bedoeld werd. Met deze 
kennis in mijn achterhoofd zal ik 
op begrafenissen 
of andere gele-
genheden dan 
ook nooit zomaar 
over God begin-
nen. Ik gebruik 
het woord God natuurlijk wel, 
maar bied ook ruimte aan men-
sen die het woord niet kennen. 
Daarom pas ik mijn taalgebruik 
aan. Maar ook mensen die nooit 
in een kerk komen, zijn op zoek 
naar de bron en de zin van het 
bestaan. Soms zijn ze spiritueler 
dan mensen die regelmatig een 
kerkdienst bezoeken.”

Protestant te midden 
van katholieken
Tieneke van Lindenhuizen is de 
enige predikante van de Protes-
tantse Kerk in Oldenzaal, die 
qua werkgebied alleen de stad 
zelf omvat. Noord-Oost Twente 
is van oorsprong overwegend 
rooms katholiek. De Hofkerk 
staat op loopafstand van de 

katholieke Plechelmuskerk, die 
grotendeels het aanzicht van het 
centrum bepaalt. Ze krijgt vier 
uur per week assistentie van een 
kerkelijk werkster. De gemeente 
heeft ongeveer zevenhonderd 
leden van wie er tweehonderd 
vijfenzeventig jaar of ouder zijn. 
“Ook hier is het lastig om jon-
geren bij de kerk te betrekken”, 
zegt Tieneke. 

Kerk in de kroeg
Terwijl we in gesprek zijn voert 
het vaste groepje maandagoch-
tendvrijwilligers in en rond de 
kerk allerlei onderhoudsklussen 
uit. Anderhalf jaar geleden volgde 
ze dominee Jan Bos op, die naar 
het Noord-Drentse Rolde ver-
trok. “Jan heeft veel voorberei-

dend werk gedaan 
als het gaat om 
het invullen van 
pioniersplekken, 
waarbij contac-
ten tussen kerk 

en samenleving voorop staan. De 
kerk in Oldenzaal heeft mij mede 
als opdracht gegeven, in de voet-
sporen van Jan Bos, deze contac-
ten uit te breiden en vast te hou-
den. Eén van de manieren waarop 
dat gebeurt, is Kerk in de kroeg. 
Sinds bijna een jaar ben ik elke 
woensdag van 11.00 tot 12.00 
uur te vinden in café De Domi-
nee. Iedereen met zingevingsvra-
gen kan daar met mij in gesprek 
gaan. Het aantal bezoekers wis-
selt. Mensen komen met heel 
persoonlijke dingen. Ze hoeven 
daarvoor niet in God te geloven. 
God hoeft ook niet ter sprake 
te komen. Maar het mooie is dat 
mensen merken dat er oprechte 
belangstelling voor hen is.” 

Overzomeren
Een ander project dat kerk en 
samenleving verbindt, is Overzo-
meren. “Het is een oecumenisch 
project, dat wordt uitgevoerd 
in samenwerking met de rooms 
katholieke kerk. In de zomer hou-
den we eenmaal per week crea-
tieve ochtenden 
en maken dan bij-
voorbeeld samen 
kerstkaarten of 
bloemstukken. 
Ook zijn er excursies. Aan deel-
name zijn geen speciale voorwaar-
den verbonden. Iedereen, kerklid 
of niet, kan meedoen. Wij hebben 
gelukkig een goede band met de 
rooms katholieken. Zo verzorgen 
we ook gezamenlijk een eetgroep 
in de Mariahof en houden we 
gezamenlijke vieringen, afwisse-
lend op de zaterdagavond in de 
Hofkerk en in de Plechelmuskerk. 
Ook hier is de drempel laag. Men-
sen die niet bij de kerk horen, 
bereiden de vieringen voor. Zij 
merken eveneens dat de kerk 
belangstelling heeft: wat kunnen 
we voor je doen? Welke vragen 
houden je bezig? In de vieringen 
komt het woord God niet voor, 
we zingen soms seculiere liederen 
die heel goed uitdrukken waar 
mensen mee zitten.” 

Yoga
Een derde manier om aan te 
sluiten bij de samenleving zijn 
de yogalessen die de predikant 
verzorgt. Het gaat om yin yoga, 
een ‘vriendelijke vorm’ van deze 
techniek. Volgens Tieneke sluiten 
yoga en christelijk geloof elkaar 
niet uit. “Integendeel. Bij yoga ga 
je op zoek naar jezelf. Iedereen 
heeft binnenin zich een plek van 
innerlijke vrede waar hij of zij 
naar op zoek is. In een kerkdienst 
doen we in wezen hetzelfde.”

Jonas in de walvis
Tieneke van Lindenhuizen 
bezocht de Pedagogische Acade-
mie in Emmen en trouwde met 

een man uit Kampen. Later ging 
ze ook in deze stad wonen en 
kregen ze drie kinderen. “Het 
geloof zei me in die tijd eigenlijk 
nog steeds niets. Toen mijn echt-
genoot, die van huis uit gerefor-
meerd was, belijdenis deed in de 
kerk, ging ik wel mee. Ik vond het 

allemaal prach-
tig, maar inhou-
delijk deed het 
me niets. Onze 
kinderen zijn 

gedoopt, maar ook de doop zei 
me maar weinig.” Toch kwam er 
een omslag in Tienekes geloofs-
leven. “Op een gegeven moment 
kwam er een vrouwelijke ouder-
ling aan de deur. Ik vroeg haar of 
ze me eens uit kon leggen hoe 
dat nu zat met Jonas, die drie 
dagen in de buik van de walvis 
heeft gezeten. Haar eerlijke ant-
woord was, dat ze het niet wist. 
Dat heeft me aan het denken 
gezet. Ik besloot me te gaan ver-
diepen in de Bijbelverhalen. Wat 
staat er? Wat zegt de grondtekst 
nu eigenlijk? Achter elk Bijbelver-
haal zit enorm veel wijsheid. Mijn 
zoektocht resulteerde er uitein-
delijk in dat ik theologie ging stu-
deren, in 1998 belijdenis van mijn 
geloof deed en gedoopt werd. 
Een grote verandering voor mij 
en mijn familie.” Haar eerste 
gemeente werd het driehonderd 
inwoners tellende dorpje Gaast-
meer in Friesland, waar ze bijna 
tien jaar bleef totdat ze naar 
Twente vertrok. 

Spontaan
De kerkdiensten in de 85 jaar 
oude Hofkerk met zijn mooie glas 
in loodramen en goede akoes-
tiek zijn ook laagdrempelig. “In 
de kerkdiensten komen mensen 
soms spontaan naar voren om 
iets te delen. Een goede vriend is 
overleden, iemand is ontslagen, 
een buurvrouw is ziek. Op deze 
manier delen mensen hun leven 
met anderen. Ook dat hoort bij 
samen kerk-zijn.”

In gesprek gaan met mensen, ook als ze niet geloven. Dat is volgens 
predikant Tieneke van Lindenhuizen uit Oldenzaal een belangrijke 
taak van de kerk. Maar de kerk moet dan wel een vertaalslag maken. 
“Mensen die nooit of zelden een voet over de drempel van de kerk zet-
ten, begrijpen het jargon vaak niet.”

“ELKE WOENSDAG KAN IEDEREEN 
MET ZINGEVINGSVRAGEN 

MET MIJ IN GESPREK GAAN IN 
CAFÉ DE DOMINEE.” 

“BIJ YOGA GA JE OP ZOEK NAAR 
JEZELF. IN EEN KERKDIENST DOEN WE 

IN WEZEN HETZELFDE.”

iets ‘handen en voeten geven’. Hier 
wordt dan mee bedoeld dat je iets 
tot stand brengt. Dat kan van alles 
zijn: het concreet maken van vakan
tieplannen, het realiseren van een 
doel als stoppen met roken of een 
rockbandje oprichten omdat dat je 
jeugddroom was. 

Maar we kunnen ook aan handen 
en voeten gebonden zijn. Onze 
voeten kunnen een ander mens 
tegemoet lopen, onze voeten kun
nen de ander verrot schoppen. 
Onze handen kunnen een ander 
mens strelend troosten, onze han
den kunnen de ander tot moes 
slaan. Tussen die uitersten woont 
een scala aan mooie en minder 
mooie mogelijkheden van han

De kerkdiensten 
in de Hofkerk zijn 
 laagdrempelig.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

INTERESSANTE LEZING?

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER
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Trouweloze inwisselcultuur
Onder de titel ‘Karel Bogerd: onder-
nemer, boer, bariton, predikant’ 
plaatste het Reformatorisch 
Dagblad een prachtig portret van 
deze kleurrijke predikant uit het 
Friese Wouterswoude. Twee korte 
fragment uit dit lezenswaardige 
interview.

„Zingen is net bidden, ja. Je 
zoekt je hart te volgen in de 
woorden van de tekst. Als je 
zingt, zijn de woorden al gege-
ven. Als je bidt, zoek je ernaar. 
En altijd is het weer hopen dat 
je hart wordt gebracht op de 
toonhoogte van het geloof in 
Jezus alleen. Deze diepe dingen 
liggen niet voor het grijpen, niet 
voor het oprapen. Het is in alles: 
wacht, ja wacht op de Heere. 
En soms wordt dan onder het 
zingen de waarheid krachtig en 
levendig, en denk je weer: O ja, 
ja, dit is het.”

„Ik lig er wel eens wakker van 
dat mensen zo ontrouw kunnen 

zijn, ontrouw ja, aan de Heere, 
aan Zijn dienst, aan de kerk, aan 
Zijn Woord, aan hun opvoeding, 
aan elkaar. Er komt geen einde 
aan. We leven in een trouweloze 
inwisselcultuur. Trouw wordt 
ingeruild voor ontrouw, voor 
de waan van de dag. Men zegt: 
„Als ik er behoefte aan heb, dan 
kom ik naar de kerk.” Of: „Als 
ik er geen behoefte aan heb, dan 
kom ik niet.” Maar trouw zijn, 
dat gaat voor mij dieper dan 
geloof en bekering. Of nee, het 
volgt erop. Dat is beter, denk 
ik. Trouw volgt op geloof en 
bekering. We worden geroepen 
trouw te zijn aan de middelen 
die God heeft ingesteld, onge-
acht alle omstandigheden. Trouw 
heeft te maken met hoop. 
Hoopt op den Heere, gij vro-
men. Zo stáát het er toch!”

Altijd is het weer hopen dat je hart wordt 
gebracht op de toonhoogte van het geloof in 
Jezus alleen

Ontdek uw verse zalving
‘Morris Cerullo Wereld Evangelisatie’ 
nodigt de lezers van het blad Uit-
daging via een advertentie op de 
achterpagina uit voor ‘Uw avond van 
Impartatie en mirakelen’. Een paar 
citaten uit de advertentietekst.

Omdat God Geest is, zult u uw 
mirakel en impartatie ontvan-
gen, terwijl broeder Cerullo een 
dynamische boodschap brengt op 
GROOT BEELDSCHERM. Wan-
neer u dit krachtige Woord van 
Gods dienaar ontvangt, zal uw 
leven – uw familie – uw bediening, 

een nieuwe geestelijke dimensie 
binnengaan. Ontdek uw verse zal-
ving, ervaar Gods kracht, ontdek 
uw bediening, stap in een nieuwe 
geestelijke dimensie, ontvang de 
wonderwerkende, ongelimiteerde 
kracht van God.

Omdat God Geest is, zult u uw mirakel 
en impartatie ontvangen

Bijbels alternatief: 
broederschap
Het Nederlands Dagblad 
interviewt predikant-ondernemer 
Ruben van Swieten en Quote-hoofd-
redacteur Sander Schimmelpen-
ninck naar aanleiding van hun boek 
‘Elite gezocht’.

Van Zwieten: “Met dat mensbeeld 
is het ‘eerst ik dan jij niet dan ik 
weer’. Dat is een heel dierlijke 
benadering van het leven. De Bij-
bel heeft hier een eeuwenoud, 
beter alternatief:  

dat van broederschap. Een 
woord dat overigens niet voor-
komt in de Bijbel. Kijk naar de 
verhalen over Kaïn en Abel, Ezau 
en Jakob. Verhalen waarin er dui-
delijk een sterkere en zwakkere 
broeder is. In eerste instantie 
hebben de zwakke broers de 
sterke broers nodig, Abel kan 
niet zonder de ontferming van 
Kaïn. Maar die ontferming hoort 
bij het ten volle mens zijn. ln die 
zin hebben sterke broeders net 
zo hard zwakke broeders nodig. 
Dat besef ontbreekt vaak bij 
onze elite. Eerst geld verdienen, 
een sterke broeder zijn in deze 
maatschappij komt later wel, 
denken ze. Als ze dat überhaupt 
al denken.’

Sterke broeders hebben net zo hard zwakke 
broeders nodig. Dat besef ontbreekt vaak bij 
onze elite.

Zaterdag 24 augustus
EO | NPO2 | 18.15
De Verandering
25 jaar lang is Arjan van Essen 
verslaafd aan gokken, maar weet 
dat voor iedereen verborgen te 
houden. Maar op een dag raakt 
Arjan zo verstrikt in zijn eigen leu-
gens en zijn de schulden zo hoog 
opgelopen dat de enige optie nog 
is om alles op te biechten.

Zondag 25 augustus
EO | NPO2 | 9.50
Kom terug
De relatie tussen God en mens 
kent veel scheidingen. We laten 
God veelal in de steek. Maar tel-
kens weer roept God tot ons: Kom 
terug. Ds.Arie van der Veer ver-
telt ons vanmorgen meer over de 
onvoorwaardelijke liefde van God.

Maandag 26 augustus
AVROTROS | NPO1 | 20.35
Implantaten
Het AVROTROS consumenten-
programma Radar nam begin dit 
jaar samen met dagblad Trouw, 
het initiatief voor een wereldwijd 
onderzoek naar medische implan-
taten. Wat heeft dit onderzoek 
opgeleverd?

Woensdag 28 augustus
NTR | NPO2 | 21.10
In de beste families
In de laatste uitzending van de 
serie In de beste families van 
Coen Verbraak spreekt hij met 
broers en zussen. In deze serie 
gaat het om grote levensthema’s 
die we allemaal meemaken.

Donderdag 29 augustus
AVROTROS | NPO2 | 22.35
Nu te Zien
Het Kröller-Müller museum staat 
bekend om zijn beeldentuin en 
grote collectie moderne sculp-
tuur. Op de tentoonstelling ‘Het 
begin’ is te zien hoe die bijzonde-
re beeldencollectie ontstaan is.

Vrijdag 30 augustus
NTR | NPO2 | 21.05
Een bezeten wereld
Over het turbulente leven en de 
toenemende angst voor ontspo-
ring in de jaren 30 komt de NTR 
met een zesdelige geschiedenisse-
rie. In de jaren 20 dringt de Ame-
rikaanse cultuur ons land binnen: 
in de bioscopen, de muziek en op 
de dansvloer. Het moet braver. 
Als tegenwicht wordt de eigen 
volkscultuur met klederdracht en 
klompendans van stal gehaald.

Vrijdag 30 augustus
EO | NPO1 | 21.35
Meer dan Goud
Wielrenster Leontien van 
Moorsel deelt haar verhaal. Haar 
leven kenmerkte zich jarenlang 
door hoge pieken en diepe dalen, 
waarbij familie van grote waarde 
is geweest.

bij de achterdeur 

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

De businessclub van maandblad 
Reveil organiseert op donderdag 
12 september een bijeenkomst 
in Ede. Deze keer staat het kind 
centraal. Gastheer en spreker is 
Pieter van Dijk, die met zijn orga-
nisatie Choice4Life tienermoe-
ders en pleeggezinnen begeleid. 
Tevens is hij directeur van een 
organisatie voor Passend Onder-
wijs. Vervolgens zal Rinus van 
Kuil, directeur van de Evangeli-
sche Basisschool ‘De Rots’ in Ede, 
zijn visie geven op de samenwer-
king tussen onderwijs en bedrijfs-

leven. Tot slot vertellen Tiemen 
en Anita Zeldenrust die een 
gezinshuis runnen, wat hun drijf-
veren zijn. Bij mooi weer wordt 
het een tuinfeest, bij regenachtig 
weer blijven we binnen. Maar hoe 
dan ook, de barbecue gaat aan! 
Het programma begint om 17.00 
(inloop vanaf 16.30) en duurt tot 
ongeveer 21.30 uur. Daarna is 
er gelegenheid voor naborrelen. 
Aanmelden: www.reveilbusiness-
club.nl/aanmelden-bijeenkomst/  
Meer informatie:  
www.reveilbusinessclub.nl 

DOOR DS. T.J .OLDENHUIS, COEVORDEN

Nu wij sinds enkele jaren weer 
op de wallen van de oude ves-
ting Coevorden wonen, heb 
ik achter mijn huis een heus 
groentetuintje aangelegd. Dat 
viel eerst niet mee om de 
grond zover te krijgen dat zij 
haar vruchten prijs zou kun-
nen geven. Al gravende bedacht 
ik dat op deze grond wel heel 
wat gestreden moet zijn in de 
loop der jaren. Nee resten van 

harnassen en degens heb ik niet 
gevonden, maar in gedachten 
hoorde ik het krijgsgekletter uit 
de dagen van weleer. 

Er lag een hele hoop puin in de 
grond. Kruiwagens vol hebben 
we afgevoerd. Puin van de glo-
rie van vroeger dagen. Tussen 
al dat puin vonden we ook veel 
resten van kalken pijpen, mooie 
versierde pijpenkoppen en vele 

brokstukken van stelen. Er werd 
dus ook nogal wat afgerookt 
in die dagen. Toen was het nog 
niet gevaarlijk en leverde het 
alleen maar wolken van genot 
op en ziek werd je er niet van. 
En wat niet weet, wat niet 
deert. Maar met mijmeringen 
krijg je de akker niet bereid en 
dus was het doorwerken gebla-
zen. Het zweet des aanschijns 
werd ineens voor mij ook een 
duidelijke realiteit. De dorens 
en de distels zouden geen enke-
le kans krijgen, want ik heb de 
grond gezuiverd 
van alle wortel-
stokken en wat 
dies meer zij. Op 
mijn akker wilde 
ik alleen maar vruchten zien. 
Dan is uiteindelijk alles klaar om 
het zaad verloren te geven. 

Nu maar het geduld bewaren, 
totdat de grond haarscheurtjes 
gaat vertonen en even later een 
bonenspruit de morgen groet. 
Even verderop staan op een 
dag de prille spinaziekinderen 
al in het gelid en hier en daar 
begroet mij een aardappelstam. 
Oh, wat prachtig, maar wat 

minder prachtig is, is het feit 
dat zich ook ongezaaide plan-
ten laten zien. Maar dat is toch 
onmogelijk? Daar had ik toch 
alles aan gedaan? 

Helaas is tegen dit kruid geen 
kruid gewassen Onkruid noemen 
we het gemakshalve. Ja, tegen-
woordig mag je het niet meer zo 
noemen, denk ik. Het zijn in elk 
geval kruiden die mij niet pas-
sen. Ze groeien welig en kruipen 
overal tussen en ik moet oppas-
sen dat ik het goede kruid laat 

staan en het mij 
niet passende er 
met wortel en 
tak uittrek. Ik 
brand mijn vin-

gers aan die vervelende groeisels. 
Moet ik ze dan toch maar laten 
staan tot de oogst? Maar als ik ze 
samen laat opgroeien wordt het 
helemaal niks met mijn oogst en 
bovendien rukken de slakken op, 
ook net van die distels. Komt er 
wel een oogst? Ik zal maatrege-
len treffen. Wat dacht je, dat ik 
me in laat pakken door dorens, 
distels en ander gespuis? Ze zul-
len er van lusten. U hoort er de 
volgende keer meer van!

Waren dorens en distels er 
nou al voor de zondeval 
of kwamen ze eerst op na 
de zondeval? Ik zal u, mijn 
beste lezer en lezeres, niet 
vermoeien met zulke, naar 
mijn bescheiden mening 
vaak nutteloze discussies, 
zeker midden in de zomer 
niet. Dat ze bestaan, kan al 
lastig genoeg zijn. Ik kan u 
vertellen dat ik er in elk geval 
last genoeg van heb.

Dorens en distels (I)

HET ZWEET DES AANSCHIJNS 
WERD INEENS VOOR MIJ OOK EEN 

DUIDELIJKE REALITEIT

-
-

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.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZENDINGSMIDDAG  
VAN DE KERK?

Businessmeeting over kinderen, 
onderwijs en bedrijfsleven
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dat van broederschap. Een 
woord dat overigens niet voor-
komt in de Bijbel. Kijk naar de 
verhalen over Kaïn en Abel, Ezau 
en Jakob. Verhalen waarin er dui-
delijk een sterkere en zwakkere 
broeder is. In eerste instantie 
hebben de zwakke broers de 
sterke broers nodig, Abel kan 
niet zonder de ontferming van 
Kaïn. Maar die ontferming hoort 
bij het ten volle mens zijn. ln die 
zin hebben sterke broeders net 
zo hard zwakke broeders nodig. 
Dat besef ontbreekt vaak bij 
onze elite. Eerst geld verdienen, 
een sterke broeder zijn in deze 
maatschappij komt later wel, 
denken ze. Als ze dat überhaupt 
al denken.’

Sterke broeders hebben net zo hard zwakke 
broeders nodig. Dat besef ontbreekt vaak bij 
onze elite.

Cursus �eologische Vorming  
in Assen, Hengelo, Kampen en Rijssen

God van liefde en wil het beste 
voor zijn kinderen. En al begrij-
pen wij Hem niet altijd mogen 
we toch geloven dat Hij het doet 
uit liefde voor zijn kinderen. In 
2 Kronieken 16:9 wordt het zo 
verwoord: De Heer laat immers 
voortdurend zijn ogen over de 
aarde rondgaan en biedt iedereen 
hulp die hem met heel zijn hart is 
toegedaan.
Vakantietijd. Hier in het noor-
den is de vakantie weer voorbij. 
De schooldeuren gaan weer open 
en de kinderen worden welkom 

geheten. Ook de allerkleinsten 
die voor het eerst naar de basis-
school gaan. Voor hen zal het 
best spannend zijn om voor even 
afscheid te moeten nemen van 
pappa en/of mamma. Maar de juf 
weet vaak wel hoe ze daar mee 
om moet gaan en zo worden de 
kleintjes met liefde opgevangen 
zo’n eerste schooldag. De leer-
krachten hebben zich wellicht al 
voorbereid op het nieuwe school-
jaar en ongetwijfeld is het weer 
even wennen aan de regelmaat 
van op tijd opstaan, voor zowel 
de leerkrachten als de kinderen. 
Voor de basisschoolkinderen 

start het schooljaar a.s. maan-
dag en we wensen hen samen 
met hun juffen en meesters een 
mooie en leerzame tijd toe. Moge 
het alles eraan bijdragen dat het-
geen er geleerd wordt vruchten 
voor de toekomst zal afwerpen.
De jongeren die voor het eerst 
of opnieuw naar het voortgezet 
onderwijs gaan hebben nog een 
aantal dagen vrij maar dan zal 
ook voor hen de opening van 
het nieuwe schooljaar een fijt 
worden. We wensen hen samen 
met hun onderwijzers veel les en 
leerplezier toe en hopen dat ook 
voor hen al het geleerde mag bij-

dragen aan een goede toekomst.
We wensen zowel leraren en 
kinderen bij alles wat er op hen 
afkomt in dit nieuwe schooljaar 
Gods liefde en zijn zegen toe.
Mogen ook alle werkenden voor 
wie eveneens de vakantie ten 
einde is gekomen de vreugde 
en het plezier van het mogen 
en kunnen werken zien als een 
gave die uit Gods hand ont-
vangen wordt. We wensen hen 
Gods leiding en zegen toe bij het 
werk wat wacht en uitgevoerd 
moet worden.
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4 Middle East 
Music Night
Tijdens de Middle East Music 
Night kunnen mensen de rijk-
dom aan smaken van Israëlische 
muziek ervaren. In het land Israël 
komen verschillende culturen 
samen. Mensen vanuit de hele 
wereld vinden er hun thuis. Ze 
nemen hun eigen tradities en cul-
tuur mee. Israëlische muziek is 
de ultieme mix van smaken die 
elkaar versterken. Lekker en 
soms ook pittig! Heerlijke ritmes 
uit het Midden-Oosten, dans uit 
het Middellandse Zeegebied en 
Braziliaanse, Franse en Ameri-
kaanse vibes.

Donderdag 19 september, 20.00 – 23.00 uur, Nijkerk, 
Israëlcentrum, € 10, isreality.nl/concert

Hanne de Vries toert 
in Roemenië
Hanne de Vries toert deze zomer 
met zijn band door Oost-Europa 
om lokale christenen te bemoe-
digen en mensen iets van Jezus 
te laten zien. De Vries doet dit, 
omdat de Roemeense worshiplea-
der Stefan Petre hem vroeg naar 
Roemenië te komen om: “Vreug-
de te brengen in ons depressieve 
land.” Aangezien dit precies past 
in de doelstelling van Hannes 
stichting ‘Love Revolution’, geeft 
hij gehoor aan deze oproep. 
Hanne de Vries en band treden 
op verschillende plekken in Roe-
menië op met worship-concerten. 

Voor meer informatie over of het ondersteunen  
van de stichting, kan men kijken op  
www.stichtingloverevolution.nl 

Elise Mannah: Als ik 
zo vrij mag zijn
Elise Mannah slaat in haar nieuwe 
solo theatervoorstelling haar 
vleugels uit en onderzoekt hoe 
ver vrijheid reiken kan en mag. 
Op de haar typerende ontwape-
nende wijze neemt ze ons mee 
op haar vlucht langs nieuwe klein-
kunstige liedjes, verhalen en anek-
dotes vol herkenning en diepgang 
waarbij ongeremd lachen en soms 
een traan wegpinken altijd dicht 
bij elkaar liggen. Elise strijkt in het 
najaar van 2019 vast ook neer in 
een theater bij u in de buurt.

20 september - 25 oktober, kaarten via TrueTickets

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE  
JEUGDBIJEENKOMST?

“ Enthousiaste,  
gedreven docenten  
en wát een kennis!”

Twee scheidende cursisten 
blikten terug: “Wat mij als rode 
draad door alle vakken heen bij 
zal blijven, is de oproep tot het 
nemen van verantwoordelijkheid 
vanuit liefde. ‘Mens, waar ben je?’ 
En: “Ik kreeg wat ik wilde: heel 
veel informatie, heel boeiend, erg 
afwisselend en ook wel behoorlijk 
pittig soms. Maar wat ben ik er 
rijker door geworden!”

Gesprek ontbreekt
Ds. Jan Hommes, classispredikant 
Groningen/Drenthe begrijpt 
deze beide reacties heel goed. 
“De cursus TVG draagt bij 
aan bewustwording, aan de 
vorming van mensen als gelovig 
mens binnen onze kerken, voor 
kennisoverdracht zodanig dat 
het gesprek tussen verschillende 
mensen beter gevoerd kan 
worden. Persoonlijk denk ik, 
dat dat gesprek nog al eens 
ontbreekt, terwijl de verschillen 
erg groot zijn, overal. Dat hoort 
ook bij onze postmoderne 
samenleving denk ik.”

Meer openheid
“Ik denk dat de TVG ook kan 
bijdragen aan meer openheid voor 
de samenleving, omdat basiskennis 
wellicht ook basisvertrouwen 
geeft en ruimte om ook de twijfel 
en de aarzelingen 
toe te laten: 
ruimte om te 
luisteren en met 
respect samen te 
spreken. Jacobus 
zegt in zijn brief 
dat we snel moeten luisteren en 
langzaam spreken en dat vraagt 
veel van ons mensen. Ik denk ook 
dat mensen die de TVG hebben 
gedaan een gemeente ook kunnen 
helpen meer en beter met elkaar 

in gesprek te zijn. Ik veronderstel 
daarmee dat cursisten ook 
kerkelijk actief willen en kunnen 
zijn of in ieder geval betrokken.”

Feest
Ineke Douwes typeerde haar 
drie jaren als volgt. “Vanaf de 
eerste dag was het een feest 
om op dinsdag naar Assen te 
gaan: wát een enthousiaste, 
gedreven docenten hebben 
we mogen meemaken, en wát 
een kennis bezitten ze! Niet 
alleen de docenten maar ook de 
medecursisten lieten ons delen 
in hun grote belezenheid, kennis 
en ervaring. We leerden elkaar 
steeds beter kennen. De groep 
voelde als een warme, veilige 
plek waar ook persoonlijke 
dingen besproken werden met 
respect voor ieders eigenheid. 
Daarnaast zorgden humor en 
relativeringsvermogen voor 
een ontspannen sfeer en vele 
lachsalvo’s. Kritische vragen 
kwamen voort uit diepe 
betrokkenheid en grote interesse. 
De docenten gingen die zelden 
uit de weg en durfden zich open 
en kwetsbaar op te stellen. We 
hebben veel zielsverwanten 
leren kennen, mensen die durven 
twijfelen, zoekers met dezelfde 
honger naar kennis vanuit 

heel diverse 
achtergronden. 
Wat een rijkdom 
en plezier om 
daar deel vanuit 
te mogen maken. 
Wat een rijk 

aanbod was het ook! Maar voor 
mij zijn Drewermann en het zicht 
op de verschillende mogelijkheden 
van bijbelvertalingen ware eye-
openers geweest. Telkens weer 
smaakte het naar meer.”

Woordenboek
Mini Niers-Hulshof herkende veel 
van haar jaargenote. “Ik ben opge-
groeid in een hervormd gezin. 
Kerkelijk meelevend maar niet 
streng in ‘de leer’. Naarmate ik 
ouder werd, bewuster en een twij-
felaar, werd ik nieuwsgierig naar 
meer informatie over verschillende 
godsdiensten en zo meer: vandaar 
TVG. Aangezien ik geen HBO-
opleiding heb, kwam het geregeld 
voor dat thuis het woordenboek 
er bij werd gepakt, zodat ik een 
beetje begreep wat ik las. Ik heb 
een heel andere kijk op de Bijbel, 
het geloof en de 
verschillende gods-
diensten gekregen.                                                                                                             
Twijfel ik nu min-
der? Nee, beslist 
niet, want ik ben 
er wel achter 
gekomen dat hoe meer je weet, 
des te meer tot het besef komt dat 
je heel weinig weet.”

Open staan voor elkaar
Ds. Jan Hommes, die de schei-
dende cursisten ook toesprak, liet 
horen wie we ook zijn en wat we 
ook willen binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland. “Een funda-
menteel gesprek over kerk-zijn 
en geloven is belangrijk. En daarin 

elkaar respecteren of zelfs helpen 
om woorden te vinden, zeer zeker 
ook. Dat hebben we nodig. Er is 
sprake van een geweldige diversi-
teit en dat geeft behoorlijke uit-
dagingen. Ik zou die verscheiden-
heid graag in de volle breedte met 
elkaar in gesprek zien en dat blijft 
lastig. Liberale christenen timme-
ren aan de weg, net als evangeli-
sche gemeenteleden en dat vraagt 
nog al wat van een kerkenraad en 
gemeente om dat goed met elkaar 
te doen. Daarom is het voor mij 
altijd belangrijk te weten dat we 
elkaar gegeven zijn in die verschei-

denheid en elkaar 
niet uitzoeken op 
gelijkgezind zijn. 
We zijn allemaal 
kind van God, we 
voelen ons allen 
verbonden met en 

in Christus en dat betekent open 
staan en aandacht hebben voor 
elkaar. Maatschappelijk zie ik een 
grotere betrokkenheid met name 
op diaconale zaken. Er wordt in 
de volle breedte kerkelijk samen-
gewerkt op het terrein van het 
sociaal domein bijvoorbeeld: met 
alle kerkelijke gezindten, maar ook 
met een organisatie als Humanitas 
en de burgerlijke overheid. Dat 
lijkt me heel goed en wenselijk.”

Elk jaar is het een ‘komen en gaan’ van cursisten �eologische Vor-
ming en Verdieping (TVG) gemeenteleden en geïnteresseerden, zo ook 
in Assen. Na drie jaar TVG verlaten cursisten met een certi�caat ook 
deze cursusplaats. 

INEKE DOUWES: “EEN WARME, 
VEILIGE PLEK WAAR OOK 

PERSOONLIJKE DINGEN BESPROKEN 
WERDEN MET RESPECT VOOR IEDERS 

EIGENHEID.”

JAN HOMMES: “WE ZIJN ELKAAR 
GEGEVEN IN VERSCHEIDENHEID 
EN ZOEKEN ELKAAR NIET UIT OP 

GELIJKGEZIND ZIJN.”

“Een fundamenteel gesprek over kerk-zijn en geloven is belangrijk.”

In Assen begint de cursus Theologische Vorming/Verdieping Gemeenteleden op 27 augustus met een 

‘openingsbijeenkomst’. Ds. Corry Nicolay uit  Heerenveen bijt het spits af en spreekt over ‘Kleurrijk 

geloven’. Om 9.30 uur wordt eenieder welkom geheten met koffie, thee en iets lekkers. Het cursusjaar 

begint op dinsdag 3 september. Op donderdagavond 19 september 2019 is er een tweede informatie-

bijeenkomst. 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 geïn-

teresseerd is in de cursus: ook in Kampen (dinsdagavond, www.tvgkampen.nl), Hengelo (secretariaat: 

Mw. I.M. ter Kuile-De Boer: kuile@hetnet.nl) en Rijssen (cursustvg.nl) worden TVG-cursussen ver-

zorgd. Zie hiervoor op de landelijke site onder www.pkn.nl/tvg 

Dinsdag 27 augustus, 10.00 uur en donderdag 19 september 19.30 uur, Assen,  

Markehuus, Scharmbarg 35. 

Cursus Theologische Vorming Assen
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vr 23 aug
Luc. 13:10-17

za 24 aug
Luc. 13:18-21

zo 25 aug
Luc. 13:22-30

ma 26 aug
Luc. 13:31-35

di 27 aug 
1 Sam. 13:1-15a

wo 28 aug
1 Sam. 13:15b-22

do 29 aug
1 Sam. 13:23-14:15

vr 30 aug
1 Sam. 14:16-23

Genade is als ademhalen:  
je bent je er niet van bewust, 
totdat je benauwd wordt. 
Rikkert Zuiderveld

Zondag 25 augustus 2019

Aalden 10.00 ds. G. Stevens
Alteveer GK 10.00 en 17.00 ds. 
H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 ds. H. 
Harmsen JK 9.30 ds. K. Douwes 
De Slingeborgh 10.30 ds. 
R. Veldman OK 10.00 ds. R. 
Busschers
Beilen PK 10.00 dhr. M. de Jager
Borger GH 10.00 Hessel Hansma
Bovensmilde WK 9.30 ds. R. 
Koopmans
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout. H.A.
Diever GK 10.00 dhr. B. van 
Dijke 19.00 ds. T. Oldenhuis
Drijber GK 10.00 ds. ter Horst
Dwingeloo 10.00 ds. G. Zijl
Een 9.30 ds. D. van Veen
Elim GK 10.00 ds. A. Heiner
Emmen GrK 11.00 ds. Le Grand 
Kapel 10.00 da. de Valk Opgang 
10.00 ds. Fischer SH 10.00 ds. 
Brongers
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. F. de Boer
Gasselternijveen 10.00 da. 
Hordijk
Gees 10.00 ds. J. Wassenaar
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grolloo 10.00 Anita Akkerman
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. J. 
Wegerif 19.00 openluchtdienst
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. A. Donker
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans 
GrK 19.00 ds. K. Hazeleger HK 
9.30 ds. J. Snaterse OK 9.30 
ds. D. v/d Vaart VH 9.30 ds. W. 
Loosman Weidesteyn 10.30 ds. 
A. van Beijeren Olden Kinholt 
10.15 mw. H. v/d Zwaag BD 10.30 
drs. L. Jansen
Klazienaveen KK 9.30 dhr. J. van 
Vondel
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Meijer
Meppel MK 10.00 ds. C. 
Huisman Erfdeel 10.00 ds. H. 
Jaspers Focks 

Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. 
v/d Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. D. v/d 
Streek 19.00 ds. T. Beekman
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 ds. R. Kok
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. W. Meijles. 
H.A. JK 10.00 openluchtdienst
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 
ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 da. Akkerman
Sleen DK 10.00 ds. H. Borst
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde. H.A.
Tiendeveen 10.00 ds. T. Beekman 
15.00 ds. J. den Dikken
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. A. 
Hekman SK 10.00 da. M. Leffers. 
H.A.
Zuidlaren DK 10.00 ds. J. van 
Slooten
Zuidwolde GK 9.30 ds. D. Kits 
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr. J. van 
Vondel

Flevoland

Zondag 25 augustus 2019

Ens GK 9.30 ds. W. Kok
Kraggenburg 10.00 ds. J. 
Renkema
Urk BK 10.00 prop. H. Kramer 
17.00 ds. G. van Zanden PK 10.00 
ds. E. Terpstra 17.00 prop. H. 
Kramer De Poort 10.00 ds. G. 
van Zanden 17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

Overijssel
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Almelo Bleek 10.00 mw. H. 
Westerik De Ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga GrK 10.00 ds. M. 
Montagne Noach 10.00 ds. H. 
Veltman Eugeria 10.30 da. J. 
Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. J. 
Adriaanse 19.00 ds. E. Prins
Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. Stap
Bergentheim OK 10.00 da. G. 
Rohaan
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk. H.A.
Borne OK 10.00 ds. A. van 
Houwelingen. H.A. Dijkhuis 
10.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle HK 9.30 ds. T. 
Nieuwenhuis 19.00 ds. G. 

Schreuders GK 9.30 ds. R. Visser 
19.00 ds. J. Wassenaar
Daarlerveen 9.30 en 17.00 ds. 
M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 ds. A. Tol 
Oudleusen 10.30 ds. H. Schipper
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K. 
van Staveren 19.00 ds. J. Zondag. 
Zangd.
De Krim PK 9.30 ds. J. Woltinge
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld HK 19.00 ds. R. Kranen 
DK 10.00 ds. G. de Goeijen
Enschede OK 10.00 dr. C. de 
Jonge Lonneker 10.00 mw. M. 
de Vries Usselo 10.00 ds. A. 
Reitsma BK 10.00 n.b. ZP 18.00 
ds. A. Fuhrmann HZ 10.00 past. F. 
Peters JK 10.00 ds. F. Wiersma
Enter 9.30 ds. H. van Wingerden 
19.00 ds. J. de Kok
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma 19.00 ds. Veenstra GrK 
9.30 prop. A. van Dalen 19.00 ds. 
W. Hulsman HC 9.30 ds. J. van 
Oostende 15.00 ds. K. Bogerd
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg HK 10.00 ds. W. 
v/d Wel Radewijk 10.00 ds. P. 
Noordmans HöK 9.30 ds. A. de 
Lange SK 19.00 ds. W. v/d Wel 
Oostloorn 10.30 ds. A. de Lange
Heino Hof van Rakhorst 10.00 
Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds L. Aangeenbrug 19.00 ds. G. de 
Goeijen KW 9.30 ds. R. Perk KZ 
10.15 ds. E. Groeneveld
Holten Kandelaar 9.30 ds. S. 
Roozenboom
Kamperveen 9.30 ds. Posthumus
Lemelerveld BK 9.30 ds. L. den 
Besten
Lutten KK 9.30 ds. C. Post. H.A.
Mariënberg SK 9.30 ds. T. 
Oldenhuis
Nieuwleusen MK 9.30 ds. L. 
Hoekstra 19.15 ds. J. Schipper OK 
9.30 ds. M. Keuning
Nijverdal RB 9.30 ds. W. 
Kaljouw. H.A. 19.00 da. L. Jansen 
HC 9.30 da. B. v/d Weg. H.A.
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 

GK 9.30 ds. R. Vissinga
Ommen GK 9.30 gastpred. HK 
9.30 ds. J. de Haan
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris  
19.00 ds. H. Paas
Rouveen 9.15 ds. J. v/d Mark
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo 
FK 9.30 ds. A. v/d Griend
Schuinesloot 9.30 ds. G. de 
Vries. H.A.
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
J. Tiggelaar Kapel 19.00 ds. E. v/d 
Veen
Staphorst 11.00 ds. J. v/d Mark
Steenwijk GrK 9.30 ds. H. 
Procee OV 9.30 en EV 10.45 ds. 
B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters
Vriezenveen OK 9.30 ds. F. 
Schipper
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J. 
Antonides 19.00 ds. F. Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. K. Borsje
Wierden DK 9.00 ds. G. 
Schreuders 10.45 ds. H. Donken 
18.45 ds. W. Gorissen GK 9.30 
ds. R. Blaauw 19.00 ds. R. Perk 
Hoge Hexel 9.30 ds. T. Smink 
15.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 da. I. Boersma
Wilsum 9.30 da. H. de Kok 14.30 
ds. Tiggelaar
Windesheim 10.00 ds. D. v/d 
Meulen 19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 mw. G. 
Mateman
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 dhr. C. van Vliet
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek. Voorber. H.A. HK 19.00 ds. 
H. ter Beek
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
GrK 19.00 vespers JK 9.30 ds. B. 
Jongeneel 19.00 ds. F. van Santen 
LK 10.00 ds. B. Zitman OK 10.00 
ds. E. Urban 14.00 perki-dienst 
Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu 
SiK 10.00 ds. R. van Putten StK 
9.30 ds. J. de Kok

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

Drenthe

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

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

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

Eindredactie Willemke Wieringa

Redactie ds. W.J. Bakker, drs. A. Hekman,  
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 afloop 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

Een mens wil gezien worden

Wat het gebrek 
aan erkenning 

teweegbrengt bij mensen per-
soonlijk en in een samenleving, 
vertelt de bekende Amerikaanse 
politicoloog en filosoof, Francis 
Fukuyama*, verbonden aan de 
Stanford-universiteit. Zo is het 
populistisch nationalisme een 
algemene trend in de interna-
tionale politiek. Trump is niet 
de enige populistische leider. In 
Rusland heb je Poetin, in Turkije 
Erdogan, in Hongarije Orban, 
in Polen Kaczynski, in Brazi-
lië Bolsonaro, op de Filippijnen 
Duterte. Populistische leiders 
maken aanspraak op een directe 
charismatische band met ‘het 
volk’, waarbij grote delen van de 
bevolking worden uitgesloten. 
Ze houden niet van instituties en 
proberen de controlemechanis-
men te ondermijnen die de per-
soonlijke macht van een leider in 
een moderne liberale democratie 
inperken. Zoals een onafhanke-
lijke rechtspraak, 
een onpartijdig 
overheidsappa-
raat, onafhanke-
lijke media en een 
vrije pers. Ze spelen in op het 
ressentiment van gewone men-
sen, die ontevreden zijn en niet 
erkend worden in hun problemen 
en behoeften. Het verlangen naar 
erkenning van je identiteit wordt 

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Alphen aan den Rijn (herv., 
Adventskerk), ds. L. van Rikxoort te 
Mariënberg (geref.) en Heemse-West
te Zwolle (Jeruzalemkerk), ds. 
G.J. Codée te Maarssen (herv.).

Aangenomen
naar Parrega-Hieslum i.c.m. 
Exmorra-Allingawier en met 
Tjerkwerd-Dedgum, ds. W.L. 

Andel wonend te Oudega 
(interimpredikant in alg. dienst);  
naar Beesd, ds. J.S. van 
Poppel te Den Haag (diaconaal 
opbouwwerker Stad en Kerk)

HERSTELD HERV. KERK
Bedankt
voor Barneveld-
Kootwijkerbroek-
Voorthuizen, ds. R.P. van 
Rooijen te Oosterwolde (Gld)

komen en gaan

‘Buitengewoon’ is het thema 
voor de ‘Week van Gebed voor 
de eenheid van de christenen’ 
in 2020. Dat maakten de Raad 
van Kerken en MissieNederland 
bekend. De jaarlijkse gebedsweek 
vindt plaats van 19 tot en met 
26 januari. Geïnspireerd door 
de buitengewone vriendelijkheid 
die in Handelingen 28 naar voren 
komt, daagt de Week van Gebed 
deelnemers uit om te streven 
naar meer dan het gewone. 

Het materiaal voor 2020 is 
voorbereid door kerken in 
Malta. Christien Crouwel, 

algemeen secretaris van de 
Raad van Kerken: “Het thema 
‘Buitengewoon’ ligt dicht bij 
de bevolking van Malta. In 
het Bijbelboek Handelingen 
lezen we dat Paulus en zijn 
reisgenoten schipbreuk lijden op 
het eiland. Daar worden zij met 
buitengewone vriendelijkheid 
opgevangen. Deze gebeurtenis 
markeert het moment waarop 
het evangelie het eiland bereikt. 
Dat wordt door de bevolking nog 
ieder jaar gevierd. In de komende 
gebedsweek worden wij daarin 
meegenomen.”
Jan Willem Janse, projectleider 

bij MissieNederland, licht het 
thema verder toe: “Het unieke 
aan dit thema is dat het ons niet 
alleen oproept tot buitengewone 
vriendelijkheid, maar ook uitdaagt 
om te durven ontvangen van 
mensen die anders zijn dan 
wij. Die uitdaging past goed bij 
de Week van Gebed voor de 
eenheid. Wanneer we de ander 
zien als bedreiging, komen we niet 
tot ontmoeting en zeker niet tot 
het vieren van eenheid.”
Voor de Week van Gebed wordt 
een orde van dienst aangeboden 
en materiaal voor acht dagen 
van gebed en bezinning. Ook 
worden er materialen ontwikkeld 
voor kinderen en tieners om 
te gebruiken in de kerk en op 
scholen. Aan de totstandkoming 

van dit materiaal werken 
christenen mee vanuit de 
volle breedte van de kerk. De 
materialen zijn te bestellen via de 
websites van de Raad van Kerken 
en MissieNederland.
De Raad van Kerken en 
MissieNederland kennen een 
lange gebedstraditie die teruggaat 
op initiatieven van ruim 150 jaar 
geleden. Wereldwijd bidden 
miljoenen christenen mee. 
Door samen te bidden blijken 
zij onderlinge verwantschap 
te ervaren. Tegelijk tonen ze 
hun verantwoordelijkheid voor 
anderen door de problemen van 
de samenleving in de voorbeden 
een plek te geven. Naar schatting 
doen in Nederland 200.000 
mensen mee met het initiatief.

‘Buitengewoon’ 
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Agenda

Zondag 25 augustus
Tentdienst, 9.30 uur (tent open: 9.00 
uur), Hoogersmilde, feesttent 

Zondag 25 augustus
Ontmoetingsdienst ‘De Schoof’, 
‘De Kruiskerk’ en de VBW te 
Daarlerveen, 17.00 uur, Sport-
hal, gratis toegang, collecte voor 
de onkosten, thema: ‘SchatRijk’, 
koffie en broodjes na afloop

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

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

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

Donderdag 5 september
Lezing ds. Oscar Lohuis: Tekenen 
van de aanstaande wederkomst, 
Genemuiden, Hervormd Cen-
trum, Stuivenbergstraat 51, 
20.00 uur

Zaterdag 7 september
Trainingsdag Gemeentegroeigroe-
pen, Evangelisch Werkverband, 
Harderwijk, De Regenboog, 
Bloemendreef 1, 10.00 – 17.00 
uur info/gratis ticket: ewv.nl

Zondag 8 september
Spreekbeurt Hans Maat (direc-
teur Evangelisch Werkverband), 
Zwolle, Sionskerk, Glanerbeek 
10, 10.00 uur

Dinsdag 10 september
Start cursus ‘Ruimte voor de 
Geest’, Ommen, Evangelisch 
Werkverband, meer info: ewv.nl

Donderdag 12 september
Seminar ds. Henk Poot: Israël en 
het evangelie van Johannes, Lely-
stad, Max het Musje, Groen vel-
den 83, 20.00 uur

Vrijdag 13 september
Opening Expositie van Engelen-
beelden (Ela Venbroek), Die-
penveen, Klooster Nieuw Sion, 
Vulikerweg 6 15.00 door pastor 
Marinus van den Berg. De exposi-
tie is tot 24 november van 14.00-
17.00 uur geopend, toegang vrij

Zaterdag 14 september
Fancy fair en veiling, 10.00, Mar-
kelo, kerkplein en Martinushof

Maandag 16 september
Lezing Wim Zwitser: ‘Europa en 
Babylon’, Steenwijk, Bethel, Gast-
huislaan 109, info: zoeklicht.nl/agen-
da (1e lezing uit een serie van 4)

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

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Een mens wil gezien worden

Wat het gebrek 
aan erkenning 

teweegbrengt bij mensen per-
soonlijk en in een samenleving, 
vertelt de bekende Amerikaanse 
politicoloog en filosoof, Francis 
Fukuyama*, verbonden aan de 
Stanford-universiteit. Zo is het 
populistisch nationalisme een 
algemene trend in de interna-
tionale politiek. Trump is niet 
de enige populistische leider. In 
Rusland heb je Poetin, in Turkije 
Erdogan, in Hongarije Orban, 
in Polen Kaczynski, in Brazi-
lië Bolsonaro, op de Filippijnen 
Duterte. Populistische leiders 
maken aanspraak op een directe 
charismatische band met ‘het 
volk’, waarbij grote delen van de 
bevolking worden uitgesloten. 
Ze houden niet van instituties en 
proberen de controlemechanis-
men te ondermijnen die de per-
soonlijke macht van een leider in 
een moderne liberale democratie 
inperken. Zoals een onafhanke-
lijke rechtspraak, 
een onpartijdig 
overheidsappa-
raat, onafhanke-
lijke media en een 
vrije pers. Ze spelen in op het 
ressentiment van gewone men-
sen, die ontevreden zijn en niet 
erkend worden in hun problemen 
en behoeften. Het verlangen naar 
erkenning van je identiteit wordt 

niet beantwoord. Veel mensen 
hebben het gevoel dat politici 
hun zorgen niet zien, laat staan 
er iets aan doen.

Identiteit
Een mens verlangt ernaar als 
gelijke gerespecteerd te worden, 
hunkert naar erkenning als gelijk-
waardig aan anderen. Erkenning 
van je identiteit. Dit is niet alleen 
bevredigd worden met economi-
sche middelen, een baan krijgen 
en meer loon. Ressentiment ont-
staat als je eigenwaarde of waar-
digheid door anderen niet erkend 
wordt, als je gekleineerd wordt 
of miskend of vernederd. Zelfs 
hele landen kunnen zich miskend 
voelen, hetgeen de drijvende 
kracht is geweest achter agressief 
nationalisme. Dit geldt ook voor 
gelovigen die het gevoel hebben 
dat hun geloof gekleineerd wordt, 
aldus Fukuyama.

Vernedering
Wat de demonstranten in de Ara-
bisch Lente van 2011 met elkaar 
gemeen hadden, was dat zij door 

hun regering ver-
nederd en mis-
kend waren, niet 
als mens werden 
behandeld. De 

mensen wilden mondig zijn, mede 
macht uitoefenen door deel te 
nemen in bestuur. Autoritaire 
regeringen erkennen de gelijk-
waardigheid van hun burgers niet. 
Rechts-nationalistische populisti-

sche krachten komen op, doordat 
mensen onzichtbaar zijn gewor-
den voor hun medemensen. Ze 
voelen zich daardoor vernederd. 
En dit is erger dan het gebrek 
aan financiële middelen. Je voelt 
je rijk als je wordt opgemerkt, 
als er naar je geluisterd wordt, 
als je medeleven en belangstel-
ling krijgt. Wij willen gezien en 
gewaardeerd worden.

De onzichtbare mens
De werkelijke vernedering van 
het racisme in het Noorden van 
Amerika was dat zwarte Ame-
rikanen onzichtbaar waren voor 
blanke Amerikanen. Ze werden 
niet per se slecht 
behandeld, maar 
domweg niet als 
medemensen 
gezien. Je kunt wel 
geld geven aan een dakloze zon-
der dat je met hem oogcontact 
maakt: je gaat dan voorbij aan de 
menselijkheid die de bedelaar en 
jij met elkaar gemeen hebben. Die 
ander is mens zoals jij zelf. Werk 
is belangrijk. Het hebben van een 
baan brengt niet alleen middelen 
met zich mee, maar ook erken-
ning door de rest van de samen-
leving dat je iets doet wat sociale 
waarde heeft.

Immigratie
Wanneer mensen zich niet begre-
pen voelen, het gevoel hebben 
niet gezien te worden door de 
overheid, aan hun problemen 
geen aandacht wordt besteed, 
hun identiteit verliezen, dan gaan 
ze wrok koesteren en zijn ze 
ontvankelijk voor het populisme. 
Vreemdelingen, immigranten en 
de elite van je eigen landgeno-

ten hebben samengezworen om 
je klein te houden; je bent en 
vreemde in eigen land, jouw land 
is niet meer van jou en jij wordt 
in je eigen land niet meer geres-
pecteerd. Daarom is immigratie 
een pijnlijk probleem. Ze kan 
economisch van betekenis zijn, 
want buitenlandse arbeiders zijn 
belangrijk voor het arbeidsproces. 
Maar hun aanwezigheid wordt 
bijna altijd gezien als een bedrei-
ging voor de culturele identiteit.

Respect
Mensen worden niet altijd met 
evenveel respect behandeld. 
Ze worden beoordeeld naar 

hun huidskleur, 
geslacht, natio-
nale herkomst, 
uiterlijk, etnici-
teit of seksuele 

oriëntatie. Iedereen heeft echter 
zijn of haar eigen waardigheid, 
identiteit. Wederzijds respect is 
hiervoor nodig. Rechts populisme 
ontstaat waar mensen het gevoel 
hebben dat hun eigen identiteit 
wordt bedreigd. De identiteitspo-
litiek vindt haar oorsprong in een 
wereld waarin armen en gemargi-
naliseerden onzichtbaar zijn voor 
hun medemensen. Economische 
nood roept wrok op en die is te 
temperen door de bezorgdheid 
over banen, inkomens en veilig-
heid weg te nemen. Identiteit kan 
gebruikt worden om verdeeld-
heid te zaaien, maar tevens om 
mensen te verenigen. Dat zal uit-
eindelijk de remedie zijn tegen de 
populistische politiek van nu.

*) Identiteit. Waardigheid, ressentiment en identiteitspoli-

tiek. Francis Fukuyama. Uitg. Atlas Contact Amsterdam/ 

Antwerpen, 2019

Het electorale succes van populisten wordt vaak verklaard vanuit eco-
nomische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan iden-
titeit. Het gaat niet direct om geld. Mensen hechten aan erkenning van 
hun waardigheid. Ze willen gehoord en serieus genomen worden. 

VEEL MENSEN HEBBEN HET GEVOEL 
DAT POLITICI HUN ZORGEN NIET ZIEN, 

LAAT STAAN ER IETS AAN DOEN.

JE VERNEDERD VOELEN IS ERGER 
DAN HET GEBREK AAN FINANCIËLE 

MIDDELEN.

Een protest tegen Trumps scheiding van allochtone kinderen  
van hun ouders op 30 juni 2018 in Washington Dc. 

‘Identiteit kan gebruikt worden om verdeeldheid te zaaien,  
maar tevens om mensen te verenigen.’

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN
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Kerkdiensten
Zondag 25 aug:10.00 uur, geza-
menlijke dienst in Kuinre, voor-
ganger ds. D.J.H. Wolse.
Zondag 1 sept:10.00 uur, geza-
menlijke dienst in Blankenham, 
voorganger Ds. E. van Veen.
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben neemt u dan con-
tact op met een van de ouderlin-
gen.
Zieken en allen die pijn en ver-
driet hebben: wensen we Gods 
troost en nabijheid toe.
Bloemen. 24 juli vierde mw. R. 
van Veen-Timmerman haar ver-
jaardag en 16 augustus mw. J.M. 
Lok-Westerbeek. Beide dames 
ontvingen een bloemetje met 
onze hartelijke felicitaties. 
Wat kun je als christen van 
joden leren? (ds. D. Pruiks-
ma)
In mijn contacten met Joden heb 
ik veel over het joodse geloof 
geleerd, maar veel meer nog over 
mijn christelijk
geloof. Vooral door met joden 
de Bijbel te lezen. Ik heb geleerd 
dat de geschriften van het Nieu-
we Testament deel zijn van het 
gevarieerde joodse leven van die 
dagen. Ik heb geleerd om Jezus 
en Paulus te zien als personen die 
joods leefden, spraken en schre-
ven. Er waren ook geen andere 
mogelijkheden; het christendom 
bestond niet en het heidendom 
was geen keuze voor wie de 
God van Israël trouw was. Jezus 
en Paulus waren niet van plan 
om afscheid van het jodendom 
te nemen. Voor beiden was hun 
joods-zijn de vanzelfsprekende 
mogelijkheid om te leven. Pas in 
latere eeuwen is het idee ont-
staan dat jodendom en christen-
dom verschillende en onverander-
lijke tradities zijn. Die gedachte is 
vreemd aan onze bronnen. 
Kerkdienst zonder dominee
De praktijk gaat sneller dan de 
kerkelijke discussies een ant-
woord geven. In kerkdiensten, 
vaak ’s middags of ’s avonds, gaan 
kerkelijk werkers, jeugdwerkers 
en inspirerende sprekers al dan 
niet uit de Protestantse Kerk 
voor. Naar een preekconsent 
wordt vaak niet gevraagd. In de 
nabije toekomst zullen er steeds 
minder predikanten zijn en predi-
kanten met een kleiner contract. 
Dat maakt natuurlijk de predikant 
niet overbodig. Voor een kwali-
tatief goede eredienst is exegese, 
hermeneutiek (wetenschappelijke 
verklaring van teksten) en theolo-
gie nodig. Wel verandert de taak 
en de rol van de predikant: meer 
ondersteunend en aanjagend. De 
predikant kan de rol van coach en 
toeruster vervullen door kerkelijk 
werkers en gemeenteleden zijn of 
haar kennis aan te bieden. Door 
mee te kijken in voorbereiding en 

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

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

Woensdag 28 augustus
Lunchconcert met Evan Bogerd, 
12.30 - 1300 uur, Henge-
lo, Waterstaatkerk, Delde-
nerstraat 20 

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

Woensdag 28 augustus
Concert Arjan en Edith Post 
Johan Bredewout en Harm Hoeve 
orgel, 20.00 uur, Emmeloord, 
Pro Rege, Revelsant 86, € 10 (t/m 
16 jaar €5)

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

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

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

Woensdag 11 september
Evan Bogerd (piano) en Hanneke 
Steen (klarinet), 12.30-13.00 uur, 
Hengelo, Waterstaatkerk, Deld-
enerstraat 20

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

Donderdag 19 september
Middle East Music Night, 20.00 
- 23.00 uur, Nijkerk, Israëlcen-
trum, € 10, www.isreality.nl/
concert

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

Zondag 29 september
Zingend vanuit de Grote Kerk, 
met medewerking van de 
Huisband (Groningen), 19.00 
uur, Steenwijk, Grote Kerk, 
gratis (collecte)

Vrijdag 4 en zaterdag 
5 oktober
Brian Doerksen & Band, Zwolle, 
Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 
19.30 uur, € 27 info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Blankenham

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

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Niet alleen in 
de Nederlandse Hervormde 
Kerk was dat het geval, ook in 
de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Die traditie werd 
voortgezet in de Protestantse 
Kerk in Nederland. Het was de 
hoofdlijn. Uitzonderingen waren 
mogelijk, ook op het protestantse 
erf is dat het geval. Maar vandaag 
de dag wordt de academische 
opleiding als vereiste meer dan 
ooit ter discussie gesteld.

De Protestantse Kerk in 
Nederland
In lid 2 van artikel VII (over 
‘De eredienst’) van de kerkorde 
wordt gezegd dat de eredienst 
wordt geleid door hen die daartoe 
in de orde van de kerk zijn aange-
wezen, terwijl in lid 1 van artikel 
VIII (over ‘De heilige doop’) expli-
ciet gesteld wordt dat de heilige 
doop door een predikant wordt 
bediend. Op overeenkomstige 
wijze wordt in lid 1 van artikel IX 
(over ‘Het heilig avondmaal’) uit-
drukkelijk bepaald dat het heilig 

avondmaal door een predikant 
bediend wordt. Het heeft er veel 
van dat voor het leiden van de 
eredienst meer ruimte voor ande-
ren dan predikanten gecreëerd 
is dan voor het bedienen van de 
sacramenten. De eredienst kan 
dus worden geleid door hen die 
daartoe in de orde van de kerk 
zijn aangewezen. Dan moet men 
denken aan degenen die een 
preekconsent hebben ontvan-
gen. Er zijn heel wat mensen in 
onze kerk die over zo’n consent 
beschikken en erediensten leiden, 
er zijn er trouwens ook heel wat 
die niet over zo’n consent beschik-
ken en dat desondanks ook doen.

Romeinse artikelen en  
ordinanties
Nu is het zo dat de kerkorde uit 
respectievelijk Romeinse (grond-
leggende) artikelen en ordinanties 
(concrete rechtsregels) bestaat. 
Een interessante kwestie is dan de 
vraag hoe die twee zich tot elkaar 
verhouden.

Dr.mr. K.-W. de Jong heeft 
betoogd dat de synode zich in 
grote lijnen binnen de grenzen 
van de Romeinse artikelen dient 

te bewegen. Anders hebben deze 
artikelen in feite geen waarde 
en/of wordt het optreden van 
de synode ongeloofwaardig. In 
dat licht vraag ik me af of het 
optreden van de synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland 
zo langzamerhand niet erg onge-
loofwaardig is geworden. De Jong 
heeft namelijk met betrekking tot 
de sacramentsbevoegdheid laten 
zien dat de kerkorde in twee 
ordinanties (2-18 en 3-12-11/12) 
uitzonderingen op de regel kent, 
terwijl de laatste inmiddels ook 
op pioniersplekken van toepas-
sing verklaard is. De bevoegdheid 
ligt dus al lang niet 
meer exclusief bij 
de predikant. 

Volgens De Jong 
moet de synode 
zich omwille van 
haar geloofwaar-
digheid buigen over de vraag hoe 
de sacramentsbevoegdheid gere-
geld moet worden. Hij noemt 
twee mogelijkheden als hoofdlij-
nen. Men kan de Romeinse arti-
kelen van de kerkorde handhaven 

en de kerkelijk werkers de status 
van predikant verlenen. De ande-
re mogelijkheid: de Romeinse 
artikelen wijzigen. De Jong 
spreekt zich voor de eerste route 
uit. Waarbij hij wel het belang van 
opleiding en toelating benadrukt.

Sluitstuk
Het artikel van De Jong dateert 
uit 2018. Aan het einde van dat-
zelfde jaar verscheen het rapport 
‘Mozaïek van kerkplekken’. Het is 
het (voorlopige) sluitstuk van een 
indrukwekkende reeks rapporten 
waarin het ambt ter sprake komt. 
Het rapport werd in de verga-

dering van de 
synode van april 
besproken. Men 
kwam er niet uit. 
Het gesprek werd 
op 22 juni voort-
gezet. Toen werd 
een besluit geno-

men met betrekking tot de kerk-
ordelijke vereisten voor ‘kernge-
meenten’, die uit pioniersplekken 
voortkomen. Maar de ambtsdis-
cussie werd doorgeschoven naar 
de vergadering van november.

De academische  
opleiding 
voor de predikant 
ter discussie (1)

ER ZIJN HEEL WAT MENSEN DIE OVER 
EEN PREEKCONSENT BESCHIKKEN EN 

EREDIENSTEN LEIDEN, ER ZIJN ER OOK 
HEEL WAT DIE ER NIET OVER CONSENT 

BESCHIKKEN EN DAT DESONDANKS 
OOK DOEN.

Opnieuw staat de academische opleiding als vereiste voor het predikant-
schap ter discussie. ‘Opnieuw’, want dat is al eerder gebeurd. Meer dan 
eens zelfs, bijvoorbeeld in de aanloop naar de hervormde kerkorde van 
1951. Maar de hoofdlijn bleef dat men een universitaire studie theologie 
gevolgd moest hebben om dominee te kunnen worden. 

Het heeft er veel van dat voor het leiden van de eredienst meer ruimte voor anderen dan 
predikanten gecreëerd is dan voor het bedienen van de sacramenten

DOOR DS. KO HEKMAN, ASSEN 

Raak de wonden aan. Over 
niet zien en toch geloven. 
Tomas Halik. Uitg. Kokboeken-
centrum Uitgevers Utrecht 2018 
Prijs € 20,-

De auteur is priester en hoogle-
raar Filosofie en Sociologie aan de 
Karelsuniversiteit te Praag. In dit 
boek leert hij ons kijken in de rich-
ting van de wonden van Jezus en 
de wereld. Hij gebruikt hierbij het 
verhaal van de ongelovige Thomas 
als uitgangspunt. De kern is, dat 
we niet in Jezus kunnen geloven 
en Hem belijden als Heer en God 
zonder ook zijn wonden aan te 
raken. In zijn wonden draagt Jezus 
alle wonden van de wereld en de 
mensheid. Ook die mogen we aan-
raken. Wie de pijn in de wereld 
niet serieus neemt, kan God niet 
belijden. Een doordringend en pas-
toraal boek.

De nieuwe keizer. Xi Jin-
ping, de machtigste man van 
China. Ties Dams. Uitg. Prome-
theus Amsterdam 2018 Prijs € 20,-

De auteur onthult het verborgen 
verhaal van de huidige partijleider 
van China, Xi Jinping. Deze man is 
door alle tegenslagen heen opge-
klommen tot de machtigste positie 
in zijn land. Via het slangenspel, 
geleerd van zijn voorganger Mao: 
hij houdt zich rustig, wacht zijn 
moment af tot de slang uit de kuil 
komt en hakt hem de kop af. Xi 
Jinping werkt toe naar een hege-
monie, waarvan de partij het soe-
vereine hart van macht en bescha-
ving vormt. Einde van de Westerse 
hegemonie, China zal het centrum 
van de hele wereld zijn. Xi wil 
dat China  een technologische 
supermacht wordt, van geen land 
afhankelijk, maar de wereld afhan-
kelijk van China. Via wereldwijde 
netwerken oefent China zijn eco-
nomische en politieke invloed. Xi 
oefent een fundamentele invloed 
uit op de liberale wereldorde en 
de Europese politiek, economie 
en cultuur. Hij heeft belang bij een 
verdeelde Europese politiek, eco-
nomie en cultuur en streeft naar 
wereldmacht. De wereld moet 
gewaarschuwd zijn voor Xi’s slan-
genspel.  Bescheiden, terughou-
dend, geen vijanden makend, tot-
dat de machtsbalans zo verschuift 
dat anderen hém nodig hebben. 
Vriendelijk ogend wacht hij zijn 
moment af.

Enny de Bruijn, De hoeve en 
het hart. Een boerenfamilie 
in de Gouden Eeuw. Uitge-
verij Prometheus, Amsterdam; 
368 p. ISBN 9789044640618; 
prijs: € 24,99.

Een prachtige historische roman 
van Enny de Bruijn, redacteur 
van het Reformatorisch Dagblad 
en auteur van een uitstekend 
proefschrift over Jacob Revius. 
Haar nieuwe boek is een fami-
lie- en dorpsgeschiedenis van 
ongeveer 1600 tot 1750 op basis 
van 180 brieven van een boer en 
familieleden uit Herwijnen aan 
zijn zoon in Leiden, alsmede van 
een uniek archiefstuk dat tot ver 
in de zeventiende eeuw terug-
gaat. De aanduiding ‘roman’ wijst 
op fictie, maar al het onderlig-
gende materiaal maakt dat het 
om een betrouwbaar beeld gaat 
van wat tegenwoordig onder 
historici een ‘mentaliteitsge-
schiedenis’ heet. Het geheel is 
een mozaïek van verhalen over 
plattelandsleven in het verre 
verleden in de Tielerwaard. Dat 
is bijzonder, omdat de aandacht 
vaak uitgegaan is naar de stede-
lijke cultuur (vooral in Holland) 
en amper naar het leven buiten 
de centra van ons land. Toege-
geven: er is niet veel materiaal 

om zulk plattelandsleven goed te 
beschrijven. Dat maakt het boek 
van De Bruijn dan ook welhaast 
uniek. Verder heeft de auteur 
kans gezien de chronologische 
lijn te combineren met een meer 
thematische benadering: eer, lief-
de, bezit, werk, cultuur en geloof 
passeren de revue. Een geweldige 
prestatie.

boekbesprekingen
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Kerkdiensten
Zondag 25 aug:10.00 uur, geza-
menlijke dienst in Kuinre, voor-
ganger ds. D.J.H. Wolse.
Zondag 1 sept:10.00 uur, geza-
menlijke dienst in Blankenham, 
voorganger Ds. E. van Veen.
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben neemt u dan con-
tact op met een van de ouderlin-
gen.
Zieken en allen die pijn en ver-
driet hebben: wensen we Gods 
troost en nabijheid toe.
Bloemen. 24 juli vierde mw. R. 
van Veen-Timmerman haar ver-
jaardag en 16 augustus mw. J.M. 
Lok-Westerbeek. Beide dames 
ontvingen een bloemetje met 
onze hartelijke felicitaties. 
Wat kun je als christen van 
joden leren? (ds. D. Pruiks-
ma)
In mijn contacten met Joden heb 
ik veel over het joodse geloof 
geleerd, maar veel meer nog over 
mijn christelijk
geloof. Vooral door met joden 
de Bijbel te lezen. Ik heb geleerd 
dat de geschriften van het Nieu-
we Testament deel zijn van het 
gevarieerde joodse leven van die 
dagen. Ik heb geleerd om Jezus 
en Paulus te zien als personen die 
joods leefden, spraken en schre-
ven. Er waren ook geen andere 
mogelijkheden; het christendom 
bestond niet en het heidendom 
was geen keuze voor wie de 
God van Israël trouw was. Jezus 
en Paulus waren niet van plan 
om afscheid van het jodendom 
te nemen. Voor beiden was hun 
joods-zijn de vanzelfsprekende 
mogelijkheid om te leven. Pas in 
latere eeuwen is het idee ont-
staan dat jodendom en christen-
dom verschillende en onverander-
lijke tradities zijn. Die gedachte is 
vreemd aan onze bronnen. 
Kerkdienst zonder dominee
De praktijk gaat sneller dan de 
kerkelijke discussies een ant-
woord geven. In kerkdiensten, 
vaak ’s middags of ’s avonds, gaan 
kerkelijk werkers, jeugdwerkers 
en inspirerende sprekers al dan 
niet uit de Protestantse Kerk 
voor. Naar een preekconsent 
wordt vaak niet gevraagd. In de 
nabije toekomst zullen er steeds 
minder predikanten zijn en predi-
kanten met een kleiner contract. 
Dat maakt natuurlijk de predikant 
niet overbodig. Voor een kwali-
tatief goede eredienst is exegese, 
hermeneutiek (wetenschappelijke 
verklaring van teksten) en theolo-
gie nodig. Wel verandert de taak 
en de rol van de predikant: meer 
ondersteunend en aanjagend. De 
predikant kan de rol van coach en 
toeruster vervullen door kerkelijk 
werkers en gemeenteleden zijn of 
haar kennis aan te bieden. Door 
mee te kijken in voorbereiding en 

feedback te geven op de preek/
toespraak die de “leek” houdt. 
Samen optrekken, samen leren. 
Geen concurrentie, maar aanvul-
lend werken en anderen in staat 
stellen het voortouw te nemen, 
zodat de kerk verder kan. Niet 
vanuit de schaarste van de predi-
kant, maar vanuit de rijkdom van 
de volheid van het Lichaam van 
Christus. Nynke Dijkstra-Algra, 
beleidssecretaris en specialist 
missionair werk in de Protes-
tantse Kerk en Nelleke Plomp, 
specialist vieren met kinderen en 
jongeren in de Protestantse Kerk.
Tot slot een citaat: Gisteren is 
een herinnering. Vandaag is een 
geschenk. Morgen is in Gods 
hand.

Namens de kerkenraad van de 
Protestantse gemeente Blanken-
ham 
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

Zondag 25 aug. Heilig Avond-
maal. 10.00u Ds Jelle Vonk Grote 
Kerk Blokzijl. Organist: Corry 
van den Berg. Collecten:1e stich-
ting Project voice, 2e eigen kerk, 
3e energiekosten.
Komende zondag
komen we samen in de grote 
kerk. We hopen dan het heilig 
avondmaal te vieren. De voor-
ganger is dan dominee Jelle Vonk. 
Organist is dan Corry van den 
Berg. En steeds zal er ook dan 
weer koffiedrinken zijn na afloop! 
Kom maar gewoon en doe maar 
mee! Je bent hartelijk welkom! 
Aansluitend aan de viering zal het 
avondmaal gevierd worden in de 
Vierhoek.
Pastoraat
Mw. H.F. Marsman-Uilenreef, 
Uiterdijkenweg 62a Marknesse 
is na haar verblijf in het zieken-
huis te Meppel verhuist naar 
Reggersoord afd. 1 kam.7 adres: 
Verpleeghuis Reggersoord, Reg-
gersweg 1 7943 KC Meppel. Hier 
zal zij proberen te revalideren. 
Gelukkig lijkt het wat beter te 
gaan en hopelijk zet dat door. 
Heel veel kracht en moed toege-
wenst! 
Mw. L. Bloem - Scholtens ver-
blijft nog steeds in de Schakel 
Urkerweg 1 8303BX te Emme-
loord. Beterschap toegewenst! 
Dhr. Wolter Pieffers verblijft 
nog steeds in het Isala te Zwolle 
afd. V3.3 kam.115 postbus 10400 
8000 CK. Hij zal waarschijnlijk 
spoedig naar een revalidatiecen-
trum gaan. Veel beterschap toe-
gewenst met die zware longont-
steking.
Ook leven we mee met al die 
anderen, die we kennen en waar-
van we weet hebben zowel bin-
nen als buiten de gemeente. Hen 
willen we ook niet vergeten! Als 
zij tobben met hun gezondheid, in 
onzekerheid leven over een medi-
sche behandeling, herstellende 
zijn van een operatie of rouw en 
verdriet moeten dragen. Laten 
we al die namen voor God bren-

gen en zo vragen om uitzicht, om 
genezing en om troost!

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig,
niet als een vuur, dat ons verbrandt
-vuur is te heilig en te hevig-
geef ons de schaduw van Uw hand
lied 948

Verjaardag en jubilea
Voor hen die de komende week 
jarig zijn of een jubileum te vieren 
hebben: van harte gefeliciteerd. 
We hopen dat u/jullie een fijne 
dag hebben!
Agenda

Zondagen 25 augustus om 
10.00uur diensten in de Grote 
Kerk en om 11.30 uur in de Vier-
hoek.
Woensdag 28 aug. 18.00 uur 
Deadline kopij
Donderdag 29 aug. 19.30 uur 
redactieoverleg OW-september.
Zondag 01 sept. 10.00uur dienst 
Grote Kerk
Diaconie collecte 25 augustus 
(avondmaal). Voor de stichting 
Project Voice.
Van Bert Boon kregen we de 
informatie: Al enkele jaren wordt 
het werk van deze stichting door 
jullie gemeente ondersteund. De 
Stichting Project Voice heeft als 
doel armoede te bestrijden in een 
sloppenwijk van Kampala in Ugan-
da. Project Voice doet er alles 
aan de vrouwen en kinderen (veel 
wezen, weduwe kinderen) nu 
wonend in een sloppenwijk van 
Kampala boven de armoede uit te 
tillen, een beter leven te geven. Er 
kwam een naaiatelier, een pluim-
veeboerderij, een varkenshoude-
rij tot stand. Er werden toiletten 
en watertanks geplaatst om maar 
enkele dingen te noemen. Het 
ging om de bestrijding van armoe-
de. In het naaiatelier wordt mooie 
kleding gemaakt. In 2019 zal er 
worden gestart met het maken 
van maandverband. Daar is groot 
gebrek aan en voor de vrouwen 
van Project Voice een goede bron 
van inkomsten. Een heel belang-
rijk project dus. Maar, aan de 
start zijn nog al wat kosten ver-
bonden. Dhr. Boon en zijn vrouw 
vinden het heel fijn dat hun zoon 
en schoondochter deze zomer 
ook de projecten in Uganda gaan 
bezoeken en met het bestuur van 
de Stichting in gesprek gaan. 
Uitnodiging bevestigings-
dienst ds. Arjan Bouwknegt
Ds. Arjan Bouwknegt was pre-
dikant in Blokzijl en verruilde 
in 2009 Blokzijl voor Berltsum. 
Onze gemeente heeft een uit-
nodiging ontvangen voor 1 sep-
tember 09.30 uur om de beves-
tiging van Ds. Arjan Bouwknegt 
als predikant bij te wonen in de 
Pauluskerk te Wezep. De locatie 
van deze dienst is Van Limburg 
Stirumlaan 18 te Wezep. Na de 
dienst is er gelegenheid om Arjan 
en zijn vrouw Jacqueline en hun 
kinderen Christiaan, Jade en 
Nathan de hand te schudden. Als 
je deze bevestiging wilt bijwonen, 
kun je je aanmelden tot uiterlijk 
24 augustus via scriba@paulus-
kerkwezep.nl. Er gaat in ieder 
geval vanuit onze gemeente een 
kaartje met gelukwensen naar 
Arjan en zijn gezin.
De Kinderkerk
De KinderKerk start om 10:00 in 
de consistorie voor de kinderen 
van groep 1-3. De kinderen van 
groep 4-8 komen na de eerste 
schriftlezing ook naar de consi-

storie waar dan de beide groepen 
samen verder zullen gaan. Er zal 
dan een gezamenlijk verhaal zijn 
en verwerking in de vorm van 
een knutselwerkje, spelletje enz. 
Alle kinderen komen dan na de 
collecte weer terug in de kerk 
zodat er gezamenlijk kan worden 
afgesloten met de Zegen en het 
slotlied. Tijdens de KinderKerk 
is er een aparte collecte waar de 
kinderen een jaar lang voor col-
lecteren. 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. 
Facebook
Wordt vriend op Facebook van 
de kerk van Blokzijl/ Scheerwolde 
en we delen met u en jou de bij-
zondere activiteiten, die er zijn in 
en om de kerk!
Bezoekdienst 
Jarig op 1 Sept mw J. Dragt-de 
Lange, 82 jaar, Zuiderzeeweg 8, 
op1 sept dhr A Schreuder, 75 
jaar, Hartkamp 2 , op 1 sept mw 
J. Timmerman - de Olde, 75 jaar, 
St. Diep-Noord 14, op 3 sept mw 
G. Huisman-Stevens, 87 jaar, Zui-
derkade 5, op 11 Sept mw R de 
Wagt-Westerbeek, 87 jaar, Kon. 
Julianaweg 17, op 20 Sept mw H. 
M. Pino, 82 jaar, Kuinderdijk 7, op 
30 Sept dhr J. P de Dood, 75 jaar, 
Molenwijk 4.
Jubilea: op 18 sept is de fam 
A-Steenbergen, Breestr 1 vijf-
tig jaar getrouwd, op 21 sept is 
de fam S de Jonge, Rietvink 12, 
veertig jaar getrouwd, op 27 
september is de fam J. Drie en, 
PC Hoofdstr 1 Steenwijk veertig 
jaar getrouwd. U, allen van harte 
gefeliciteerd en een hele fijne dag 
gewenst. 
Voor de bezoekdienst is er een 
gift ontvangen van vijf euro. Heel 
hartelijk dank hiervoor. 
Nogmaals: Jarig op 5 Aug. mw 
M. A. v. d. Werf- Boekweg, 86 
jaar, Jonenweg 31, op10 Aug dhr 
J. Wardenier, 77 jaar, Wilhelmi-
nastr 1, op 15 aug dhr E. Apperlo, 
91 jaar, Boffersweidje 6, op 24 
Aug mw J. Eker, 89 jaar, Wetering 
Oost 10, op 26 Aug dhr M. Tim-
merman, 78 jaar, Steenwijker-
diep-noord 14, op 27 Aug dhr G. 
Joustra, 80 jaar, Wetering west 
63, op 28 Aug mw J. Pouwels- 
Boes, 79 jaar, Beatrixstr 4, op 30 
Aug dhr W. Pieffers, 80 jaar, Zui-
derkade 11
U. Allen van harte gefeliciteerd en 
een fijne verjaardag gewenst. 
Jubileum, op 26 juli is de Fam P. 
A. Ziel, kanaalweg 10, 45 jaar 
getrouwd, op15 Aug is de Fam A. 
C. Kruimer, Barend loosweg 21, 
45 jaar getrouwd, op 30 aug is de 
Fam H. A. Aalbersberg, Houtza-
gerijweg 2, 45 jaar getrouwd, op 
26 aug is de Fam H. Boes, zuider-
str 3, 50 jaar getrouwd. U, allen 
van harte gefeliciteerd en een 
fijne dag gewenst. 
Namens de bezoekdienst
Marie Dijkman-van der Sluis.
KinderKerk Blokzijl Scheer-
wolde
KinderKerk is er voor groep 1-3 
tijdens de dienst in de Waaier 
vanaf 10 uur. KinderKerk voor 
groep 4-8 is er tijdens de dienst 
in de consistorie van de Grote 
Kerk, de kinderen gaan na de 
eerste schriftlezing naar de Kin-
derKerk en komen na de collecte 
weer terug in de dienst. De Kin-
derKerk heeft een eigen collecte. 

Tijdens de diensten in Scheerwol-
de, speciale diensten of projecten 
worden de kinderen van groep 
1-3 ook in de kerk verwacht. Dit 
is tijdens Advent en de Veertig-
dagentijd periode en met speciale 
diensten zoals Kerst, Palmpasen, 
Pasen, Pinksteren, School-Kerk 
dienst, Dopen en de Startzondag
Facebook
Wordt vriend op facebook van de 
kerk Blokzijl- Scheerwolde en we 
delen met u en jou de bijzondere 
activiteiten, die er zijn in en om 
de kerk!
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 25 augustus gaat onze 
eigen predikant A.C.J. van Waard 
- Pieterse voor. De organist is de 
heer J. Floor en mevrouw M. Pet-
ter is de dienstdoende ouderling. 
De uitgangscollecte is bestemd 
voor het jeugdwerk.
Alie Miggels – Kleene in her-
innering
Op maandag 29 juli 2019 is onver-
wacht overleden Alida Catharina 
Miggels – Kleene in de leeftijd van 
71 jaar (Jonenweg 11 Giethoorn). 
Een hartstilstand was deze zorg-
zame moeder en oma en lieve 
vrouw fataal. Een klap voor 
familie en omgeving. Zoals het 
onweer kan inslaan in een boom 
zo klievend is de dood. Maar voor 
een boom is er altijd hoop. Als 
een boom wordt geraakt in het 
hart, loopt hij weer uit, er komen 
nieuwe loten.. (Job 14:7). Maar 
een mensenkind blaast de laatste 
adem uit en sterft. Alie Kleene 
is geboren op 4 oktober 1947 
in Dwarsgracht. Ze groeide op 
in een gezin met drie kinderen. 
Vader was landarbeider en had 
zelf een bescheiden boerderijtje, 
moeder was de huisvrouw. Na de 
lagere school in Giethoorn ging 
Alie naar de ULO in Steenwijk. 
Ze wilde verpleegster worden, 
opgeleid werd ze in Purme-
rend. Met veel liefde en plezier 
heeft Alie in de zorg gewerkt. In 
1971 huwde ze met Evert Mig-
gels. De trouwtekst waarover 
we nagedacht hebben tijdens de 
afscheidsdienst komt uit Psalm 
121: ‘De HEER zal uw uitgang en 
uw ingang bewaren van nu aan 
tot in eeuwigheid…’ Er werden 
Evert en Alie kinderen geschon-
ken. Betty werd geboren in 1973; 
Janneke werd geboren in 1974 
en ten slotte Clarina in 1977. Als 
moeder was Alie er altijd. Later 
waren de kleinkinderen haar alles. 
Veel heeft ze betekend voor de 
gemeenschap als lid van de Platte-
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landsvrouwen en als vrijwilligster 
bij de Zonnebloem. Tekenend 
voor Alie was haar zorg voor de 
mensen om haar heen. Schaatsen 
was niet haar ding maar als het 
vroor en er werd geschaatst wor-
den dan zorgde Alie steevast voor 
warme chocolademelk en een 
speculaasje. In 2004 verhuisde de 
familie Miggels vanuit Jonen naar 
de Jonerweg in Giethoorn. Alie 
hield ervan om met mensen een 
praatje te maken. Dat kwam goed 
van pas in de tijd dat Evert en Alie 
een minicamping hadden. Prachtig 
werk vond Alie de contacten met 
mensen. Ze kon heel goed luiste-
ren maar gaf ook openhartig en 
duidelijk haar mening. Iedereen 
was welkom bij haar. Op zaterdag 
3 augustus hebben we afscheid 
van haar genomen in de Protes-
tantse Kerk aan de Beulakerweg 
in Giethoorn. We wensen Evert, 
de kinderen en kleinkinderen 
sterkte toe. 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: 
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de HEER, die hemel 
en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet 
wankelt, uw Bewaarder zal niet slui-
meren.
Zie, de Bewaarder van Israël slui-
mert noch slaapt.
De HEER is uw Bewaarder,
De HEER zal u bewaren voor alle 
kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.
De HEER zal uw uitgang en uw 
ingang bewaren van nu aan tot in 
eeuwigheid. (ps. 121) 
ds. Hendri Pap.
Giften 
In de maand juli kwam er voor de 
Diaconie een gift van 10 euro bin-
nen. De kerkrentmeesters ont-
vingen een gift van 50 en van 254 
euro. Alle gevers hartelijk dank!

In het Ouderlingenblad van juli-
augustus 2019 kwam ik het vol-
gende artikel tegen dat ik graag 
met u deel. Het is geschreven 
door Ds. drs. R.F. de Wit. 
“Geschenk van God.
Er zijn allerlei dingen in het leven 
waar we blij van worden: een 
verjaardag, een mooie lentedag, 
samen zijn met een geliefde, een 
bijzondere ontmoeting. De mees-
te daarvan zijn niet te organise-
ren, ze vallen je toe. Je kunt ze 
zien als een geschenk van Hoger-
hand. Vreugde heeft in de Bijbel 
vaak te maken met het handelen 
van God: het overwinningslied na 

de bevrijding uit Egypte (Ex.15), 
koning David dansend achter de 
ark, als deze weer teruggebracht 
wordt naar Jeruzalem (2 Sam. 6), 
de aankondiging van de terug-
keer uit de ballingschap (Jes. 40): 
momenten van omkeer, bewerkt 
door God. In de kerstnacht zin-
gen de engelen over grote blijd-
schap (Luc. 2) en aan het slot van 
het evangelie keren de leerlingen 
met grote vreugde terug naar 
Jeruzalem (Luc. 24).
De vreugde die de Bijbel 
beschrijft is meer dan een bepaald 
gevoel. Het is groter dan geluk. 
Geluk heeft met de omstandighe-
den te maken: zijn ze gunstig of 
niet? Vreugde stijgt daar bovenuit. 
Het is het besef dat je leven rust 
in Gods hand, dat Hij je draagt. 
Er kan van alles gebeuren in een 
mensenleven; soms spant het 
erom. Maar onder dat alles is er 
een vast fundament: God is met 
je. Hij houdt je vast, Hij heeft je 
lief, draagt je, vergeeft je, wijst je 
de weg. Hij zal er altijd zijn. Zelfs 
als er niets meer klopt, klopt het 
hart van God. Dat besef brengt 
vreugde. Vreugde is een vrucht 
van de Geest. Hij brengt iets van 
de hemel op aarde, iets van de 
toekomst in het hier en nu. Dat 
kan zelfs “onder zware beproe-
vingen” zo zijn (1 Tess. 1:6).”

Met een hartelijke groet, Petra 
van Wieringen.

Diensten in Kuinre
25 augustus is er een gezamen-
lijke dienst in Kuinre om 10.00 
uur, in deze dienst zal Ds. D. 
Wolse uit Lelystad voorgaan. Na 
deze dienst bent u van harte uit-
genodigd voor een kopje koffie of 
thee.
De bloemen uit de dienst van 
zondag 28 juli zijn naar mevr. K. 
Mulder-Bok gegaan, die weer 
thuiskwam na haar ziekenhuisop-
name. Uit de dienst van zondag 11 

augustus gingen de bloemen naar 
Fam. Snippe.
Van de interim predikant
De vakantietijd is weer zo’n 
beetje voorbij en ik hoop dat 
het voor u en jullie een goede 
tijd is geweest van even op adem 
komen en rust bijvoorbeeld van 
het kerkenwerk. Het zal niet voor 
ieder zo geweest zijn, want zor-
gen gaan niet met vakantie. Nu 
staan we als kerkgemeenschap 
weer aan het begin van een nieuw 
seizoen. Spannend wat het zal 
brengen. In ieder geval hopen we 
op een aantal goede gesprekken 
over gemeentezijn als wij ons in 
de vacaturetijd daarop bezinnen 
met het oog op de verdere weg 
als gemeente(n). Op 22 septem-
ber starten we het nieuwe sei-
zoen met een gezamenlijke dienst 
van Kuinre en Blankenham met 
uiteraard als thema “een goed 
verhaal”. Van de voorbereidings-
commissie heb ik om achteraan 
te beginnen begrepen dat we ein-
digen met koffie en iets lekkers. 
Altijd een goede aanbeveling om 
te komen. Maar uiteraard ook de 
inhoud van de dienst is het waard 
om te komen en samen te zingen 
en te luisteren naar het koor Jubi-
lee, om te luisteren naar goede 
verhalen aan de hand van foto’s 
die verschillende commissies/
werkgroepen gemaakt hebben en 
om te luisteren naar het goede 
verhaal van de Bijbel waarin God 
ons tegemoet komt. Gekozen is 
voor een gedeelte uit het verhaal 
van Ruth, met daarbij het prachti-
ge lied van Stef Bos. Een fragment 
van het gesprek tussen Naomi, 
Ruth en Orpa. Een goed gesprek 
omdat je als mens je eraan kunt 
optrekken, kan steunen in het 
eigen leven, omdat het ruimte 
voor keuze zonder oordeel in 
zich draagt. Zo hopen wij samen 
op een mooie dienst als start 
voor een nieuw begin. 
Vriendelijke groet, 
ds. Dirk Wolse 
Monumentendag 14 septem-
ber 2019
Ook dit jaar zetten wij de deuren 
weer open tijdens Open Monu-
mentendag. Hielke Schoonewelle, 
beeldend kunstenaar uit Kuinre, 
zal een aantal van zijn bronzen 
beelden tentoonstellen. De His-
torische Vereniging IJsselham 
is uiteraard aanwezig, waar u 
terecht kunt met historische vra-
gen. Omdat het dit jaar het jaar 
van Rembrandt is hebben wij een 
tentoonstelling van Rembrandt 

in onze kerk. Iedereen kent het 
schilderij “de Nachtwacht”, maar 
weet u ook wat er allemaal op 
staat? Rembrandt was gefasci-
neerd door de Bijbelse verhalen. 
U kunt enkele foto’s van zijn Bij-
belse schilderijen en etsen bij ons 
bewonderen. De Kuunderse Pun-
ter, KU11, ligt ook in de Linde. De 
schippers van de KU11 nemen u 
graag mee voor een vaartochtje 
door de Linde. De koffie, thee 
staan klaar. Deze dag staan de 
deuren open van 10.00 – 17.00 
uur. U bent van harte welkom! 
De kerken in Blankenham, Nije-
trijne en Scherpenzeel zijn ook 
geopend. In Scherpenzeel is een 
expositie van oude schoolplaten.
Startzondag 22 september
Op zondag 22 september starten 
we samen met Blankenham het 
kerkelijk seizoen 2019-2020. Het 
thema van deze dienst is “een 
goed verhaal”. In deze dienst staat 
centraal het Bijbelboek Ruth. We 
kijken naar een filmpje over Ruth 
hoe zij samen met haar schoon-
moeder Noomi op reis gaat. Luis-
teren we naar het lied Ruth van 
Stef Bos. De groepen die actief 
zijn binnen onze gemeente laten 
zien met welke beeld/ verhaal zij 
een associatie hebben als groep 
en dit uitdragen naar buiten. Ons 
eigen koor Jubilee werkt mee aan 
deze dienst. De kinderen gaan 
ook even naar hun eigen ruimte. 
Het orgel wordt bespeeld door 
Peter Weijs. En na de dienst is er 
koffiedrinken met wat lekkers. 
Komt u ook?? Aanvang 10.00 uur.

Begenadigd

Zie je Ruth lopen
met op haar rug
een zak vol gelezen aren,
zie je haar ogen
waarin de glans
van wat ze heeft ervaren?

Zie je Maria
die na het bezoek
van de engel begint te zingen,
zie je haar bewogen
hart, overmand door
zegeningen?

Twee begenadigde vrouwen
vol geloofsvertrouwen,
in Ruth een ontluikende liefde
voor haar gevonden losser,
in Maria het groeiende kind,
de komende verlosser.

Zie ik mezelf
in het licht van de nacht

waarin ik vergeving vroeg?
mijn verlosser ziet mij,
hij heeft het volbracht.
Zijn genade is mij genoeg.

In mijn ogen verschijnt
de glans van Ruth,
met Maria begin ik te zingen,
doordat mijn verlosser leeft
voel ik mijn hart openspringen.

Coby Poelman-Duisterwinkel
uit: EO magazine Ruth #04

In de zomerperiode is de Kerk 
in Kuinre elke vrijdagmiddag 
open van 14.00 tot 16.30 uur. De 
koffie/thee staat voor u klaar. 
Er is dan ook ruimte voor een 
gesprekje. 
Als kerkenraad willen wij u vra-
gen als er ziekte is of behoefte 
aan een gesprek contact op te 
nemen met de scriba of de ouder-
ling. Wij zijn graag op de hoogte.

Met een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad van de 
Protestantse Kerk Kuinre.

Zondag 25 augustus
Aanvang: 09.30 uur. 
Voorganger: ds. E. van Veen
Organist: Arjan Kroes
Ophaaldienst: dhr. G.H. Buter
Bloemendienst: fam. H. Wubs
Eindcollecte: Kosten Gemeente-
werk
Lezingen: Jesaja 30:15-21 en Lucas 
13:22-30
Waar kun je bevrijding vinden? 
Op die vraag geeft Jesaja een 
antwoord. Jesaja werd 765 voor 
Christus geboren en in de tijd 
van zijn roeping is het grote Assy-
rië aan de macht in die regio. 
Het beloofde land is in tweeën 
gesplitst: in het noorden heet 
het Israël en in het zuiden Juda. 
Jesaja is een profeet die zich actief 
mengt in de politiek en de koning 
keer op keer wijst op de macht 
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van God. Hij steunt de koning, 
spreekt hem moed in, maar eist 
ook van hem dat hij zijn vertrou-
wen richt op de Eeuwige. In deze 
dienst vieren we met elkaar de 
maaltijd van de Heer.
Startzondag 2019 
De startzondag staat dit keer in 
het teken van het nieuwe jaar-
thema van de PKN: ‘Een goed 
verhaal’. Onze startzondag zal 
worden gehouden op zondag 22 
september. Aan deze dienst zal 
worden meegewerkt door Gos-
pelkoor El Jakim uit Zuidwolde. 
In de kerk leven en werken we 
vanuit het goede verhaal dat ons 
in de Bijbel wordt verteld. Gods 
Woord in mensentaal, voor velen 
een bron van troost, bemoedi-
ging en inspiratie. Maar ook een 
boek dat cultureel en maatschap-
pelijk relevant is, bijvoorbeeld 
als het gaat om omgang met de 
natuur of zorgen voor een ander. 
Bijbelse verhalen nodigen je uit 
om deze te vertalen naar je eigen 
leven. Daarmee wordt het goede 
verhaal van God en mensen een 
spiegel voor ons dagelijkse leven. 
In de kerkdienst maar ook in 
gespreksgroepen, tijdens cate-
chisatie, bezoekwerk en op aller-
lei andere plekken zijn we bezig 
met dat goede verhaal. Een goed 
verhaal laat je namelijk niet koud 
maar brengt je in beweging. Een 
goed verhaal houd je niet voor 
jezelf maar deel je met anderen. 
(zie voor meer informatie over 
het thema: www.protestantse-
kerk.nl)
Kontakt
Aan het begin van het nieuwe sei-
zoen willen we weer een nummer 
van Kontakt uitbrengen. Kopij 
voor dit nummer kunt u tot en 
met woensdag 4 september stu-
ren naar: kerkelijkbureau@pk-
steenwijkerwold.nl 
Bloemendienst 
‘De bloemen uit de dienst gaan 
elke zondag als groet van ons 
allen naar iemand in de gemeente, 
of soms buiten de gemeente die 
het nodig heeft. Het zou fijn zijn 
als de bloemen door gemeentele-
den gebracht worden. Misschien 
wilt u hier wel aan meewerken.’ 
Deze regels werden de afgelopen 
tijd afgekondigd en gepubliceerd. 
Op deze oproep is positief gere-
ageerd. Vanaf zondag 25 augustus 
gaan we werken met een bloe-
mendienst. We danken u en jullie 
voor het mogelijk maken hiervan.
Bloemen
Met een hartelijke groet en een 
bemoediging zijn de bloemen uit 
de diensten van de afgelopen zon-
dagen gebracht bij: mevr. H.A. 
Wibbelink-Reterink in de Herber-
gier, als felicitatie voor haar 92e 
verjaardag, mevr. H.R. Sok-ten 
Oever aan de ter Zwege, mevr. 
M. Kuiper-Wicherson aan de Tuk-
seweg en bij mevr. A. Bezembin-
der-Veeloo aan de Boomsluiters.
Giften
Mevr. Boer heeft 2 x €15,- ont-
vangen voor de kerk en €50,- 
voor het Kerkkoor en mevr. Mar-
tens heeft €5,- ontvangen voor 
de Diaconie. Ook kwam er een 
gift van €50,- binnen op de reke-
ning van de Diaconie voor Kerk-
dienst Gemist. Hartelijk bedankt 
voor deze giften.
In Memoriam 
In de nacht van zaterdag 20 op 
zondag 21 juli overleed, in de leef-
tijd van bijna 77 jaar, 

mevr. Els Lijkendijk-Jonkers. 
Zij groeide op in Darp, als twee-
de kind in een goed gezin met 
een zus boven haar en vier jon-
gere broers. In 1962 kwam Jaap 
Lijkendijk in haar leven. Een jaar 
later trouwden ze. Ze kregen een 
dochter en twee zoons. 
Na veertig heel goede jaren in 
Scheerwolde verhuisden zij vijf-
tien jaar geleden en gingen deel 
uitmaken van de dorpsgemeen-
schap van Steenwijkerwold. Met 
name de laatste twee jaar liet 
haar gezondheid haar in de steek.
‘Na moedig strijden hebben wij 
toch nog onverwacht afscheid 
moeten nemen van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder, 
trotse oma en overgrootoma’, 
lezen we op de rouwkaart. 
De crematieplechtigheid vond 
plaats op Reestborgh te Mep-
pel. Daarbij lazen we Psalm 23, 
waar David zingt ‘Ook al ga ik 
door een dal van diepe duister-
nis, ik vrees geen kwaad, want Gij 
zijt bij mij.’ Als alles wegvalt en 
wij terecht komen in dat laatste 
duistere dal, waar de schaduwen 
van de dood zich aftekenen, is 
het enige dat uiteindelijk telt de 
NAAM van de Eeuwige die luidt: 
‘Ik zal er zijn voor jou’. 
Ons meeleven gaat uit naar de 
drie kinderen en de klein- en ach-
terkleinkinderen, en met name 
naar haar man Jaap die, na 57 
gelukkige jaren van gedeeld lief 
en leed, nu zonder zijn geliefde 
Els verder moet. Moge de Heer 
hem zeer nabij zijn. En moge de 
gedachtenis van Els Lijkendijk-Jon-
kers tot zegen zijn voor allen die 
haar gekend hebben.
‘En niemand weet wat leven is, 
alleen dat het gegeven is en dat van 
dit geheimenis, God het begin en 
einde is.’ (Huub Oosterhuis) ds. 
Gerrit van den Dool
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. Som-
mige mensen hebben veel zorg 
nodig. Er zijn ook mensen voor 
wie de toekomst onzeker is of die 
wachten op spannende behande-
lingen of nadere onderzoeken. En 
dan zijn er de mantelzorgers die 
soms zwaar belast worden, maar 
hun werk met veel liefde doen. 
Alle zieken en hun verzorgers 
sterkte toegewenst! 
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente 
is in de eerste plaats het omzien 
naar elkaar in het dagelijkse leven. 
Op basis van ons geloof zijn we 
met elkaar verbonden en geven 
we zorg aan wie dat nodig heeft. 
De pastorale zorg wordt door 
de gemeente in het bijzonder 
toevertrouwd aan de predikant 
en ouderlingen, wat wel moeilij-
ker wordt nu we nog maar twee 
ouderlingen hebben. Daarnaast 
zijn er de bezoekers die contac-
ten met gemeenteleden onder-
houden. Indien u behoefte hebt 
aan pastoraal contact of een 
gesprek, kunt u altijd direct con-
tact opnemen met de predikant 
of ouderling.
Tenslotte,
De wereld verbeteren
Een bekwaam wetenschapper 
zit aan zijn bureau te werken 
aan een project om de wereld te 
verbeteren, en plots komt zijn 

dochtertje van 5 jaar binnen. “Ik 
wil spelen” zegt ze, maar de man 
antwoordt dat hij nu geen tijd 
heeft, en dat ze hem moet laten 
werken. “Want ik wil de wereld 
wat beter maken” zegt hij. Na 
wat zeuren, lijkt het dochtertje 
toe te geven, maar dan verandert 
ze van tactiek. “Laat mij dan hel-
pen, dan ben je vlugger klaar met 
de wereld te verbeteren” zegt 
ze. De man is vertederd en zoekt 
een oplossing. Hij vindt in een 
tijdschrift een mooie wereldkaart, 
scheurt die in stukken en geeft 
het aan zijn dochtertje. “Hier, 
breng jij deze wereld maar weer 
helemaal in orde”. Hij hoopt zo 
voor de rest van de dag van haar 
af te zijn, want zijn dochtertje is 
nog klein en kent het beeld van 
de wereldkaart niet. Maar na een 
kwartiertje komt ze al fier terug 
met de wereldkaart netjes aaneen 
geplakt. 
“Klaar” roept ze uit. “Hoe heb 
je dat gedaan?” vraagt vader ver-
baasd. “Gemakkelijk” zegt het 
meisje. “Toen je de kaart uit het 
tijdschrift scheurde, zag ik dat op 
de achterkant de foto van een 
mens stond. Toen ik de wereld 
niet in elkaar kon puzzelen, heb ik 
alle stukjes omgedraaid en eerst 
de mens in orde gebracht. Toen 
ik daarna het blad omdraaide, 
zag ik dat de wereld ook in orde 
was.” Huib van den Dool

Met vriendelijke groeten, ds. Eric 
van Veen

Diensten
25 augustus om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te 
gaan. De organist is dhr. J. Brede-
wout en het lied voor de dienst 
is Lied 978. Collectes: G.Z.B. 
zomerzendingscellecte, instand-
houding van de eredienst, interi-
eurfonds. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. J. Zandber-
gen, telefoon 243153. Er wordt in 
Tilvoorde op de jongste kinderen 
van onze gemeente gepast door: 
Else ten Hoeve en Jetty Jongman. 
Er is een kindernevendienst voor 
de kinderen van groep 1,2 en 3, 
dit wordt verzorgd door Fam. 

Rottier en Boaz de Olde.
25 augustus om 19:00 uur in 
de Kapel, in deze gezamenlijke 
dienst hoopt ds. E P v d Veen 
uit oldemarkt voor te gaan. De 
organist is dhr. J.P. van Eerde en 
het lied voor de dienst is Lid 978. 
Collectes: G.Z.B. zomerzen-
dingscollecte, instandhouding van 
de eredienst, interieurfonds. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. J. Zandbergen, telefoon 
243153.
Agenda
28 augustus 2019 om 20:00 uur, 
Doopzitting, Tilvoorde.
29 augustus 2019 om 20:30 uur, 
Oefenen Cantorij, Grote Kerk.
2 september 2019 om 19:00 uur, 
Verkoop collectebonnen van 
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
2 september 2019 om 20:00 uur, 
Consistorie Ambt, Kapel.
8 september 2019 om 17:00 uur, 
Gast aan tafel, de Voorhof.
De vrucht van de vriendelijk-
heid
Aan de hand van Lukas 6: 27-38 
en Titus 2: 11 - 3: 7 verdiepen we 
ons in een prachtige eigenschap 
van God, zijn vriendelijkheid. Een 
eigenschap die Hij aan alle men-
sen toont en waarin Hij hoopt dat 
wij zullen groeien.
Duwers gezocht!
Na de corso-festiviteiten willen 
we op dinsdag 27 augustus als 
Zorgzame Kerk/ Zorgmaatje er 
weer eens op uit. De bestem-
ming is Urk met als hoogtepunt 
een zanguurtje in het kleine 
kerkje aan Zee. En als je op Urk 
bent dan hoort een visje eten er 
natuurlijk helemaal bij. Dit wil-
len we doen voorafgaand aan het 
zanguurtje. Er zijn een flink aantal 
aanmeldingen; dat is fijn. Maar om 
alle medereizigers te kunnen ver-
voeren zijn we dringend op zoek 
naar rolstoel-duwers. Het zou 
toch heel erg zijn dat we mensen 
moeten teleurstellen doordat er 
voor hen geen duwer is en daar-
om niet mee kunnen gaan. Bent u 
op 27 augustus in de gelegenheid 
en in staat te duwen gaat u dan 
met ons mee? Aanmelden kan via 
: 0527-246263 of 06-23592976 
of via rineke.vanommen@gmail.
com De rolstoelbussen zullen om 
11.00 uur klaar staan bij Nieuw 
Clarenberg. We denken rond 
16.00 uur weer in Veno terug te 
zijn. We hopen dat het een hele 
fijne, gezellige dag mag worden.
Doopzitting
Op 28 augustus houden we om 
20 uur doopzitting in Tilvoorde, 
ter voorbereiding op de doop-
dienst van 8 september. Tijdens 
dit gesprek zullen we stilstaan bij 
de betekenis van de doop en de 
vraag waarom jullie je kinderen 
willen laten dopen. Daarnaast 
kijken we naar de invulling van de 
dienst. Beide doopouders worden 
verwacht!
Giften
Het College van Kerkrentmees-
ters ontving via W. Mooiweer-
Lassche €50 voor het orgel-
fonds, via bankrekeningnummer 
NL75RABO0301801886: €150 
voor het Orgelfonds, €50 voor 
de Kerk en € 150 voor de Ere-
dienst. De Diaconie ontving voor 
het bloemenfonds: €10 via dia-
ken D. v.d. Linde en €10 via B. 
Kasse-Leeuw, en via Geke Bron 
€10 voor het bloemenfonds Het 
College van Kerkrentmeesters 
ontving via Roelie Weijs €15 voor 
de kerk en via Else de Lange €10 
voor het orgelfonds, Hartelijk 

dank voor deze giften.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bij dhr. Lassche, Oude Beulaker-
weg 2.
Cantorij
Op 29 augustus oefent de can-
torij weer in de Grote Kerk. Ze 
beginnen om 20.30 uur. U bent 
van harte utigenodigd om mee te 
zingen..
Verjaardagsfonds
De mensen van het verjaardags-
fonds zijn nog steeds naarstig 
op zoek naar twee mensen die 
de groep willen versterken. Het 
werk bestaat uit een verjaar-
dagsgroet wegbrengen bij jarige 
gemeenteleden en daarna het 
bijgevoegde zakje weer ophalen 
in de Kerkstraat en de omgeving 
Etenlandseweg, Marknesse en 
Kraggenburg? Wie wil zijn steen-
tje bijdragen en heeft tijd om 
deze taak op zich te nemen.
Voor meer informatie of om u 
aan te melden kunt u contact 
opnemen met Hennie Klaver-
Mast, D. van Bourgondiënstraat 
15. Haar telefoonnummer is 0527-
243531

Geen extra kopij aangeleverd.

Geen extra kopij aangeleverd.

Diensten 25 augustus
Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voor-
ganger: ds. J. Stap, Kolderveen.
Wanneperveen 09.30 uur. Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld. In 
beide diensten is er een extra 
collecte voor kerk en onderhoud.
Diensten 1 september
Belt-Schutsloot 09.30 uur. 
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Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

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

 Vollenhove  AMBT

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

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

 Vollenhove  STAD

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

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot
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 Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur. Voor-
ganger: ds. J. Mulderij, Zwolle. De 
diaconiecollecte is in beide dien-
sten voor missionair werk.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
25/08 – fam. W. van der Heide en 
fam. H. Hertong.
01/09 – fam. H. Mendel en fam. 
A. Huisman.
Bloemen
Van de door de gemeente mee-
gebrachte bloemen in de recre-
atiedienst op camping Kleine 
Belterwijde van 28 juli jl. konden 
veel boeketjes worden gemaakt. 
Deze boeketjes werden bestemd 
voor gemeenteleden en camping-
gasten die volgens de aanwezigen 
wel een bloemetje “verdienden”. 
Ook mw. W. de Jonge-Klaver 
ontving bloemen ter gelegen-
heid van haar 90ste verjaardag 
en er gingen bloemen naar Bert 
Jan en Gernanda Netjes i.v.m. de 
geboorte van hun dochter Filou 
Janniek Elin op 26 juli. In Wanne-
perveen gingen de bloemen naar 
mw. H. Benning-Bakker, en naar 
fam. Wildeboer in De Schiphorst. 
Zondag 4 augustus werden de 
bloemen in BS bestemd voor mw. 
G. van de Belt-Klaver. In Wanne-
perveen gingen de bloemen naar 
mw. Rodemond-Lok, zij is jarig 
geweest, en ter bemoediging naar 
mw. J. Zwiers-Lok. De bloemen 
uit de tentdienst van 11 augus-

tus in BS gingen ter bemoediging 
naar mw. G. Stam-van de Belt en 
naar de heer R. Jordens. In Wan-
neperveen gingen de bloemen ter 
bemoediging naar de heer Snoek 
en met hartelijke felicitaties naar 
dhr. J. Brand. De bloemen van 
zondag 18 augustus waren voor 
mw. J. Lok-Lok, zij vierde deze 
dag haar 83ste verjaardag. In 
Wanneperveen gingen de bloe-
men naar de heer A. Thijmens, 
i.v.m. een ziekenhuisopname, en 
naar de heer G. Winters, voor 
zijn 84ste verjaardag.
Verantwoording
De diaconiecollecte in W’veen 
van 28 juli voor de Cliniclowns 
heeft €54,20 opgebracht. Jan-
nie de Jonge heeft €10 ontvan-
gen voor de bloemendienst. De 
opbrengst van de collecte van 21 
juli in BS voor de vakantiebijbel-
club was €135,90 De extra collec-
te voor kerk en onderhoud op 4 
augustus bracht in W’veen €71,70 
op en in BS €87,35. Via kerkrent-
meester Henry Heidema is €15 
ontvangen bestemd voor kerk 
en onderhoud en €15 bestemd 
voor de diaconie. De collecte 
tijdens de tentdienst voor de 
jeugddienstcommissie in BS heeft 
€330 opgebracht. De diaconie-
collecte van zondag 11 augus-
tus te W’veen heeft €52,45 op 
gebracht. Door diaken G. van der 
Heide is €10,- ontvangen voor 
de bloemendienst. De collecte 
van zondag 18 augustus voor het 
werelddiaconaat heeft in W’veen 
€73,40 opgebracht.
Collectemunten BS
Maandag 2 september kunt u 

collectemunten halen bij Gerrit 
Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 
uur.
Jarigen
Onderstaand de jarige 80+ers in 
de maand september.
04-09 Mw. M. Winters-Huisman, 
85 jaar.
05-09 Dhr. J. Stam, 82 jaar.
19-09 Dhr. J. de Goede, 80 jaar.
22-09 Mw. G. van de Belt-Klaver, 
97 jaar.
26-09 Mw. B. Dam-de Groot, 83 
jaar.
De kerkenraad feliciteert u allen 
van harte en wenst u een fijne 
dag toe.
Bericht van overlijden
Dinsdag 13 augustus is Jan Klaver 
overleden in Zonnekamp, in de 
leeftijd van 80 jaar. Hij woonde 
op Meidoornlaan 7. De afscheids-
dienst is gehouden op maandag 19 
augustus in de kerk in Belt-Schut-
sloot. Volgende week volgt een 
uitgebreider In Memoriam.
Woensdag 14 augustus is Geer-
tje Stam-van de Belt overleden in 
haar woning aan de Noorderweg 
41, in de leeftijd van 83 jaar. De 
afscheidsdienst werd gehouden 
op dinsdag 20 augustus in de 
kerk in Belt-Schutsloot. Volgende 
week volgt een uitgebreider In 
Memoriam.
In Memoriam: Willem van 
Holten, 1943 – 2019
Willem van Holten werd geboren 
op 6 september 1943 in Blokzijl 
als oudste zoon van Evert van 
Holten en Klaasje Stegerman. 
Hij werd vrachtwagenchauffeur, 
begonnen op veetransport, daar-
na op een kaaswagen waarmee 

hij regelmatig lange ritten maakte 
naar Duitsland. In die periode 
leerde hij zijn “Aaltje” kennen; 
Alie Mijnheer, waarmee hij trouw-
de en in Staphorst ging wonen. 
Toen de kinderen kwamen, Anja 
en Evelien, besloot hij om dichter-
bij huis te blijven en verruilde zijn 
vrachtwagen met die van Ter Wal 
om daar tot aan de vut te blijven 
rijden. In 1992 verhuisde het gezin 
naar Wanneperveen. De kinderen 
trouwden en na een aantal jaren 
kwamen de kleinkinderen, Joshua, 
Kaleb, Melissa, Naomi, Lennart, 
Ilona en Miriam stuk voor stuk 
was hij begaan met en trots op 
hen. Toen Willem met de vut ging 
was kreeg hij het drukker dan 
voorheen: De schapen, pony’s, de 
volkstuinen waar hij veel te vin-
den was en houthakken in de bos-
sen deed hij ook graag.
Evelien en Henry waren onder-
tussen gevestigd op hun bedrijf in 
Nieuweroord en ook daar heeft 
hij menig uur gewerkt. Overal 
waar hij kwam, stak hij graag de 
handen uit de mouwen, nooit 
te beroerd iemand te helpen en 
altijd recht door zee. Het laatste 
jaar ging alles moeizamer, Willem 
werd sneller moe en in Febru-
ari van dit jaar kwam zijn ziekte 
naar boven. Willem ging niet bij 
de pakken neerzitten en zijn lijf-
spreuk bleef in die tijd net als zijn 
hele leven ’t komp zoals ’t komp 
en ’t giet zoals ’t giet! Eind juni 
ging Willem weer naar het zieken-
huis: een dubbele longontsteking 
en hartklachten die hij al jaren 
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Uitgaanstip: 
Expeditie Israël 
Wie op zoek is naar een leuk en 
leerzaam uitje, zou eens kunnen 
denken aan Expeditie Israël. Te 
bezoeken van maandag tot en 
met zaterdag. Deze actieve ten-
toonstelling neemt kinderen mee 
op reis door het land van de Bij-
bel. Het programma duurt onge-
veer anderhalf uur en is geschikt 
voor kinderen vanaf ongeveer 
groep 5. Niet alleen een bele-
venis voor kinderen, maar ook 
voor volwassenen, het gezin of 
de jeugdgroep. Tijdens Expeditie 
Israël komen zeven belangrijke 
Bijbelse plaatsen met hun eigen 
verhaal voorbij. Wat hebben deze 
verhalen ons nu nog te vertellen? 
Deelnemers kunnen een kijkje 
nemen in de tent van Abraham, 
unieke voorwerpen uit de tijd 
van de Bijbel bezichtigen, ‘schat-
ten’ zeven als een echte archeo-
loog en door virtual reality zich 
wanen op het meer van Galilea. 

Tot en met zaterdag 31 augustus, Nijkerk, Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34, 10.00-16.00 uur, 
toegang gratis (inclusief consumptie) 

Ontmoetingsdienst 
Daarlerveen
De evangelisatiecommissie van 
De Schoof en De Kruiskerk orga-
niseren een ontmoetingsdienst 
in Daarlerveen. Het thema is 
SchatRijk. Er is veel samenzang 
en de Vakantie Bijbel Week en 
Fleur & Isabel zullen medewerking 
verlenen aan deze ontmoetings-
dienst. De jaarlijkse slotavond 
van de VBW, de middagdienst in 
De Kruiskerk en de avonddienst 
in De Schoof komen te vervallen. 
De toegang is gratis, wel wordt er 
een collecte gehouden voor het 
evangelisatiewerk en de VBW. 

Zondag 25 augustus
Ontmoetingsdienst ‘De Schoof ’, ‘De Kruiskerk’ en de 
VBW te Daarlerveen, 17.00 uur, Sporthal, Voorganger: 
ds. M.A. Bos, koffie en broodjes na afloop 

vol tips inspirerend bemoedigend

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

Verras uw woonplaats

 met een speciaal kerkblad!
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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

• te bestellen tot 

2 september!

welkomindekerk.nl/inspiratiekrant

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

Een praktisch overzicht van uw 
kerkelijke activiteiten in het 
komende seizoen in een hand-
zaam 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

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.TOE AAN  
EEN NIEUWE 
SITE VOOR  
UW KERK?

Advertenties

Gastvrije kerken  
tijdens ‘Kerkproeverij’
Eind september vindt de landelijke 
actie Kerkproeverij plaats. Kerk-
leden nodigen hun buren, vrien-
den, kennissen of collega’s uit om 
een dienst in de eigen kerk mee 
te maken. Overal in Nederland 
staan kerkdeuren uitnodigend 
open voor gasten. In de kerk is 
plek voor iedereen! Een plek om 
tot rust te komen, waar mensen 
vragen mogen stellen en zingeving 
en inspiratie ontvangen en delen. 

Nodig iemand uit
Bijna 20 kerkgenootschappen 
in Nederland doen mee. Het 
blijkt dat mensen eerder naar 
de kerk gaan als ze met iemand 
mee kunnen. Veel mensen wach-
ten op zo’n uitnodiging. Mensen 
die bang zijn dat hun uitnodiging 
wordt afgewezen, hebben mis-
schien wat aan de woorden van 
Michael Harvey. Hij is de initiator 
van Kerkproeverij in Engeland en 
zegt: “We tellen de uitnodigin-
gen, niet de hoeveelheid mensen 
die komen. Het eerste kunnen 
wij doen, het tweede is werk van 
de Geest.” (Bron: PKN) 

De landelijke Kerkproeverij vindt plaats op zaterdag 
28 en zondag 29 september

REGIONALE DOVENDIENST?
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had maakten dat de artsen niet 
veel meer konden doen. Op 17 
juli kwam hij thuis waar hij op 18 
juli overleed in zijn geliefde huis….
Woensdag 24 juli namen we 
afscheid in de kerk in Wanneper-
veen met de woord van Jezus uit 
Johannes 11: ‘Wie in mij gelooft 
zal leven ook al is hij gestorven’. 
Deze woorden zetten ’t Komt 
zoals het ‘t komt, in een nieuw 
perspectief, waar Wim het zeker 
mee eens was, waar hij op ver-
trouwde. De toekomst ligt voor 
en niet achter. Hier laten we los 
om ons uit te strekken naar wat 
komt. Intussen is hier wel een 
lege plek. We wensen Alie, kin-
deren en kleinkinderen en allen 
die Wim zullen missen heel veel 
sterkte en troost uit de woorden 
van Jezus voor de komende tijd.
In Memoriam: Anna Rika 
Eker-Simonsz, 1938 - 2019
Anna Rika werd geboren op 20 
februari 1938 in gemeente Ede. 
Ze was de 9e van het gezin van 
11 kinderen. Ze was een zorg-
zaam kind, zeker ook voor de 
oude oma die bij hen inwoonde. 
Anna deed de huishoudschool 
en kwam op haar 14e in betrek-
king bij een dominee. Daar heeft 
ze met plezier gewerkt en over 
die tijd sprak ze later graag. Ze 
trouwde op jonge leeftijd en 
kreeg twee kinderen Truus en 
Henk. Ze woonden toen in Vee-
nendaal. Haar huwelijk was niet 
gelukkig en hield na 8 jaar geen 
stand meer. In 1972 kwam zij te 
wonen in Meppel en trouwde met 
Hendrik. Korte tijd woonden ze 
in Dwarsgracht, daarna in Wan-
neperveen aan de Zomerdijk. 
Op die plek, in dat huis met die 
tuin heeft ze met heel veel ple-
zier gewoond. Hendrik overleed 
in 2005. Henk bleef thuis wonen 
bij zijn moeder. Anna Rika was 
een toegewijde moeder, ze had 
alles over voor haar kinderen 
en deed er alles aan om hen een 
fijne jeugd te geven. Ze was toe-
gevend en altijd bereid om het 
werk te doen. Iedereen was ook 
bij haar welkom. Familie ontmoe-
tingen in WV waren altijd feest. 
Anna Rika hield van tuinieren en 
kippen schilderen. Zij ging graag 
naar kringloop winkels en was 
erg handig. Ze kon van niets iets 
maken. Haar geloof in God was 
erg belangrijk in haar leven. Ze 
had een wat zwaarmoedige inslag, 
weinig vertrouwen in zichzelf 
maar des te meer vertrouwen in 
God. Door alles heen, zowel in 
de moeilijke perioden van haar 
leven als in haar twijfels hield ze 
vast aan God, haar Vader in de 
hemel. Naar Hem keek ze uit. Op 
1 augustus kwam er onverwacht 
een einde aan haar leven op 
aarde. Op 6 augustus hebben we 
haar begraven in Wanneperveen 
met de troostvolle woorden van 
Paulus uit Romeinen 8; “Niets 
zal ons kunnen scheiden van de 
liefde van God die is in Christus 
Jezus onze Here.” Die troost 
wensen we van harte haar kinde-
ren, broers, zus en alle familie en 
vrienden die haar zullen missen.

Vanuit de pastorie:
Hartelijke groeten,
ds. Menkveld.

Zondag 25 augustus. In deze 
dienst hoopt da. Ida Boersma-
Prins uit Wapenveld voor te gaan. 
Ouderling van dienst is Henry 
Bos en het orgel wordt bespeeld 
door Menno van der Vinne. 
De uitgangscollecte is voor het 
onderhoudsfonds. De ontvangst 
is door Henrike Bos en de bloe-
men worden bezorgd door Rosa-
lie van Rouwendaal. De ophaal-
dienst wordt verzorgd door Cor 
Sijbesma (0521- 588093) en de 
bandrecorder wordt rondge-
bracht door David Raggers. Het 
lied voor de dienst is lied 280 
vers 1, 2 en 7.
Bij de diensten. Dit gezamenlijk 
zondagsblad is weer voor een één 
week. Dus de komende maanden 
krijgt u weer iedere week een 
zondagsblad. 
De gastvoorganger is nog een 
onbekende voor u. Eerder dit 
jaar ging haar man bij ons voor, 
legerpredikant ds. Mark Boersma, 
deze week dus zijn vrouw, die 
ook al haar zilveren jubileum als 
predikante vierde, want in 1989 
werd zij voor het eerst predikant 
in de gereformeerde kerk van 
het Friese Burum en later in Has-
selt. Sinds 2005 is zij predikante 
van de protestantse gemeente 
Wapenveld. In de zomervakantie 
is er geen zondagschool of kin-
dernevendienst
Collecten. 28 juli: Diaconie: 
€33,40 Kerkrentmeesters: €45,65 
en de uitgangscollecte voor het 
onderhoudsfonds €40,30 4 augus-
tus: Diaconie: €36,40 Kerkrent-
meesters: €35,25 en de uitgangs-
collecte voor het orgelfonds 
€34,15 11 augustus: Diaconie: 
€25,95 Kerkrentmeesters: €32,40 
en de uitgangscollecte voor het 
plaatselijk kerkenwerk €30. 
18 augustus: Diaconie: €25,65 
Kerkrentmeesters: €29,45 en de 
uitgangscollecte voor het plaatse-
lijk kerkenwerk €32,35. De busjes 
die rondgaan met de opname van 
de dienst bevatten €62,75. Er zijn 
giften binnengekomen van €10 en 
20 voor de kerk en giften voor 
de zendingsprojecten in India van 
€50 en €150. Allen hartelijk dank 
voor uw gaven. 
Bloemen. De bloemen zijn als 
groet en bemoediging gegaan 
naar: 28 juli: Gauke van Veen aan 
de Steenwijkerweg; 4 augustus: 
Willy Scholten aan de Markeweg; 
11 augustus: Fam. K. Logchies 
Giethoorn en 18 augustus: Tineke 
Koning aan de Steenwijkerweg.
Pastoralia. Ouderling Martinus 
Berger bevindt zich nu in een tra-
ject van revalidatie. We wensen 
hem veel sterkte en geduld. Ankie 
Koopmans-De Vos moest in de 
afgelopen week een operatie 
ondergaan. We hopen en bidden 
voor een spoedig herstel. Ook 
denken we aan de gezinnen waar 

Preekfestival voor 
predikanten
Het Preekfestival wil predikanten 
een hart onder de riem steken en 
hen aansporen om vol enthou-
siasme en overgave wekelijks te 
preken. Het festival biedt voor-
gangers en theologiestudenten 
een dag vol inspiratie. Het pro-
gramma beslaat drie dagdelen 
waarin in lezingen en workshops 
allerlei aspecten van het predi-
kantschap aan de orde komen. 
Zoals spiritualiteit, ambacht en 
inspiratie, het wordingsproces 
van de preek, de verhouding tus-
sen preek en cultuur, het belang 
van taal en retorica, performance, 
feedback en nog veel meer. 

Dinsdag 17 september, Amersfoort, kerken en kapellen 
binnenstad, € 35, studenten theologie WO/HBO gratis, 
aanmelden: www.pepredikanten.nl/product/preekfestival

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDER CONCERT?

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

zorgen en moeite zijn. Waar ziek-
te en zorg een zware wissel trekt.
Startzondag. Op 8 septem-
ber is er de startzondag met 
als thema “God onze Vader, de 
kerk onze moeder”. Dit jaar wil-
len we als gemeente stil staan bij 
het alomvattende gebed ‘Onze 
Vader’. Tijdens de startzondag 
doen we de aftrap in een fees-
telijke dienst. Na de dienst is er 
een spel waar we uw hulp voor 
nodig zijn. Graag ontvangen we 
een (portret)foto van uw vader 
en/of moeder. U mag deze foto 
e-mailen naar henry.bos@hetnet.
nl of een foto aan Henry geven (u 
krijgt de foto weer terug) zodat 
hij er een scan van kan maken. 
Tijdens de startzondag zult u 
ontdekken wat we met de afbeel-
dingen doen. Ook willen we - net 
als vorig jaar - de startzondag 
met een maaltijd afsluiten. Het 
zou fijn zijn als iedereen een klein 
gerechtje wil bereiden. U kunt 
zich - via een lijst in het portaal - 
aanmelden voor de startzondag 
en voor het gerecht dat u zou 
willen bereiden. Voorbeelden 
hiervan staan al op de lijst, maar 
eigen inbreng wordt zeker ook 
gewaardeerd. 
Jarigen. Op 24 augustus viert 
dhr. A.M. van der Rhee, Kon. 
Wilhelminalaan 53 zijn 80ste ver-
jaardag. Namens onze gemeente 
voor u allen een gezegend nieuw 
levensjaar toegewenst.
Huwelijksjubilea. De fami-
lie G. Hop-Berger, Löhnislaan 
3A De Pol, viert op 23 augustus 
het heugelijke feit dat ze 45 jaar 
getrouwd zijn. Twee dagen later 
op 25 augustus viert de familie R. 
Logchies-Oenema, Kon. Wilhel-
minalaan 8, hun 30 jarig huwelijk. 
Beide families wensen we een 
feestelijke dag en nog vele geze-
gende jaren samen.

Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: De afgelopen maanden nam 
de spanning tussen gewapende 
groepen en de regering in Libië 
toe. De politieke situatie is erg 
zorgelijk. Bid voor de Libische 
bevolking die gebukt gaat onder 
dreiging en bid in het bijzonder 
voor christenen.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 25 

augustus 12.00 uur bij de scriba. 
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl

Namens de kerkenraad een har-
telijke groet aan u allen. In het 
bijzonder aan de ouderen en 
zieken waarvoor de periode van 
vakantie soms gepaard gaat met 
verminderd bezoek omdat activi-
teiten op een laag pitje staan en 
de naasten op vakantie zijn. 

God legt zijn vleugels van genade
beschermend om u heen als vriend.
En Hij verlost u van het kwade,
opdat u eens geluk zal zien.
(Huub Oosterhuis)

Henry Bos ouderling-scriba

Met het oog op Willemsoord. 
Tijdens de Welkom in Weldadig 
Willemsoord (alle donderdagen 
1, 8, 15, 22 en 29 augustus) is de 
kerk in Willemsoord geopend 
van 10.30 uur tot 16.00 uur. Het 
thema dit jaar is: “Met het oog op 
Willemsoord”.
Bijna 40 inwoners uit Willems-
oord hebben de afgelopen tijd 
geposeerd om hun ogen te laten 
tekenen door Ankie Koopmans-
de Vos uit De Blesse. De teke-
ningen van deze ogen zijn tijdens 
de open dagen te zien in de kerk. 
Hier is een prijsvraag aan ver-
bonden. Herkent iemand 8 paar 
ogen, dan mag die gratis één paar 
ogen laten tekenen of de tekening 
van de ogen meenemen als die al 
getekend zijn. Op de laatste don-
derdag (29 aug) kunnen de teke-
ningen van de ogen meegenomen 
worden voor 8 euro p.p. waarvan 
2 euro aan de kerk geschonken 
wordt.
Verder is er een expositie van 
schilderijen van Luuk Groen ( 
voormalig inwoner van Willems-
oord ) en van Ankie Koopmans-
de Vos. Daarnaast is er gelegen-
heid tot inzage in de doop en 
huwelijksboeken die vanaf onge-
veer 1855 zijn bijgehouden en is 
er een predikantentableau van 
predikanten die in onze gemeente 
hebben gewerkt. Ook zal er veel 
informatie worden verteld door 
vrijwilligers Jan ten Klooster en 
Luuk Groen.
Tussen 14.00 en 14.30 uur kunt u 
luisteren naar miniconcerten: 29 
aug. Organist Menno v.d. Vinne.

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

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. 

Jongerenweekend 
over Israel
Hoe kan het dat christenen zo 
verschillend denken over Israël? 
Vaak zijn er christenen die hele-
maal Israël-fan zijn, terwijl ande-
ren juist zeggen: “Ik heb niks met 
Israël.” Tijdens het Isrealityweek-
end gaan de deelnemers - 15-28 
jarigen - met elkaar op zoek 
naar het antwoord op dit myste-
rie. Gods plan met Israël wordt 
besproken en wat de rol is van 
niet-Joodse mensen hierin is. Een 
weekend vol bijbelstudies, work-
shops, muziek en een gaaf spel. 

Vrijdag 15 - zondag 17 november, Lunteren, De Wildwal, 
€ 59, info & aanmelden: isreality.nl/weekend

Vrijwilligers gevraagd 
voor Borsthuis
Elke zondagochtend, om 10.30 uur, 
vinden oecumenische vieringen 
plaats in Het Borsthuis aan de P.C. 
Borstlaan 10 in Hengelo. Trivium-
MeulenbeltZorg (TMZ) zoekt met 
spoed vrijwilligers die de bewoners 
willen ophalen en na de viering 
weer willen terugbrengen naar hun 
woning (aan Het Borsthuis of ’t 
Hof). Er is altijd een professional 
aanwezig bij wie de vrijwilligers 
terecht kunnen voor vragen of 
informatie. Voordat de vrijwilligers 
zondags ‘aan het werk’ gaan, wordt 
er eerst om 9.45 uur gezamenlijk 
een kopje koffie gedronken in het 
restaurant van Het Borsthuis.

Geïnteresseerden kunnen op werkdagen tussen 
08.30-17.00 uur bellen met Marijke Zandbergen, tel. 
06-24665269

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE DOVENDIENST?

Na succesvolle exposities in vele 
kerken in ons land exposeert Ela 
Venbroek nu haar engelenbeelden 
in de kloosterkerk van Kloos-
ter Nieuw Sion. Ela Venbroek-
Franczyk kwam 35 jaar geleden 
naar Nederland en bouwde een 
bestaan op als kunstenares, res-
tauratrice en beeldhouwster. Inspi-
ratie voor haar grote en kleine 
engelen deed ze op tijdens een 
zoektocht naar de kern van de 
eenvoud die haar jeugd en oplei-

ding in Polen karakteriseerde. Elke 
engel die zij maakt of liever laat 
maken door haar ogen heeft een 
individueel karakter, een eigen 
naam en vooral een eigen verhaal. 
De expositie wordt vrijdag 13 
september om 15.00 uur geopend 
door pastor Marinus van den Berg.

Za 14 sept t/m zo 24 nov, 14:00 uur - 17:00 uur, 
Diepenveen, Klooster Nieuw Sion, gratis toegankelijk, 
ter bestrijding van de onkosten kunt u een gift in een 
daarvoor bestemde bus doen, info: www.atelierela.nl 

Engelen op Nieuw Sion
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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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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.nl

wandelen 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

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

verbouw 

nieuwbouw 

onderhoud 

Wat een groot orgel hè?! 

Ik mag van de organist niet 

aan de knoppen komen. 

Maar wel op de bank zitten!

www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd


