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Landgenoten
DOOR DS. WOUTER BAKKER ,
NOORDSCHESCHUT

Onlangs publiceerde mijn
favoriete ochtendblad een
Amerikaans onderzoek naar
genderneutrale taal (taalgebruik waarin geen onderscheid naar de seksen wordt
gemaakt). Dit onderzoek
vond plaats in Zweden, waar
een genderneutrale taalhervorming in 2015 een wettelijke status kreeg.

DOOR DS. FOEKJE DIJK ,
DALFSEN

Een boeiend
onderzoek naar de
invloed van taal op beelden die
mensen hebben van elkaar, van de
samenleving en hoe deze beeldvorming een weerslag heeft op
de cultuur. Taal is een essentieel
onderdeel van onderlinge communicatie.

F L E VO L A N D

Het scheppingslied laat er geen twijfel over bestaan, God schiep de mens naar het goddelijk evenbeeld: mannelijk en vrouwelijk.

lijk de verdere toekomst in zou
gaan. Er werd niet geluisterd.

Mannelijk en vrouwelijk
De beroemde Amerikaanse theologe Mary Daly wees in de jaren
80 van de vorige eeuw op het feit
dat ‘when God is male, male is
Macht van het woord
God’. Met andere woorden: als
Vaak staan we er niet bij stil en
God als mannelijk wordt gezien,
wordt de macht van het woord
is de man goddelijk. Het vrouonderschat. Theologische taal
welijke element van de Eeuwige
heeft veel impact
komt hier niet aan
gehad op man- en
bod. Het schepTHEOLOGISCHE TAAL HEEFT
vrouwbeelden
pingslied laat er
VEEL IMPACT GEHAD OP MANin onze maatgeen twijfel over
EN VROUWBEELDEN IN ONZE
schappij. Bij het
bestaan, God
MAATSCHAPPIJ.
werken aan de
schiep de mens
nieuwe bijbelvertaling van 2004
naar het goddelijk evenbeeld:
werd er vanuit diverse hoeken
mannelijk en vrouwelijk.
op aangedrongen om de Godsnaam niet meer te vertalen met
We zijn inmiddels gevorderd tot
‘Heer’, maar namen als ‘Eeuwige’, AD 2019, en nóg is de invloed van
‘Barmhartige’ of woorden van
de theologische taal uit het verlegelijke strekking te gebruiken om
den voelbaar. Nog steeds wordt
te voorkomen dat het menselijk
aan mannen meer macht toegekend
godsbeeld al te eenzijdig mannedan aan vrouwen. Als een beroeps-

groep inmiddels meer vrouwen telt
dan mannen, wordt hier een punt
van gemaakt. Dit korte lijstje kan
met gemak aangevuld worden tot
een ellenlang verhaal.
Inclusief taalgebruik
Willen onze geloofsgemeenschappen toekomst hebben, dan zullen
we ook stil moeten staan bij het
gehanteerde taalgebruik. Willen we
verstaanbaar blijven voor de toekomstige generaties, dan zullen we
zeker moeten kijken naar die zogenoemde inclusieve (genderneutrale) taal. Taal waarin zowel mannen
als vrouwen zich herkennen.
Het bovengenoemd onderzoek
heeft klip en klaar uitgewezen dat
dit inclusieve taalgebruik wel degelijk invloed heeft gehad op de beelden die mensen van elkaar hebben.
Het verschil in beeldvorming tussen mannen en vrouwen in Zweden was duidelijk minder scheef
dan een tiental jaren geleden.

Scheve beeldvorming
Over beeldvorming gesproken.
Zelfs rasverteller Nico Terlinden
laat zich onmiskenbaar leiden
door de scheve beeldvorming die
taal teweeg kan brengen.
In Genesis 6 staat geschreven:
Zo kwamen er steeds meer mensen
op aarde, en zij kregen dochters.
De zonen van de goden zagen hoe
mooi de dochters van de mensen
waren, en ze kozen uit hen vrouwen die ze maar wilden.
Terlinden vertaalt: Het is een
bedenkelijke geschiedenis. Neem
nu die dochters. Wat ze precies
uitspoken (…), maar zoveel is duidelijk: de door God zo zorgvuldig
gemaakte scheiding tussen hemel
en aarde wordt door de dochters
der mensen niet geëerbiedigd, zij
gaan alle perken te buiten, kennen
geen maat, paren met godenzonen
en baren reuzen.
De invloed van taal op mensbeelden doet er wel degelijk toe!

“Nu de geallieerde legers in hun
onweerstaanbare opmars de
Nederlandse grens overschreden
hebben, wil ik, uit naam van u
allen, onze landgenoten een hartelijk welkom toeroepen op onze
vaderlandse bodem. Het uur der
bevrijding heeft geslagen!”
Ook na 75 jaar brengen deze woorden van Gerbrandy, minister-president in ballingschap, ons terug naar
de verwachtingsvolle dagen begin
september 1944.
Woorden klinkend als een klok, op
4 september uitgezonden op Radio
Oranje. Het waren woorden die
veel Nederlanders in de roes van
Dolle Dinsdag brachten. Vlaggen
en oranje vaandels werden tevoorschijn gehaald, NSB’ers sloegen
op de vlucht. Het optimisme was
begrijpelijk: op zondag 3 september
was Brussel bevrijd, de dag erop
Antwerpen, op 5 september zou
men in Rotterdam kunnen zijn, op
6 september in Utrecht en Amsterdam, en de rest ‘zou volgen’.
Hoe begrijpelijk ook, het feest bleek
voorbarig te zijn. De Hongerwinter
moest nog komen. Hoe begrijpelijk
het enthousiasme van Gerbrandy
ook, in zijn concepttekst stond niet
het woord: ‘overschreden hebben’,
maar ‘naderen’.
75 jaar na de Bevrijding zijn Gerbrandy’s woorden overdenking
waard. Ze markeren de zwaarbevochten vrede, die telkens verdedigd moet worden. Goed om
te herdenken, en te vieren, in alle
voorlopigheid. Want we leven tussen D-Day en V-Day (theoloog
Oscar Cullmann). Het Koninkrijk is
er ‘reeds’ - geïnaugureerd - en toch
ook ‘nog niet’ (voleindigd). En dan
luistert het nauw welke nuchtere
en inspirerende taal we daaraan
geven. Het hart vol hoop, het hoofd
niet op hol. Ik wens u een goede
herdenking en viering van 75 jaar
Bevrijding, landgenoten!

Cadeaukaarten:
bellen kan ook!

Groei Groepen Dag
in Harderwijk

Bijzondere dienst
in Daarlerveen

Inspiratiekrant:
bestellen kan nog!!

Informatie-avonden
over zomermagazines

De afgelopen weken hebt u vier
cadeaukaarten ontvangen om weg
te geven. Zo hopen we dat het
Gezamenlijk Zondagsblad meer
abonnees krijgt en tijdens de
zomermaanden vaker kan verschijnen. Hebt u de kaarten gegeven
aan mensen zonder computer en
internet?
Dan kunt u natuurlijk doorgeven
dat de ontvanger ook even kan
bellen om het gratis proefabonnement aan te vragen. Bel tijdens
kantooruren naar: 0546-577475.

Voor leiders van groeigroepen en
andere bijbelstudiekringen organiseert het Evangelisch Werkverband een toerustingsdag. Deze dag
kunt u leren hoe u een geloofsgesprek voert. Ook als u het verlangen hebt om een groep te starten,
bent u van harte welkom. Het
programma omvat ook workshops
en staat o.l.v. ds. Jelle de Kok.

In deze speciale dienst de vraag
centraal: Ben ik een Mozes?
Daarbij wordt gefocust op de
roeping van Mozes bij de brandende braamstruik. Net zoals
Mozes hebben wij ook vaak allerlei bezwaren, als wij ons ergens
toe geroepen voelen. God gaf
Mozes antwoord. Wat kunnen we
daarvan leren?

Het nieuwe kerkelijke seizoen komt
weer op gang. Met gemeenteavonden, startzondagen, welkomstdiensten, kerkproeverij enzovoort.
Daar hoort de Inspiratiekrant bij:
een speciale editie van het Gezamenlijk Zondagsblad boordevol
inspiratie. Deze kunt u GRATIS
bestellen en uitdelen tijdens kerkdiensten en startactiviteiten. Let op:
bestellen tot uiterlijk maandag!!

Stichting Welkom in de Kerk maakt
interkerkelijke zomermagazines
voor toeristen namens de kerken.
Nog lang niet alle plaatselijke kerken werken met deze missionaire
bladen. Daarom belegt de stichting
extra informatie-avonden voor de
plaatselijke kerken in Steenwijk
(voor Wal & Water), Almelo en
Hengelo (voor Zomer in Twente).

Zaterdag 7 september, Harderwijk, De Regenboog,
Bloemendreef 1, 10.00 - 16.00, toegang gratis (incl.
koffie/thee en lunch) info/tickets bestellen:
ticketjames.com/nl/tickets/1564

Zondag 8 september, Daarlerveen, De Schoof,
Brugstraat 10, 19.00 uur, iedereen welkom, koffie/thee
na de dienst

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

Dinsdag 3 september in Steenwijk, dinsdag 17 september in Almelo, dinsdag 1 oktober in Hengelo. Info en
aanmelden: ygerne@welkomindekerk.nl

2

overdenking

zondag 1 september 2019

Zangers welkom
bij CMA
Het Christelijk Mannenkoor Assen
(CMA) nodigt mannen die van zingen houden uit om vrijblijvend een
koorrepetitie bij te wonen dinsdagavond. Het koor telt momenteel circa 130 leden, afkomstig uit
de wijde omtrek van Assen. Het
koor treedt regelmatig op in de
provincies Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel. Naast
optredens geeft het koor ieder
jaar een voor- of najaarsconcert
en twee Kerstconcerten. Sinds
1999 is de muzikale leiding in handen van Bert Duijst uit Hasselt.
Dinsdagavond (vanaf 20 augustus) 20.00 – 22.00 uur,
Assen, De Bron, Einthovenstraat 28,
info: www.cma-assen.nl

Alpha-cursus in
Daarlerveen
Ontmoeten, vragen en ontdekken,
dat doe je op de Alpha-cursus. De
cursus is voor iedereen die vragen
heeft over het leven of over het
christelijk geloof. Er is ruimte om
het gesprek aan te gaan en vragen
en ideeën te delen. Elke Alpha-avond
begint met een lekkere maaltijd. Hét
moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Er
zijn 10 Alpha-bijeenkomsten en een
Alpha-etmaal op een mooie locatie.
Tijdens elke bijeenkomst staat één
onderwerp centraal.
9 september, 19.00 uur, Daarlerveen, De Schoof en
de Kruiskerk, Brugstraat 10, 19.00 uur, info/opgave,
mail naar: alphaindaarlerveen@gmail.com

15 kunstenaars,
15 portretten
Mensen kijken is een zeer geliefd
tijdverdrijf voor velen. In de Hengelose Waterstaatskerk kan het:
er worden vijftien portretten van
vijftien verschillende kunstenaars
tentoongesteld. Prof. dr. Wolter
Lemstra, hoogleraar, voormalig
politicus en burgemeester van
Hengelo, verzorgt de officiële
opening. Evan Bogerd, organist en
kerkmusicus van de Waterstaatskerk te Hengelo, brengt een aantal
improvisaties naar aanleiding van
de kunstwerken ten gehore. Aansluitend kunnen geïnteresseerden
meedoen aan een workshop portrettekenen en kan de tentoonstelling worden bezocht.
Zondag 15 september, 12.30 uur, Hengelo, Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20 Tentoonstelling: t/m 10 november

‘Ik geloof de katholieke Kerk’
‘De twaalf die Hij aanstelde , waren achtereenvolgens Simon, die Hij
de naam Petrus gaf, ... en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd.’
Marcus 3:16-19
‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen- u bent allen één in Christus Jezus.’ Galaten 3: 28

DOOR DS. KO HEKMAN ,
ASSEN

Wij belijden met
de Apostolische
Geloofsbelijdenis de katholieke
Kerk. Zij is wereldwijd en is er
de eeuwen door. Ondanks wat
mensen van de kerk gemaakt hebben, zijn mensen gaan geloven en
blijven geloven. Daar zie je iets
van het geheim van de kerk: het
geheim dat de kerk te boven gaat.
Ondanks bestrijding en vervolging, secularisatie en kerkverlating, zal er een kerk zijn, omdat
Christus als Heer niet zonder
mensen kan die Hem dienen.

‘Het evangelie moet verkondigd
worden, desnoods met woorden’,
dat is het thema van de eerste
Welkomdienst van het winterseizoen in de Goede Herder Kerk.
‘Het Christelijk Mannenkoor
Zwolle is te gast en zal uit hun
repertoire van geestelijke muziek,
opera, musical en andere populaire
muziek zingen. Jonge musici werken ook mee, naast de vaste pianist Wilco Veldkamp zijn dit Irene
en Annemiek van Dijken (klarinet
en saxofoon) en Johan Smit (orgel
en begeleiding samenzang).
Zondag 15 september, 19.00 uur (18.45 uur samenzang),
Borger, Goede Herderkerk, Hoofdstraat 11, voorganger:
ds. T.J. Oldenhuis

Wij doen onze belijdenis geweld
aan, wanneer we een hetero-kerk
willen zijn, die homoseksuelen
wel niet weert, maar ook niet
aanvaardt in hun levensstijl en
geen gelijkwaardige plaats geeft
tot in de ambten toe. Hoe zijn wij
kerk, zodat zij onze kerk herkennen als hun kerk,
als kerk van ons
GEEN GROEP GELIJKGEZINDEN. WEL
samen, een veilige
GEROEPENEN. DAT IS KERK. WIJ
kerk?
HEBBEN ELKAAR NIET UITGEKOZEN.

Jezus’
discipelenkring,
een allegaartje,
maakt duidelijk:
WE ZIJN DOOR JEZUS AAN ELKAAR
Hij brengt mensen
Groepskerk
GEGEVEN.
bijeen met
Tegenover de
uiteenlopende
kerk als katholieke kerk, staat
visies, met tegengestelde
de groepskerk. We kunnen zo
belangen, van uiteenlopende
met onszelf zijn ingenomen,
politieke, maatschappelijke en
alleen voor eigen groep en
godsdienstige overtuigingen.
geloofsbeleving oog hebben, de
Geen groep gelijkgezinden.
waarheid voor onszelf claimen
Wel geroepenen. Dat is
als exclusief, onze eigen ethische
kerk. Wij hebben elkaar niet
keuze als het evangelie zelf
uitgekozen. We zijn door Jezus
zien, dat wij vergeten: de kerk
aan elkaar gegeven.

Veelvormig
Blijkbaar is de naam van Jezus
onvernietigbaar. En precies dat is
de kerk. Dat is haar onaantastbaarheid. Deze kerk is katholiek. Zij valt niet samen met een
bepaalde categorie mensen. Een
groep gelijkgezinden. Ook niet
met mensen uit een bepaalde
tijd of plaats. Zij is er de eeuwen
door en over heel de wereld. De
kerk is universeel. Katholieke
kerk zijn kun je nooit zonder al
die anderen. Niet zonder het
voorgeslacht, niet zonder al die
gelovigen die in hun culturele,
maatschappelijke en politieke
context het geloof belijden. Een
veelvormige kerk. Een gemengd
boeket bloemen.
Splinters
Waar wij een kerk exclusief tot
dé kerk van Christus maken, de
oecumene uit het oog verliezen,
is de kerk niet katholiek te noemen. Zij zet dan zichzelf buiten de
traditie van de katholiciteit. Waar
mensen voor zichzelf beginnen,
splitsen zij zich af van de katholieke gemeenschap. Splinterkerken. Katholiek zijn kun je nooit
zonder de anderen. Wie exclusief
gelooft, is niet katholiek.

De kerk is universeel. Katholieke kerk zijn kun je nooit zonder al die anderen die in hun eigen context het geloof belijden. Een veelvormige kerk.
Een gemengd boeket bloemen.

even bomen

Kan ik er wat aan doen?
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,

Welkomdienst Borger

Kwaliteit
De kwaliteit van de katholieke
kerk is dat zij betrokken is op
allen. Waar bepaalde mensen of
groepen wegvallen, uit vrije keuze
of gedwongen, daar is de kerk
niet katholiek meer. De katholiciteit wordt geweld aangedaan, daar
waar een kerk alleen een kerk is
van mensen met eenzelfde huidskleur, van eenzelfde ras. Daar
waar zij geen weerspiegeling is
van alle lagen van de samenleving,
waar zij alleen een thuis is van
gelijkgezinden, waar geen ruimte
is voor verschillende geloofsbelevingen en spiritualiteiten.

is katholiek. We mogen de
katholiciteit niet versmallen door
geen aandacht te hebben voor
drugsverslaafden, alcoholisten,
ex-gedetineerden. Door geen
draagvlak te zijn voor aidspatienten en hiv-geïnfecteerden,
voor hun familie en relaties. Wij
mogen geen mensen uitsluiten, als
zouden zij niet leven in de gunst
van God.

AMSTERDAM

Het volgen van
het nieuws. Wie krijgt er niet de
kriebels van? Over Trump en zijn
capriolen hoeven we het niet eens
te hebben. Bolsenaro dan? Volgens hem zijn het de NGO’s die de
Amazone laten branden. Hou maar
op. De lijst wordt steeds langer.
Laat me wat dichter bij huis blijven.
Hier in Amsterdam zijn er nogal
wat mensen die op creatieve
manier een beetje inkomen proberen te verwerven. Straatmuzikanten, verkopers van de straatkrant
bijvoorbeeld. Mensen, die mijns
inziens waardering verdienen. Die
krijgen ze zeker van de kerken hier.
Niet alleen het Leger des Heils en
de plaatselijke diaconie zijn heel

overkomen, twee dagen geleden
nog, dat iemand om geld vroeg.
Ik had niets bij me, alleen een
gezonde proteïne-reep die ik had
actief, maar ook veel wijkkerken
gekregen. Toen ik hem deze aandoen van alles. Lastig wordt het
bood, vroeg hij wat dat was en hij
- vind ik - wanneer je op straat
bestudeerde wat ik in mijn hand
wordt aangesproken. Dat geeft mij
had. Zonder iets te zeggen liep
nog wel eens de kriebels ook. Of
hij verder. Mijn conclusie was dat
wanneer je ergens op een bankje
de man waarschijnlijk geen honeen slaper ziet, omringd door
ger had, maar dorst. In zo’n geval
plastictassen met daarin het hele
dreigt onverschilligheid. Maar kan
hebben-en-houwen. Soms denk ik
dat? Onverschillig
in dat laatste geval:
worden voor de
“Het zal je kind
WIJ ZIJN NIET GEROEPEN OM MET
toestand waarin
maar zijn”. Dat
EEN ATLASCOMPLEX TE LEVEN. U
een medemens
geeft soms een
WEET WEL, DIE FIGUUR DIE DE
terecht is gekogevoel van machHELE AARDBOL OP ZIJN SCHOUDERS
men? Jezus werd
teloosheid. Wat
DRAAGT.
met ontferming
kun je? ‘Kan ik er
bewogen wanneer hij de dolende
wat aan doen?’ Hoever gaat mijn
verantwoordelijkheid voor het toe- zielen (‘de schare die geen herder
heeft’) zag. En wanneer God met
nemende aantal daklozen?
ontferming bewogen wordt, komt
hij ook in beweging - dan gebeurt
Nee, gemakkelijk is het niet altijd
er wat. Wat stelt mijn gevoeligom dit alles waar te nemen. Toch
heid - wat stellen mijn ‘kriebels’
merk ik, dat ik ook moet relatidan voor? Kan en wil ik in actie
veren. Het is me al een paar keer

komen? En als ik al iets weet te
doen, heeft het dan ook zin? Of
is het egoïstisch om de zinvraag
alleen maar te stellen?
Wij zijn niet geroepen om met
een atlascomplex te leven. U weet
wel, die figuur die de hele aardbol
op zijn schouders draagt. Maar de
opmerking (ooit in een reclamespotje gebruikt): ‘Kan ik er wat
aan doen?’, past ons als christenen
zeker niet. Iets doen kan altijd. Misschien wordt iemand boos wanneer je tegen hem zegt: ‘Geld wil
ik je niet geven, maar brood kan ik
voor je kopen en weet vooral dat
God ook van jou houdt’. Vergeten
zal zo iemand die woorden vast en
zeker niet en wie weet wat het nog
eens uitwerkt. En verder. De collecte voor de diaconie heeft recht
op aandacht. Maar de hoofdtaak
van de diakenen is het diaconaal,
dienstbaar maken van de gemeenteleden. Dat wil zeggen: Gevoelig
voor het leven van je naaste.

D

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
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 1 sept.: HK 10.00
ds. H. Kauffmann-Schaap. Gez.
Sien-dienst. Organist: Johan
Westerbeek. M.m.v. ‘Vocation’
uit Sleen. Thema: ‘Kom zoals
je bent’. Collecten: 1. Diaconie,
bestemd voor het pastorale werk
voor mensen met een verstandelijke beperking. 2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: Kerkrentmeesters. Oppas: Jenny Hiddink.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 1 sept.: 9.30 ds. H.
Klaassens. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Zorg met sterren. Bij de
uitgang: pastoraat. Oppas: aanwezig.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 1 sept.: 10.00 da.
B. de Groot, Zweeloo. Knd.: ja.
O.v.d.: Henk Stevens. Organist:
Harmke Elders. Oppas: Astrid
Euving en Malissa Pijpstra. Collecten: 1. Kerk. 2. Missionair
werk. 3. Onderhoud. Bloemengroet: fam. G. Bom. Autodienst: fam. J. Braker (291689).
Na de dienst is er koffiedrinken.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 1 sept.: 9.30 ds.
H. Lageveen. O.v.d.: mw. G. Velzing-Hessels. Organist: mw. G.
Fictorie-Smeman. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang:
onderhoud gebouwen. Welkomstcie.: B. Fictorie.
KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 1 sept.: 10.00 ds.
H. Dekker. Organist: Gerard
Ziengs. O.v.d.: Fokko. Welkom:
Riet. Beamer: Riet en Carin.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 1 sept.: 10.00 ds.
J. Kooistra, Dwingeloo. O.v.d.:
mw. L. Masselink. Organist: dhr.
H. Vugteveen. Koster: dhr. H.
Mulder. Collecten: 1. Diaconie.
2. Kerk. Bij de uitgang: gebouwen.
Oppas: Ineke Groothuis. Knd.:
Demi Vos. Kaars aansteken:
Rien Pals. Bediening beamer:
Ada van Breevoort. Ontvangst:
fam. Van Noort. Bloemendienst: fam. Haan. Autodienst:
E. de Groot.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.

A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 1 sept.: 10.00 ds.
E. Wisselink. Organist: mw. W.
Misker. Collecten: diaconie Zuiderkerk. Uitgangscollecte: gebouwen. Autodienst: mw. Wolters,
Vaart NZ 230: dhr. v/d Linden;
mw. M. Meijer en mw. Jakobs:
fam. L. Brink; mw. G. Horstman:
dhr. G. Hulsink. Lector: Henny
Holwarda. O.v.d.: Albert Meijering. Bloemen: fam. Schuiling.
Koster: G. Schuiling. Koffie:
Hennie Ellen en Gea Vogt. Ontvangst en Nieuwsbrief: Ginus
en Marry Oostingh.
Rommelmarkt. 1e verkoopdag
wordt gehouden op 21 sept.; 2e
verkoopdag wordt gehouden op
28 sept. achter de Zuiderkerk
Nieuw-Amsterdam.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 1 sept.: De Wijngaard 9.30 ds. Akkerman,
Emmen. Collecten: 1. Missionair
Werk PKN. 2. Kerk. Knd.: alle
groepen. Autodienst: J. Reinink
en G. Gussinklo. Oppas: Anouk
Zwiers en Evelien Vos. Bloemengroet: fam. A. Hajes.
De gezelligheidsclub begint 4
sept. weer met haar activiteiten.
Deze wordt gehouden in De Rank
en begint om 14.00 uur. Nieuwe
leden zijn uiteraard van harte
welkom.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdiensten 1 sept.: 9.30 ds.
F. Immink, Driebergen-Rijsenburg. Voorber. H.A. 15.00 openluchtdienst. Organist: dhr. G.
Diepeveen. Knd.: Geri Poorterman (1, 2) en Dianne Seigers (5,
6). Oppas: Anja Valk-Bannink,
Dinie Bartels, Lotte Stokvis. Collecten: kerk en diaconie. Bloemen bezorgen: Jan en Martha
Immink.
Jarig. 8-9-2019: dhr. E. Lusseveld,
Dalvoordeweg 30: 82 jaar.
26-9-2019: dhr. M. Poorterman,
Hellendoornseweg 23a: 77 jaar.
Jubileum. 6-9-2019: Evert en
Jenny Lusseveld, Dalvoordeweg
30: 45 jaar.
21-9-2019: Hans en Jenny Plaggenmars, Piksenweg 9a: 40 jaar.
‘Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze allen en vergeet er geen, tel
ze allen, noem ze een voor een,
en ge ziet Gods liefde dan door
alles heen.’ ELB 327a.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 1 sept.: Van
Dedemkerk 9.30 ds. J. Zondag.
O.v.d.: Johan Tinholt. Organist:
Nico Aalberts. Lector: Joop
Moes. Koster: Henk Zomer.
10.30 ds. J. de Haan. O.v.d.: Julia

Schuurhuis. Gastpersonen:
cie. EigenwijZz-diensten. Koster: Arjen Schollaardt. Thema:
Dromen. M. m.v. de band Just
4u. 19.00 ds. K. van Staveren.
O.v.d.: Henny Logtenberg.
Organist: Hans Niezink. Koster: Nico van Hattem.
Collecten: PKW. Bij de uitgang: diaconie. Kindercollecte: 3e
kwartaal: naaiproject voor Days
for Girls. Voor meer informatie
kijk op: www.hetnaaiproject.nl
Oppas: Van Dedemkerk: Monique Otter en Windelien Veerman; De Antenne: Petra Warmelink en Ivette Leemhuis.
Zieken. Clara Feyoena Heem,
Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg: 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; mw. Dekker Michel, Stegerensallee 26, unit 4, k. 2.
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. RumphBakker, Drogteropslagen 81, IJsselheem, k 57.
Zorgcentrum De Eik, Coevorderweg 31, 7776 AC Slagharen: mw.
Schipper Drenth, Hortensiastr.
43.
Muldershoek, Stationsweg 65,
7691 AP Bergentheim: mw. E.
Wolbink-Steen, Schuttevaer 51,
k. 75.
Vogellanden, Postbus 1057, 8001
BB Zwolle: mw. T. van Asperen
Keddeman, Ommerkanaal 47, afd.
Ibis.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, J.
Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg: mw. A. de Jonge van
Hummel, De Tjalk 37, afd. C1, k.
143.
Van Dedem Marke: 31 aug.:
ds. W. Moolhuizen. Organist:
Luco Hans.
Activiteiten. 4 sept.: 19.30 uur
Moderamen (De Antenne).
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 1 sept.: 9.30
ds. R. van Hornsveld. O.v.d.:
groep D. Knd.: peuters: Leonie
Gerrits; groep 1 t/m 6. Oppas:
zaal 6: Annely Boers, Riëtte Stokreef en Jade Kuiper. Collecten:
1. Diaconie. 2. Alg. Kerkelijke
Arbeid. Deurcollecte: kerk. HK
19.00 ds. R. van Hornsveld. Gez.
dienst. Collecten: 1. Zending. 2.
Kerkrentmeesters. Deurcollecte:
onderhoud orgel.
Dankbetuiging. Hierbij hartelijke dank aan iedereen die onze
50-jarige trouwdag, die wij mochten vieren, op welke wijze dan
ook tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt. Wij zien Dankbaar terug en kijken Vertrouwend
vooruit. Herman en Lummy Lindenhovius-Meilink.
Hartelijk dank voor alle felicitaties, cadeaus, bloemen en kaarten die wij ontvingen t.g.v. ons
60-jarig huwelijk. Het was een
NIEUWS VOOR HET GZ?
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fijne dag waar we in dankbaarheid
op terug mogen zien.
Johannes Sluijer en Sien Sluijer-de
Lange
We willen u hartelijk bedanken voor het hartverwarmende
medeleven, dat wij ontvingen na
het overlijden van onze moeder
en oma Toos Arnold-Hofmeijer.
Uw medeleven is voor ons een
grote troost en zal een dankbare
herinnering blijven. Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.
Het heeft ons goed gedaan
dat wij zoveel medeleven mochten ontvangen tijdens haar ziekte
en na het overlijden van onze
lieve en zorgzame schoonzus en
tante, Tonia Valk. Onze hartelijke
dank hiervoor. Dinie Valk, Willemien en Arjen, Dianne en Henrieke ter Weel.
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor Drenthe, Overijssel
en Flevoland komt op 6 sept. uit
met een speciale editie onder de
naam ‘Inspiratiekrant voor nieuw
kerkseizoen’, die door de uitgever
gratis beschikbaar wordt gesteld.
Er liggen op zondag 8 sept. op
de leestafel een 50-tal exemplaren die u gratis mee mag nemen.
Mocht u interesse hebben voor
een abonnement op dit blad dan
kunt u de bon in dit blad invullen
en opsturen. Veel leesplezier.
PCOB. P.C.O.B. afd: Den Ham
nodigt u uit voor de eerste ontmoeting van het nieuwe seizoen
op 11 sept. om 14.30 uur in de
kerk aan de Ommerweg. Dhr.
Seine Hofsink van de MAF zendingvliegers, dit is een christelijke
organisatie en Vliegt Noodhulp
naar gebieden in de Armste landen ter wereld. De zaal is open
vanaf 14.00 uur. Iedereen is van
harte welkom.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord).
Zieken. Mw. G. Lanting-Sikkenga
(B. Bramerstraat 40) is in CFH,
Herstel-Unit 5, k. 9.
Mw. Z. Eshuis-Kelder, Stationsstraat, is in zorgcentrum Weidesteijn in Hoogeveen, ter revalidatie (adres: Dr. G.H. Amshoffweg
4, 7909 AA Hoogeveen).
In CFH zijn aan het revalideren
mw. A. Wolbink-Beuving, Hof van
Pepijn 25 (Baander 8) en mw. A.
Timmer-Beuving, Burg. Schuitestr. 74 (Unit 1 K10). Een kaartje
(Rheezerweg 73, 7771 TD) stellen ze zeer op prijs!
Dhr. Jaap Dallinga is na weken
revalidatie weer in Vechtvoorde
86. Samen met Wietske lukt het
en revalideert hij verder.
Mw. Tijs, K. Doormanlaan 20, is
weer thuis na revalidatie in Coevorden.
Overleden. 21 aug. is overleden
op 84-jarige leeftijd, mw. Dini van
der Kamp-Schutte. Zij woonde
aan de Burg. Bramerstraat. We
leven mee met Erik en Tineke,
Hilda en Henk, en de kleinkinderen Tygo en Paycan.
Jubileum. Dhr. en mw. EnsinkKroek, Burg. Schuitestr. 132,
zijn op 29 aug. 50 jaar getrouwd.
We wensen hen samen met hun
dochter en haar gezin een mooie
dag toe!
Mw. Dieneke Lenters-Moeken is
om gezondheidsredenen gestopt
als Pastoraal Bezoeker van de
Burg. Bramerstraat (sectie 15
CN). We willen haar hartelijk
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bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.
Ouderlingen/diakenen vacatures. De kerkenraad van de
wijk Centrum (Noord/Zuid) is
op zoek naar enkele ouderlingen en diakenen. In september
zijn een aantal kerkenraadsleden
aftredend, en bovendien wordt
er in het noorden van onze wijk
gebouwd (inmiddels is een van
de woontorens bewoond). Kunt
u / kun jij ons helpen? Misschien
wilt u/jij informatie? Of wilt u/jij
iemand voordragen? Neem dan
alstublieft contact op met iemand
van de kerkenraad, liefst met de
scriba of met uw predikant/kerkelijk werker. Alvast dank!
Startzondag Centrum. 15
sept.: houdt u deze dag vrij want
er is weer een gezellige wandeling
of een leuke fietstocht.
Bericht gezondheid ds. de Lange.
Vorige week ben ik begonnen
met de slaaptherapie. De kern
van het programma is dat ik niet
voor 24.00 uur naar bed mag en
om 6.00 uur moet opstaan. En
dat ik, als ik niet binnen 20 minuten slaap, uit bed moet. Een half
uurtje later mag ik het dan weer
proberen. Als het dan binnen 20
minuten weer niet lukt opnieuw
even eruit. Enzovoort. En hoe
dan ook om 6.00 uur opstaan. De
bedoeling is dat ik na op den duur
vlot inslaap en doorslaap en daar
genoeg aan heb. Maar deze eerste
week is echt zwaar, ik haal 3 - 4
uur slaap per nacht. Mijn werktijd
is daarom beperkt tot 50% en
gaat op aan het voorbereiden van
de kerkdiensten, een uitvaart en
de bezoekjes die daarmee in verband staan.
Baalderveld. Baaldervelddienst.
De eerste dienst na de zomer in
de Beek is op 1 sept. Let op: de
startdienst is op 15 sept. Denken jullie er nog aan om voor de
startdienst een foto met verhaaltje aan te leveren m.b.t het thema
van volgend seizoen ‘Een goed
verhaal’.
Baalder. Zieken. Mw. ScholtenWander, Baalderesch 119, ligt in
het RZZ, k. 126. Ze is heel ernstig ziek en zal binnenkort naar
het Hospice gaan. Meeleven door
op bezoek te gaan…, dat kan
eigenlijk niet meer, maar meeleven met kaarten, dat kan wel
degelijk. Het meest handig is tóch
dan naar het huisadres, Baalderesch 119.
Dhr. B. van den Belt, Singelberg 6,
is opgenomen in het RZZ k. 140.
Hij herstelt van een operatie en
hoopt binnen niet al te lange tijd
weer naar huis te gaan.
Radewijk. Hartelijk dank voor
het mooie boeket bloemen uit
de kerk ‘De Opgang’ en voor
de telefoontjes en kaarten voor
mijn verjaardag. Hartelijke groet,
Lucas en Diny Waterink-Soer,
Radewijk.
Uitnodiging 25-jarig ambtsjubileum ds. Piet Langbroek. Alle
gemeenteleden van de PGHH,
ook van andere wijken en anderen die hem willen feliciteren, zijn
van harte uitgenodigd voor de
receptie en ontmoeting op 6 sept.
vanaf 19.30 uur in sporthal De
Beek, Hondsdraf 38, Baalderveld.
I.v.m. de voorbereiding vragen wij
u zich aan te melden voor 1 sept.
bij de wijkscriba Janny Marsman.
Emailadres: scriba-baalderveld@
pknhardenbergheemse.nl
Lees verder op pagina 4
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LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 1 sept.: De Lantaarn 10.00 Willemein Piksen.
De Ontmoeting 11.00 uur
in Ons Trefpunt, Schuinesloot.
Thema: ‘Hou(d)t’.
Jarig. Dhr. G.J. Klokkers, Voltelenstraat 9, 7773 CJ Hardenberg,
27-08-1938.
Dhr. J. Nijland, Knappersveldweg
12, 7775 PL Lutten, 27-08-1948.
Mw. M. Benjamins-Spijker, Pr.
Beatrixlaan 19, 7776 AP Slagharen, 28-08-1939.

Mw. A. Hilberdink-Kuizenga,
Schuineslootweg 83, 7777 RJ
Schuinesloot, 29-08-1942.
Jubileum. Op 31 aug. zijn Jan
en Leny v.d. Berg-Hudepohl,
Dedemsvaartseweg Zuid 13, 7775
AB Lutten, 40 jaar getrouwd. We
wensen hen met hun kinderen en
kleinkinderen en allen die hen lief
en dierbaar zijn een fijne dag toe
en Gods zegen voor de toekomst.
Zieken. Mw. J. Gerrits–van
Laar, Het Weerdje 21, 7783 CT
Gramsbergen, is voor revalidatie opgenomen in Clara Feyoena
Heem, Unit 5, Rheezerweg 73,
7771 TD Hardenberg.
Mw. E. Kelder-Schutte, AnerwegNoord 118, 7775 AV Lutten,
wordt verpleegd op revalidatie
unit 4, k. 4, Clara Feyoena Heem.
Henk Lamberink, Anerweg-noord
94, 7775 AV Lutten, is geopereerd aan de galblaas. Er zijn
complicaties opgetreden, waardoor hij langer in het ziekenhuis
moet verblijven.
Linda Kampjes-Brink is weer
thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Wij wensen de zieken en hun
familie Gods troost en nabijheid
toe.
Overleden. Op 17 aug. is overleden op de leeftijd van 71 jaar onze
br. Joop van Hell, Dedemsvaartseweg Zuid 11, 7775 AB Lutten. De
crematie heeft plaats gevonden
op 22 aug. in het Crematorium
de Lariks te Hardenberg. Vooraf
werd een afscheidsdienst gehouden in de Kruiskerk.
Op 19 aug. is overleden op de
leeftijd van 77 jaar onze br. Rieks
Somsen, Dokter Willemslaan 31,
7776 CE Slagharen. De begrafenis heeft plaats gevonden op 24
aug. op de begraafplaats te Lutten.
Vooraf werd een afscheidsdienst
gehouden in de Kruiskerk.
Op 21 aug. is overleden op de
leeftijd van 99 jaar, ons oudste
gemeentelid, zr. Dina VisscherRutgers. Ze verbleef de laatste
jaren in het Welgelegen. Corr.
Adres: Dedemsvaartseweg-Noord
92, 7775 AK Lutten. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op 27
aug. om 14.00 uur in de Kruiskerk.
We wensen alle families veel
sterkte toe en Gods troostende
nabijheid.
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Waar sta jij voor in je geloof?
– gespreksgroep met mogelijkheid
tot doen van belijdenis. Heb je zin
om eens uit te zoeken wat je precies gelooft? Hoe je geloof met
het dagelijks leven is verbonden?
En benieuwd hoe anderen hier
over denken? Dan is nu je kans
om daar eens intensief en op een
projectmatige manier mee aan de
slag te gaan. 8 weken lang komen
we wekelijks bij elkaar. Na een
kennismakingsavond, gaan we zes
weken in gesprek over het geloof
en hoe dit aansluit bij het dagelijks leven. Het boekje ‘vorming
tot gemeenschap’ zal de rode
draad hiervoor zijn. Er zullen
allerlei verschillende werkvormen
worden gebruikt, zoals spelletjes, film, wandelen, verschillende
vormen van discussiëren. Al naar
gelang de vragen en interesses
van de groep. Zodat je niet alleen
kennis op doet, maar vooral ook
gaat ervaren wat geloven voor
jou betekent. We sluiten af met
een gezellige avond. Voor wie wil
is er daarna de gelegenheid om
in een feestelijke dienst belijdenis te doen van je geloof. Dit zal
in december of januari zijn. We
starten op een avond in week 38
-15-21 sept. Een bijeenkomst zal
een uur duren. We bekijken met
elkaar op welke avond in de week
we bij elkaar komen. Voor vragen, opmerkingen of aanmeldingen, kun je contact opnemen met
yvonnevanbenthem@pknhardenbergheemse.nl of spreek me een
keertje aan als je me ziet. Met
vriendelijke groet, Yvonne van
Benthem.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg,
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 1 sept.: 9.30 ds.
H.de Haan, Den Ham. 19.00 ds. J.
Post, Wierden. O.v.d.: dhr. F. Timmer. Diakenen: B. Mellema en P.
Olsman. Collecten: KRQ, kerk en
gebouwen. Gastheer: F. Timmer.
Jarig. 1 sept. hoopt dhr. H. Middag, Zorgcentrum Welgelegen in
Gramsbergen, 80 jaar te worden.
2 sept. hoopt dhr. J. de Jonge, Hyacinthenstr. 14, 7906 PP Hoogeveen, 83 jaar te worden.
Meeleven. Mw. Jaspers-Bril
mocht weer thuiskomen uit het
ziekenhuis. We bidden u heel veel
sterkte toe.
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 bijzondere dag
zijn. Om 15.00 uur willen 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 onbelangrijk, 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 onmisbare zegen
toewensen bij het nemen van een
beslissing. Dat jullie gedragen ogen
weten door de Gods handen en
door een biddende gemeente,
wensen we jullie van harte toe.
Tekst. Lees de Bijbel niet als een
notaris, maar als een erfgenaam.
(ds. Arie v/d Veer).

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 1 sept.: Kloosterhaar Fredrikskerk 9.30 ds W.
v/d Griend. H.A. Knd.: groep 1
t/m 8. Inzameling Voedselbank.
Oppas: aanwezig. Collecten:
diaconie, kerk en onderhoudsfonds.
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Nog tot 22 september

column

‘Bij ons in
de Biblebelt’
De opmerkelijke tentoonstelling ‘Bij ons in de Biblebelt’
in het Catharijneconvent
(Utrecht) nog niet gezien?
Het kan nog! Gerrit Kraa
ging u voor en doet verslag.

DOOR G. KR A A ,
BORNERBROEK

Overal hangen posters met mevrouw
Blankensteijn-Moree uit Dordrecht in zondagse kleren, klaar
voor de kerkgang. “Ons aller universele oma”, hoorde ik iemand
mompelen. De organisatoren van
het Convent hebben er niet aan
gedacht dat de mededeling op de
buitenmuur dat ook de Postcodeloterij de expo heeft helpen
bekostigen, wat eigenaardig aandoet: in ‘die kringen’ doet men
niet mee aan loterijen.
Die kringen
Tegen ‘die kringen’ wordt nogal
eens aangekeken als tegen een
verzameling bizarre kostgangers,
een soort wereldvreemde Amish,
die tegen alles zijn waar een normaal mens vóór is.
Een wel heel erg vertekend beeld.
Maar nog steeds van toepassing:
nog niet zo lang geleden meende
filmproducent Emile van Rouveroy van Nieuwaal dat ‘de Rijsenaren’ ‘de Turken’ discrimineerden
en zo leverde zijn film een volkomen vertekend beeld op.
De journalist Jan-Kees Karels
uitte in een RD-artikel zijn verlangen om ‘anderen’ eens in een
breed uitgemeten perspectief te
laten zien wie ‘ze’ nu werkelijk
waren. Met de recente drukbezochte expositie, met een keur
aan lezingen tot gevolg. Voor zeer
diverse groepen interessant. Voor
de refo’s zelf, ex-refo’s kunnen
er ruimschoots hun nostalgische
gevoelend kwijt en anderen zullen
van de ene serieuze verbazing in

Mattheus 6:19
DOOR DS. JACOLINE
BATENBURG,
HOOGEVEEN

Drie vuilniszakken
en twee kartonnen dozen stonden
afgelopen maand in onze huiskamer. Bij navraag aan vrienden en
kennissen blijkt het een bekend
fenomeen. Op zekere leeftijd
besluiten ouders dat het huis of de
leefsituatie van hun kinderen groot
of permanent genoeg is geworden
om hun de dingen uit hun kindertijd zelf in bewaring te geven.

de verwonderde andere verbazing
vallen, er is echt heel, heel veel
te zien over geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappelijke positie.
Praat, gewaad, daad
De refo’s zijn tot heel wat in
staat, economisch draaien ze een
indrukwekkend partijtje mee (Barneveld, Staphorst, Rijssen), ‘Calvé
en Calvijn’ gaan hand in hand, smalen sommigen ten onrechte. De
‘eigen’ fotografen leverden prachtige plaatjes, bijvoorbeeld van jongeren in hun zaterdagse én zondagse kleren, je hoort fragmenten
van prediking in de tale Kanaäns,
je ziet welvarende interieurs van
pasgetrouwde stelletjes en zo
wordt de trits ‘praat, gewaad
en daad’ prachtig gevisualiseerd.
Er hangen schilderijen over de
Afscheiding, er is een leestafel met
aandacht voor de geëmigreerde
‘afgescheidenen’. De brede en de
smalle weg’ wordt heel divers verbeeld, met o.a. een nogal gewaagde visualisatie van Liesbeth Laseur
met een eng poortje en een druk
bezochte ballenbak. Je krijgt een
indruk van de reformatorische
architectuur, er is veel om peinzend bij stil te staan en tegelijk
ook een lezing bij te wonen. Op
18 juli sprak Maaike van Houten
van Trouw (abonnees konden zich
aanmelden voor gratis lezing en
gratis entree) interessante woorden, o.a. over de bonte samenstelling van de Trouw-medewerkers
en -abonnees. Honderd luisteraars
terwijl er vijfhonderd geen toegangsbewijs konden bemachtigen,
wat wel aangeeft dat er ook buiten de reformatorische kring veel
interesse is bij enigszins andersdenkenden.
Over wat er mist
Het is een vervelend maar goed
gebruik om als vittende verslaggever aan te geven wat je zoal
gemist hebt.

Het is tijd voor speelgoed, knutselwerkjes en fotoalbums om het
ouderlijk huis te verlaten en de
gerichte oversteek te maken. Op
naar een plek in een nieuw huis
bij hun altijd al rechtmatige eigenaren. Maar tijden zijn veranderd,
en eigenaren ook. De schatten uit
onze jeugd: de knuffel die je kreeg
bij een ziekenhuisverblijf, de puzzel
waar je geen genoeg van kon krijgen en de twintigste boekenlegger
die je borduurde, staan nu in een
ander licht. Aanvankelijk overmant
je nog een verrukte blijdschap: zie
je deze? weet je nog? Foto’s worden gemaakt en appjes verstuurd.
De zakken en dozen lijken één
grote schatkist. Met dingen die je
in de grond had gestopt en opeens
weer gevonden hebt.

Overal hangen posters met mevrouw Blankensteijn-Moree uit Dordrecht in zondagse kleren,
klaar voor de kerkgang.

wordt, maar dat men dat ook
Is er ook prangende armoe in
soms vergezeld laat gaan van een
die kringen?
Waarom is er niet meér aandacht speciaal preektoontje?
Het juninummer van het musevoor de kerkmuziek? Voor de
um-magazine
doorgaans zeer
is grotendeels
vakkundige orgaOOK BUITEN DE REFORMATORISCHE
gewijd aan de
nisten, zoals Dick
KRING BESTAAT VEEL INTERESSE BIJ
expositie, mooi!
Sanderman en
ENIGSZINS ANDERSDENKENDEN.
Maar hier had ook
Cor van Dijk (met
iets kunnen worden geschreven
de 150 psalmen en voorspelen
over de refo-dogmatiek, over
van beider hand)?
waaróm men zich op diverse terEn dan al die koren en dirigenten
reinen zo onderscheidt. Wat die
die naar hartenlust gezangen zingen terwijl dat in de kerkdiensten smalle en die brede weg werkelijk inhoudt, volgens hun inzicht.
absoluut ‘not done’ is?
Nochtans: tot 22 september nog
En waarom er niet alleen een
de kans, gaat dit zien!
speciale woordenschat gebruikt

Zuid-Afrikaans gebed

Gebed vir die week
Vergewe ons, Here God, ons opsetlike sondes,
en dié van versuim;
die sondes van ons jeug, én van ons ryper jare;
die sonde van ons gedagtes, en van ons liggaam;
ons geheime én ons blatante sondes;
dié wat ons uit onkunde of uit ongeërgdheid doen,
en dié wat ons vooruit bedink en beplan.
Vergewe ons, Here, die sonde wat ons doen
om onsself te bevoordeel, of om ander te plesier;
die sondes wat ons steeds onthou,
maar ook dié wat ons al vergeet het;
die sondes wat ons vir die wêreld en vir
onsself wegsteek,
en dié waardeur ons ander tot sonde verlei het.
Vergewe húlle ook, o God. Vergewe ons almal,
ter wille van Hom wat vir ons sonde gesterf het
en opgestaan het,
sodat ons vrygespreek kan word.
Hy wat nou aan u regterhand sit
om vir altyd vir ons in te tree –
Jesus Christus, ons Here.
JOHN WESLEY
Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé, 2014)
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En dan komt de onvermijdelijke
vraag: “Gaan we het houden?”
Met een nieuwe blik, gevormd
door je huidige leefsituatie, bekijk
je je rijkdommen opnieuw. Eerlijk? Het merendeel van de prullaria en pluche beesten zouden
op een rommelmarkt, kringloop,
en zelfs nieuw in de winkel je
aandacht niet trekken. Vol ijver
en liefde verzameld, blijken het
schatten van voorbij.
In de beslissing om ze te bewaren of niet vormt de beroemde
‘vreugdevonk’ van Marie Kondo
een ondergeschikte rol. Veel
meer doet het besef dat bewaren
het uitstellen is van wat onvermijdelijk gaat gebeuren. De schatten
van toen zijn geen schatten meer
en zullen in waarde afnemen.
Mijn oude schatten gaan in een
doos. Adres: Kringloop. Ook
een ruig uitziende leeuw in perfecte staat. Waarom zou ik hem
bewaren? Als mijn zoon over
een paar jaar een leeuw wil, geef
ik hem sowieso niet deze maar
een nieuwe.
En daar zit ook een beetje de pijn.
Dat ik onderdeel ben van een
wereld waar het gezegde ‘Wie wat
bewaart die heeft wat’ vaak niet
opgaat. En weggooien van goede
spullen de betere keuze is. Het
staat op spanning met hoe ik eigenlijk wil leven. Hoe ik wil bouwen
aan mijn schat in de hemel. Bewust,
verantwoord, als een rentmeester voor de grondstoffen van deze
aarde die ons zijn toevertrouwd.
ROMMELMARKT VAN DE KERK?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

gezi(e)n

zondag 1 september 2019

RTV-tips
Zaterdag 31 augustus
NTR | NPO2 | 21.05
Andere Tijden
Andere Tijden kijkt terug op de
bevrijding van Zuid-Nederland,
75 jaar geleden. In een speciale
uitzending volgt gastpresentator
Peter van Uhm het spoor van de
Geallieerde opmars in 1944.
Zondag 1 september
EO | NPO2 | 15.35
Je zal maar uitverkoren zijn
De maakbare toekomst. Vanuit
een traditie die de nadruk op studie legt, vervullen Joden een prominente rol in de wetenschap. Ze
bouwen mee aan de toekomst,
met Albert Einstein als prominent voorbeeld.
Maandag 2 september
KRO-NCRV | NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
In Culemborg wonen Amar en Jeroen
in een ecologische wijk in hun circulaire huis. Het dak van hun bijzondere huis doet denken aan een
insect dat zijn vleugels uit wil slaan.
Dinsdag 3 september
KRO-NCRV | NPO1 | 22.20
De Rijdende Rechter
Familie Roosenburg woont in een
appartementencomplex in Poortugaal. Vorig jaar met de warme
zomer daalde de temperatuur in
de nacht niet onder de 32 graden. Maar van de VVE krijgen zij
geen toestemming om een airco
te plaatsen. Tijd voor de Rijdende
Rechter om te onderzoeken
hoeveel overlast zo’n airco voor
omwonenden oplevert.

Curvy bikini
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Mijn dochters en
kleindochters zijn
geen dieren. Ik twijfel daar niet
aan, maar sommige media wel. Te
vaak en te gretig praten ze over
de mens als diersoort. Waarom?
Wat willen ze erin pompen? Dat
God niet de schepper is van het
leven en zeker niet van de mens
als zijn evenbeeld? Laat zo’n
boodschap maar vaak genoeg
circuleren, en de mensen gaan
het vanzelf geloven. Ik niet dus.
Waarom niet? Omdat we laatst
gingen shoppen in Antwerpen.
Twee dochters, twee kleindochters en ik mocht ook mee. Hebt
u weleens een konijn winkel-in
winkel-uit zien gaan op zoek naar
haar drieëntwintigste stel paarse
pumps? Of een koe rijen etalages
zien scannen op curvy, sexy bikini’s? Nou dan.
We gingen dus naar Antwerpen,
want kleindochters Willemke en
Guusje gaan voor het eerst naar
de middelbare school. Een mijlpaal om te vieren.
Nu religieuze rituelen min of
meer passé zijn, hebben we
behoefte aan nieuwe rituelen.

Woensdag 4 september
EO | NPO2 | 23.00
Het land van de voorouders
De film laat zien onder welke
omstandigheden de traditionele
Tsjetsjeense dansgroep in Grozny
kan bestaan. De jonge dansers van
de groep zijn min of meer privébezit van de president geworden.
Donderdag 5 september
EO | NPO1 | 21.25
Mannen in het wild
Bert van Leeuwen neemt zes
mannen mee op een lichamelijk
en geestelijk uitdagende reis in de
Italiaanse bergen. De mannen hebben één ding gemeen: ze willen
dat er echt iets gaat veranderen.
Vrijdag 6 september
NTR | NPO2 | 21.05
Een bezeten wereld
Aflevering 2: Welvaart. De economie in de jaren ‘20 is ‘booming’
en nieuwe producten zoals kunstzijde veroveren de markt. Echter
in de jaren ‘30 komt de crisis: duizenden werklozen.

En dan komt de ooievaar en is er
een baby-shower, gender revealparty en geboortefeest. En na een
jaar is er de cake smash party.
Waar is de één-op-één kraamvisite gebleven? Te ouderwets? Geen
tijd voor in dit tweeverdienerstijdperk? Het kind wordt zestien en
krijgt een sweet sixteen feest aangeboden, compleet met galajurken,
rolls royces en een dj. En alsof dat
nog niet genoeg is, organiseren
ouders op de eenentwintigste

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

Geloven in het hiernamaals
In het weekendmagazine Vrij van de
Telegraaf komt EO-coryfee Thijs
van den Brink uitgebreid aan het
woord. Twee fragmenten daaruit..

naar: jgroen27@planet.nl

OPENLUCHTSAMENKOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
INTERESSANTE LEZING?

“Ik geloof dat er een hiernamaals is.
Dat is prettig.”

verjaardag van hun spruit een hip
21-dinner. Bent u er nog? En bent
u even blij als ik dat u niet meer
zulke piepjonge kinderen hebt?
Maar inconsequent als ik ben, ging ik
toch met liefde in op de uitnodiging
voor het Antwerpse meiden-uitje.
Twintig jaar geleden deed ik met
mijn tienerdochters - de moeders
van nu - een paar dagen Brussel.
“’s Morgens een beetje cultuur
snuiven”, zei ik streng, “en ’s middags winkelen.” Het werden korte
ochtenden met een minuscuul cultuursnufje in een kantklosmuseum,
chocolademuseum, stripmuseum,
bij Jacques Brel en Manneke Pis.
Lang echter waren de middagen
met beestachtig vermoeiende winkelsessies. En wat hoorde ik daar
in Antwerpen mijn dochters tegen
hun dochters zeggen:
“’s Morgens een beetje cultuur
snuiven, ’s middags shoppen.”
Een kansloze missie. Ik gniffelde in
mijn vuistje.
Ik troost me maar met wat ik
laatst las: cultuur bestaat uit
allerlei ideeën, voorstellingen en
manieren van doen die je deelt
met andere mensen… En: cultuur
is een soort lijm: als we niet iets
hadden waarover we met elkaar
kunnen communiceren, zouden
we meer zijn zoals dieren.
Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse
voorvallen in haar familie met vijf kinderen en
veertien kleinkinderen.

Kun je je voorstellen dat er mensen jaloers zijn op jouw rotsvaste
geloof, in de wetenschap dat
iedereen doodgaat en het dus
prettig zou zijn als na het leven
nog een toetje komt?
“Gisteren was ik voor ‘Adieu
God?’ in Volendam bij Kees Tol.
Hij zei letterlijk: ’Ik ben jaloers
op mensen die wel gelovig zijn’.
Hij heeft de grote cafébrand
(nieuwjaarsnacht van 2000 op
2001, red.) meegemaakt en zag
dat er op dat moment dorpsgenoten waren die steun in hun
geloof vonden. In ‘Adieu God?’
hoor ik vaak: ’Ik denk niet dat er
een hiernamaals is, maar ik hoop
het wel, want het zou fantastisch
zijn’. Ik geloof het. Dat is prettig.”
-

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Het vrijgezellenfeest is al een
ouwetje. Onze kinderen waren
daar reeds aan onderworpen. Achterlijk, die exorbitante bedragen die
er voor neergeteld worden. En
- net als in de pruikentijd trouwens tegenwoordig hoor je als vrouw
ten huwelijk gevraagd te worden.
Zou Jacob voor mij geknield hebben destijds? Met een ring op zijn
smekende handpalm? Vermoedelijk

was ik in lachen uitgebarsten. Wij
trouwden gewoon, basta.

Illustratie: Hester Nijhoff
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Je omarmt bijzonder onderwijs,
maar is het gezien de misstanden op islamitische scholen niet
beter om ons te beperken tot
openbaar onderwijs? Voor het
belijden van je geloof heb je kerken, moskeeën en synagogen.
Hij reageert fel. “Zestig tot
zeventig procent van de Nederlanders kiest voor bijzonder
onderwijs, de meerderheid.
Bizar als dat moet stoppen
omdat het op sommige islamitische scholen niet goed gaat.
Als daar sprake van misstanden
is, moet je gewoon ingrijpen.
Keihard. Sluiten die boel. Maar
moeten andere scholen daar de
dupe van worden? Hou ’ns op.
Belachelijk. Ik vond het hartstikke fijn dat mijn kinderen naar
een christelijke school konden.”
Dordtse Leerregels in de
onderste la
In een opiniestuk becommentarieert Trouw de toenadering tussen
de Remonstrantse Broederschap en
de PKN.

Nauwer samenwerken, of zelfs fuseren? Op
dat pad liggen voor PKN en remonstranten
nog een paar lastige hobbels

Excuses voor het wegjagen van
hun zeventiende-eeuwse voorgangers kregen de remonstranten niet, maar dat hoefde van
hen ook niet, lieten ze weten.
Een grote verrassing is de verzoening niet: tussen de twee
kerkgenootschappen bestaan al
langere tijd goede banden. De
remonstranten (zo’n vijfduizend
leden) flirten graag en openlijk
met de veel grotere PKN (1,8
miljoen leden). Dat de twee
elkaar buitensluiten vanwege
iets wat vierhonderd jaar geleden is gebeurd, is welbeschouwd
‘volstrekt belachelijk’, zei de
remonstrantse predikant Tjaard
Barnard eerder dit jaar in deze
krant. Na de handreiking van de
PKN liggen vervolgstappen voor
de hand: waarom zouden ze niet
veel nauwer gaan samenwerken,
of zelfs fuseren?
Zeker, ook op dat pad liggen
nog een paar lastige hobbels.
Het orthodoxe smaldeel van de
PKN hecht zeer aan de Dordtse
Leerregels, terwijl het bestaan
van dat document voor een
deel van de remonstranten een
doorn in het oog is. Maar zijn
die Leerregels nou zó belangrijk
dat ze die samenwerking
onmogelijk maken?
Het overgrote deel van de PKNkerkleden weet amper dat dat
document bestaat, ook op de
orthodoxe fl ank. Bovendien: de
vrijzinnigheid die de remonstran-

ten eigen is en die door orthodoxe PKN’ers wordt gevreesd,
bestaat binnen de PKN allang.
Het lukt protestants Nederland
steeds vaker om bij elkaar te
zoeken naar wat verbindt. Dat
moet met de remonstranten
toch ook lukken? Laat de Dordtse Leerregels gewoon staan voor
wie ze belangrijk vindt, negeer
ze als ze ergernis opwekken. En
zoek naar wat verbindt in plaats
van naar wat scheiding brengt.

Over

Gek

Geloof is een keuze
Pastoor Pierre Valkering (58) die
in maart een autobiografie presen- kelijk boek g
teerde waarin hij open sprak over schrijfster in
zijn homoseksualiteit en zijn esca- open en eer
pades in darkrooms en dergelijke, kunnen voe
werd vervolgens ontslagen door zijn daarom in h
bisdom Amsterdam-Haarlem. In het naar heel pe
weekend magazine van Tubantia over God, B
verscheen onlangs een lang interviewVoor mij als
met hem.
ressant. Zoa
extra intere
die samen e
meenschap

Respectvo
Een bont ge
lezer voorb
mensen gev
de leeftijden
volle breedt
het christeli
in ons land.
de mate wa
Celibaat meer dan seksuele onthouding
autisme hen
belast, versc
“Ik realiseer mij dat er een
En onder de
spanning is tussen mijn
die bij een c
persoonlijke beleving van het
celibaat en de strikte kerkelijke tie werken e
visie. Het celibaat was voor mij zen hebben
nooit een doel op zichzelf. Het De bijzonde
schillen ook
betekent voor mij meer dan
Dijkstra de
seksuele onthouding. Het gaat
primair om een keuze voor iets of woord, zon
iemand, om een relatie met God taar doorhe
vol geeft ze
en Jezus Christus.”

or orthogevreesd,
N allang.
Nederland
kaar te
indt. Dat
ranten
t de Dordtstaan voor
t, negeer
wekken. En
dt in plaats
g brengt.
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De collecte en de Maaltijd
De kerkdienst (16)
Wat gebeurt er rondom en in
een kerkdienst? Kerkgangers
zijn zich daarvan maar ten
dele bewust. In een serie artikelen besteedt Riemer Roukema aandacht aan onderdelen van de kerkdienst.

DOOR : DR . RIEMER ROUKEMA , Z WOLLE

Op de dankzegging en voorbede,
die in aflevering 15 van deze serie
aan de orde kwamen, volgen in
veel protestantse kerkdiensten
alleen nog de collecte, het slotlied
en de zegen. Toch ontbreekt er
dan iets, al wordt dat meestal niet
als een gemis ervaren.
Avondmaal
De Maaltijd van Christus, het
Avondmaal, hoort eigenlijk bij
een volledige kerkdienst. Er zijn
allerlei redenen waarom dat in
veel protestantse kerkdiensten
wordt overgeslagen, maar ik wil
er wel op ingaan, juist omdat de
Maaltijd erbij hoort. De kerkhervormer Johannes Calvijn pleitte

er dan ook voor, dat het Avondmaal minstens eenmaal per week
werd gevierd. Dat is niet de praktijk van de calvinistische (‘gereformeerde’) kerken geworden,
omdat de kerkenraden daar niet
voor voelden. Zelfs in Genève,
waar Calvijn werkte, heeft hij de
wekelijkse Avondmaalsviering niet
kunnen realiseren.
Gaven
Eigenlijk begint de viering van de Maaltijd
met de collecte,
anders gezegd:
de inzameling van
de gaven. Al in de
tweede eeuw van de
jaartelling brachten
de gelovigen

Lees verder
op pagina 15

Dat Alianna Dijkstra van binnen uit heel toegankelijk kan schrijven over
autisme en over hoe het is om met autisme te leven, wisten we al uit haar
eerdere boeken ‘Autisten liegen niet’ en ‘Autisteneiland’. In haar nieuwe
boek ‘Is er een hemel voor autisten?’ verkent zij hoe diverse mensen met
autisme en een aantal van hun hulpverleners omgaan met het christelijk
geloof. En ze vertelt over bijzondere woonvormen.

Z WOLLE

(58) die
Het is een opmerfie presen- kelijk boek geworden, omdat de
prak over schrijfster in haar ontmoetingen
zijn esca- open en eerlijke gesprekken heeft
dergelijke, kunnen voeren. De lezer mag
en door zijn daarom in het boek meeluisteren
rlem. In het naar heel persoonlijke verhalen
Tubantia over God, Bijbel, kerk en geloof.
ang interviewVoor mij als predikant extra interessant. Zoals het boek vast ook
extra interessant is voor mensen
die samen een gastvrije geloofsgemeenschap willen vormen.

toevertrouwd. En dat ook nog
eens helder en begrijpelijk. Dat
respect voor de uniciteit van elk
persoonlijk verhaal uit zich ook
hierin dat er geen algemene conclusies getrokken worden en ook
geen lijstje trucs voor het geloofsgesprek met ‘de’ autist.

Kleurrijk en gevarieerd
Het geheel geeft een brede indruk
van wat mensen met autisme in
al hun diversiteit denken en ervaren als het gaat over God, Bijbel,
kerk en geloof. Het is dan ook
een kleurrijk en gevarieerd palet
geworden. Wel wordt meer dan
eens de neiging genoemd woorden
heel letterlijk te nemen. Dat kan
Respectvol
erg lastig zijn, helemaal bij het lezen
Een bont gezelschap trekt aan de
van de Bijbel en het spreken over
lezer voorbij. Met opzet zijn er
God. Immers, in de Bijbel wemelt
mensen gevraagd van verschillenhet van de beeldde leeftijden uit de
spraak. En voor
volle breedte van
HET GEHEEL GEEFT EEN BREDE
de hemelse Heer
het christelijk erf
INDRUK VAN WAT MENSEN MET
schieten aardse
in ons land. Ook
AUTISME IN AL HUN DIVERSITEIT
woorden nu eende mate waarin
houding
DENKEN EN ERVAREN ALS HET GAAT
maal fundamenteel
autisme hen
OVER GOD, BIJBEL, KERK EN GELOOF
te kort. Maar het
belast, verschilt.
een
was een eyeopener voor mij om de
En onder de hulpverleners zijn er
vragen die dit oproept, met die neidie bij een christelijke organisaan het
ging in verband gebracht te horen
kerkelijke tie werken en anderen die gekoworden. Ze verdienen dus gewoon
voor mij zen hebben voor een algemene.
een serieuze reactie.
zelf. Het De bijzondere woonvormen verschillen ook. In alle verhalen laat
er dan
Verrijking
Dijkstra de mensen zelf aan het
Het gaat
voor iets of woord, zonder er eigen commen- Ook het verlangen begrepen te
e met God taar doorheen te weven. Respect- worden, komt veel terug. In dat
verband ervaren velen de rijkdom
vol geeft ze weer wat haar werd

De regiowerkgroep Twente/Salland
van het Evangelisch Werkverband
organiseert een cursus van drie
avonden onder het thema ‘Luisteren naar Gods stem’. “Hoe merk
ik meer van God in mijn leven en
hoe kan ik Zijn stem leren verstaan?” Ongetwijfeld vragen die
meer christenen stellen. Eigenlijk is
dan ook de vraag hoe we de krachtige werking van de Heilige Geest
meer kunnen toelaten in ons leven.
Hierbij wordt stilgestaan in deze
cursus door middel van lezingen,
groepsgesprekken en het ‘werkelijk
luisteren’. De cursus staat onder
leiding van ds. Christiaan Post. De
eerste avond heeft als thema ‘Wandelen met God’, de tweede avond
‘ Wacht op de Heer’ en de derde
avond ‘Rivieren van levend water’.
Het cursusboekje kan al van tevoren worden aangevraagd (€ 10).

‘Hoop die in mij
leeft’ tour

Gekend en begrepen door God en mensen

DS. LILY BURGGR A AFF,

Cursus ‘Luisteren
naar Gods stem’
in Wierden

Donderdag 26 september, 10 en 17 oktober, Wierden,
Gebouw Hebron (achter de Dorpskerk), Burg. J.C. van
den bergplein 3, 20.00 (inloop met koffie/thee 19.45)
info/aanmelding: marjoleinpost78@gmail.com

Over autisme

DOOR
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Sharon Kips, Reyer en Tin
Speransa gaan toeren om de
allerarmste kinderen een hoopvolle toekomst te bieden. Dit
doen ze in samenwerking met
Compassion. Nadat Tin Speransa
een cd had opgenomen met liederen over hoop, besloot de band
er een goed doel aan te koppelen.
Een voormalig Compassion sponsorkind kwam langs op een repetitie-avond en dat raakte de bandleden zo, dat het idee voor de tour
ontstond. Omdat het thema Hoop
ook centraal staat in veel liederen van Reyer en Sharon Kips die
ambassadrice is van Compassion,
was een mooie muzikale samenwerking snel gemaakt.
Zaterdag 26 oktober, 20.00 uur, Zwolle, Verrijzeniskerk,
Bachlaan 150, kaarten: € 15 (via eventsforchrist.nl)

Najaarsconcerten
met Joke Buis

Alianna Dijkstra trekt in haar boek ‘Is er een hemel voor autisten’ geen algemene conclusies en
geeft ook geen lijstje met trucs voor het geloofsgesprek met 'de' autist.

van Psalm 139, over God die ons
snapt, beter dan wij onszelf begrijpen. Meedoen met een geloofsgemeenschap blijkt ingewikkeld te
kunnen zijn. Want autisme is voor
velen iets vreemds en niet iedereen, dat geldt ook voor kerkmensen, neemt de moeite zich er een
beetje in te verdiepen om enig
begrip te krijgen. En een kerkdienst kan ook snel te druk zijn,
te prikkelrijk. Gastvrij willen zijn
als geloofsgemeenschap betekent
dus minstens je realiseren wat de
behoeften zijn van mensen met
autisme. Dat je als geloofsgemeenschap je ook nog verrijkt mag
weten met hun kwaliteiten zoals
trouw, stiptheid, eerlijkheid en
dergelijke, behoeft geen betoog.

Rust
Aan de verhalen vooraf staat in
het boek een goede, leerzame
inleiding van de hand van
prof. dr. Hanneke Schaap –
Jonker. Bij de slotzinnen van die
inleiding sluit ik mij graag aan:
“Gekend en begrepen zijn, niet
alleen door God maar ook door
mensen, geeft rust. Daarom
beveel ik het
lezen van
dit boek van
harte aan.”

Zending over grenzen organiseert
in het najaar zes concerten in het
land met medewerking van Joke
Buis en zeven verschillende gospelkoren. De koren zingen hun
eigen repertoire en zijn bekend
in de regio’s waar de concerten
plaatsvinden. Tijdens het concert in Almelo treedt gospelkoor
Onderweg op. Joke Buis brengt
een mix van bekende kerkliederen en nieuwe liederen uit haar
net gestarte meerjarenproject
‘Vertrouwd & nieuw’.
Zaterdag 16 november, 20.00 uur, Almelo, Pniëlkerk,
Rembrandtlaan 352, € 17 via eventsforchrist.nl

REGIONALE DOVENDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

‘Is er een hemel voor autis-

ISRAËL-AVOND?

ten’ door Alianna Dijkstra

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

(KokBoekencentrum
uitgevers, Utrecht,
ISBN 978 90 435 3010 1)
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kerkdiensten

zondag 1 september 2019

Wij lezen vandaag
vrijdag 30 augustus
1 Samuel 14:16-23
Zaterdag 31 augustus
1 Samuel 14:24-35
Zondag 1 september
Lucas 14:1-11
Maandag 2 september
Lucas 14:12-24
Dinsdag 3 september
1 Samuel 14:36-46
Woensdag 4 september
1 Samuel 14:47-52
Donderdag 5 september
1 Samuel 15:1-9
Vrijdag 6 september
1 Samuel 15:10-23

Even doordenken
Toen de dominee op een dag
erkende dat hij ook niet alles wist,
begreep opeens iedereen hem.
Rikkert Zuiderveld

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
redactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 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 Groenewegen, 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 verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik
maken.
Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speciale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies,
concerten, vergaderingen 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 nummer waarin dit artikel is overgenomen, 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 aanleveren bij Gezamenlijk Zondagsblad, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl

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

Drenthe
Zondag 1 september 2019
Aalden 10.00 n.b.
Alteveer GK 10.00 dhr. H.
Dijkstra
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 da.
E. Struikmans JK 10.00 ds. R.
Koopmans De Slingeborgh
10.30 ds. H. Harmsen OK 10.00
ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. B. Steenwijk
Borger GH 10.00 ds. P. de
Kruijff
Bovensmilde WK 9.30 ds. G.
v/d Werff
Coevorden HK 10.00 gez. Siendienst
Diever GK 10.00 en 19.15 ds.
B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. A. Hekman
Dwingeloo 10.00 ds. J. Paans
Een 9.30 mw. E. Eefting
Elim hK 10.00 ds. H. Bakhuis
Emmen Rensenpark 10.30 ds.
Fischer
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 ds. Rohaan
Gasselternijveen 10.00 mw. T.
Groenbroek
Gees 10.00 da. B. de Groot
Gieten BK 9.30 dhr. H. Weemstra
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 dhr. J. Smit
Hollandscheveld 10.00 da. J.
Greving 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. P. de Vries
Hoogeveen GH 9.30 ds. E.
Loosman GrK 9.30 ds. J. Adriaanse 17.00 ds. J. Snaterse 19.00
Hoogeveen Zingt HK 9.30 ds. H.
Rooze. H.A. OK 9.30 ds. D. v/d
Vaart. H.A. VH 9.30 ds. J. Batenburg. H.A. Weidesteyn 10.30
mw. G. Mateman
Klazienaveen KK 9.30 ds. H.
Lageveen
Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 ds. L. v/d Peppel
Meppel Erfdeel 10.00 da. F.

Abonnementen Voor opgave van een abonnement, 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 oktober t/m maart, in de tussenliggende periode minder frequent. Zie voor de verschijningsdata:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

Flevoland
Zondag 1 september 2019
Ens GK 9.30 ds. D. van Keulen
Kraggenburg 10.00 ds. M.
Werstermann. H.A.
Marknesse 9.30 ds. H. Wachtmeester. H.A.
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra.
Voorber. H.A. 17.00 ds. H. v/d
Wal. Voorber. H.A. PK 10.00 ds.
C. Bijman. Voorber. H.A. 17.00
ds. E. Terpstra. Voorber. H.A.
De Poort 10.00 ds. H. v/d Wal.
Voorber. H.A. 17.00 ds. C. Bijman. Voorber. H.A.
Zeewolde RK-zaal 10.00 ds. E.
Gruteke 19.00 Taizé-viering

Overijssel
Zondag 25 november 2018
Almelo Bleek 10.00 ds. J. Bos
De Ontmoeting 10.00 ds. J.
Woudenberg 19.00 ds. C. Elsinga
GrK 10.00 da. M. de Vries PK
10.00 ds. R. van Dijk Noach
10.00 ds. D. van Bart Eugeria
10.15 ds. G. Schreuders ZGT
10.30 dhr. S. Visser. H.A.
Beerzerveld 10.00 drs. J.

Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim WK 9.30 ds. G.
Rohaan 19.00 ds. W. den Braber
Berkum HH 9.30 ds. P. Boomsma
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 dhr. J. van Loenen
Bruchterveld 11.00 da. R. v/d
Berg
Daarle HK 9.30 ds. E. Prins.
Voorber. H.A. 19.00 ds. G. de
Goeijen GK 9.30 ds. F. Immink.
Voorber. H.A. 15.00 Openluchtdienst
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds.
M. Bos. H.A.
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schipper Oudleusen 9.30 ds. A. Tol
Dedemsvaart Antenne 10.30
ds. C. de Haan De Fontein
19.00 ds. K. van Staveren VDK
9.30 ds. J. Zondag 19.00 ds. K.
Hazeleger
De Krim PK 9.30 dhr. G. Lipke
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. R. van
Hornsveld HK 19.00 ds. R. van
Hornsveld DK 10.00 ds. G. Frederikse
Enschede OK 10.00 n.b. Lonneker 10.00 da. M. Schepers
Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot
BK 10.00 n.b. ZP 18.00 ds. J.
Bekhof HZ 10.00 ds. G. Slüter
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den
Oudsen
Genemuiden GK 9.30 en
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 ds.
A. Goijert 19.00 ds. A. Zwet HC
9.30 prop. A. Pors
Giethoorn PG 10.00 ds. G. van
Hiele. Tentdienst in Zuid
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek HK 10.00
ds. H. Dorgelo De Matrix 9.30
ds. M. Voet Radewijk 10.00 ds.
A. de Lange HöK 10.00 ds. P.
Noordmans Witte Kerk 10.00
Oostloorn 10.30 ds. G. Holverda SK 19.00 ds. P. Langbroek
Heino 9.30 Lieke van Houte
Hellendoorn PK 8.45 en
10.30 ds. G. de Goeijen 19.00
ds. L. Aangeenbrug KW 9.30
ds. Groeneveld KZ 10.15 ds. A.
Bierma
Holten DK 9.30 ds. M. van
Sandijk 19.00 drs. G. van Zijl
Kandelaar 9.30 ds. J. Antonides
Kinderboerderij 11.00 ds. M.
van Sandijk. H.A.
Kamperveen 9.30 n.b.
Lemelerveld BK 9.30 ds. M.
Winters

Advertentie

Bloem

Lutten LK 9.30 ds. van Staveren
Mariënberg SK 9.30 ds. H. de
Haan 19.00 ds. J. Post
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. L.
Hoekstra OK 9.30 ds. G. Zijl
19.15 ds. L. Hoekstra
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kaljouw HC 9.30 ds. H. van Dalen
VEG 18.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt GK 9.30 mw. R.
Schoonveld
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart
HK 9.30 ds. R. de Bruijn
Paasloo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.30 ds. Oosterwijk
19.00 ds. S. Ris
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen. H.A.
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d
Griend. H.A.
Schuinesloot 10.00 n.b.
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
H. Heslinga. Voorber. H.A. 19.00
ds. W. Menkveld. Voorber. H.A.
Kapel 10.00 ds. D. Wolters
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen. H.A.
Steenwijk GrK 9.30 en 19.00
ds. B. Haanstra OV 9.30 ds. G.
Bikker EV 10.45 ds. G. Bikker ben een em
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. het gebouw
van Veen
hebben er b
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. er getrouwd
Pap MK 10.00 ds. J. Dekker
rouwdienst
Vriezenveen OK 9.30
ledene. Ook
Vroomshoop Het Anker 9.30 rijke momen
ds. F. Schipper. H.A. Flierborgh heeft zich hi
11.00 ds. F. Schipper. H.A. Irene er sprake w
19.00 ds. J. Antonides
veel mensen
Wanneperveen 9.30 ds. J. Mul- gebouw blee
derij
nu drie zake
Westerhaar 9.30 ds. P. Dekker
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. Bloemenc
T. Smink 18.45 ds. H. Donken
Jan is gebore
GK 9.30 ds. J. Teding 19.00 ds. P. Jansklooster
Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. H. lijks het wijd
bloemencor
Donken 15.00 ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 ds. H. van Ark was als joch
Willemsoord 9.30 dhr. K. de van de bloem
mijn liefde vo
Lange
Wilsum 9.30 ds. Sijtsma. Voor- vandaan. Vo
ber. H.A. 14.30 ds. W. Dekker opende, was
Windesheim 10.00 ds. J. van uitvaartbloe
Een eigen w
Wijk 19.00 ds. A. Prins
Witharen 10.00 ds. B. v/d Weg was niet zoz
mijn ambitie
VB 10.00 ds. K. Hazeleger
IJsselmuiden/Grafhorst GK toen ik hoor
het pand in Z
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter toch wel wa
Beek. H.A. 19.00 ds. T. Schutte beklonken.”
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
GrK 19.00 ds. M. van Beusichem Jan weet wa
JK 9.30 ds. W. Dekker 17.00 ds. “Ik zie iets i
en maak he
C. Hoek LK 10.00 ds. M. jonker. H.A. OK 10.00 ds. I. Epema tief en sche
Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu. Zijn Woord
H.A. SiK 10.00 ds. H. Evers StK De naam va
(geest, red.
9.30 ds. G. van Rheenen
te voeren.”

“O
ka
zij
G

Waardevolle info voor nieuwe ambtsdragers

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)

Stroop OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J.
Kooistra
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T.
Beekman. Voorber. H.A. 19.00
ds. K. Bogers. Voorber. H.A.
Nijeveen 10.00 mw. E. Winters
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. W. Hordijk
Roden Op de Helte 10.00 ds.
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 da. de Kok
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. van Herk.
Voorber. H.A. 15.00 ds. T. Beekman. Voorber. H.A.
Valthe Tent 10.00 ds. A. van
Elten
Vries DK 9.30 Marga Baas
Westerbork VH 10.00
ds. J. van Slooten SK 10.00
da. I. Thurkow
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
HK 10.00
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras
HG 10.00 tentdienst
Zwartemeer GK 9.30
ds. Rutgers

Topic Crea|
Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

Verrassend creatief

topic .nu

In september worden in veel
gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Om ze een
goede start te geven, raadt
het Landelijk Dienstencentrum aan om voor elke nieuwe ambtsdrager een informatiemap samen te stellen.

Allereerst de plaatselijke informatie. Bijvoorbeeld het beleidsplan
van de gemeente, de plaatselijke
regeling en een lijstje handige
adressen. Verder landelijke informatie. Denkt bijvoorbeeld aan
de nota ‘Kerk 2025 - Waar een
Woord is, is een weg’. Dat is een
toonaangevende nota binnen
de Protestantse Kerk, want we
willen ook in 2025 en de jaren

daarna een betekenisvolle kerk
zijn. Wat zijn de grootste uitdagingen van uw gemeente om
toekomstbestendig te zijn? Heeft
u dat gesprek al eens gevoerd in
de kerkenraad? Via pkn.nl is een
gesprekshandreiking beschikbaar.
Jaargesprekken
Kerkenraden zijn samen met
predikanten en kerkelijk werkers verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen in de gemeente.
Kerkordelijk is er een verplichting om jaargesprekken te voeren
om gezamenlijk terug te kijken
en plannen te maken voor het
nieuwe jaar. De ervaring leert dat
een goed jaargesprek beide partijen enorm stimuleert, maar dat

een niet-constructief jaargesprek
het tegendeel uitwerkt. Goed
om voorafgaand een brochure
hierover te lezen of gezamenlijk
een training te volgen! Meer info:
pkn.nl
Seksueel misbruik
Tenslotte nog iets over seksueel
misbruik binnen de gemeente. De
ambtsdrager mag hopen en bidden dat zij of hij daar binnen de
gemeente nooit mee te maken
krijgt. Maar mocht dat wel zo
zijn, dan is het goed om direct te
weten hoe men zorgvuldig moet
handelen. Ook over dit onderwerp heeft onze kerk een protocol opgesteld, dat kan worden
aangevraagd via de site. (bron: PKN)

zondag 1 september 2019

Bloemist Jan Rook uit Zwartsluis

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 aug
Expeditie Israël, Tentoonstelling
over het land van de Bijbel, 10.00
- 16.00 uur, Nijkerk, Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34,
ma t/m za, toegang gratis

Ruach Bloemen & Lifestyle, de zaak van Jan Rook, is gevestigd in het
centrum van Zwartsluis, in een pand dat vroeger dienst deed als bijgebouw van de Gereformeerde kerk.

DEVENTER

Jan: “Veel inwoners
van Zwartsluis hebben een emotionele band met
het gebouw, ze zijn er gedoopt,
hebben er belijdenis gedaan, zijn
er getrouwd of waren er voor de
rouwdienst van een dierbare overledene. Ook een aantal belangrijke momenten uit mijn leven
heeft zich hier afgespeeld. Toen
er sprake was van sloop, kwamen
veel mensen in het geweer. Het
gebouw bleef behouden en er zijn
nu drie zaken in gevestigd.”

aargesprek
t. Goed
brochure
zamenlijk
Meer info:

Ik deel mijn geestelijk
leven met vrienden; dat
raakt aan de essentie
van kerkzijn.

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

Niet standaard
De bloemstukken zijn niet standaard; het zijn zwierig opgemaakte, kleurige boeketten met een
persoonlijke twist. “Ik ben vrolijk
van aard maar ook tamelijk explosief. Ik houd van gekke dingen en
zoek graag de extremen op. Dat
geldt ook voor de woonaccessoires in het lifestylegedeelte. En als
het winter is, houd ik de winkel
soms koud en maak ik alles wit
om bij het seizoen aan te sluiten.”

Geloof
Jan koos op zijn achttiende bewust
voor het geloof. “Dat was nadat ik
een Alphacursus had gevolgd. God
gaat buiten de bestaande kaders
Bloemencorso
om en ik denk dat Hij van ieder
Jan is geboren en getogen in St.
van ons een persoonlijke keuze
Jansklooster, het dorp waar jaarverlangt om Hem te accepteren
lijks het wijd en zijd vermaarde
als Redder en Verlosser.”
bloemencorso plaats vindt. “Ik
Jan deed Bijbelschool, trouwde
was als jochie al onder de indruk
en kreeg kinderen. “Mijn geloof
van de bloemen. Misschien komt
werd flink op de proef gesteld.
mijn liefde voor bloemen daar wel
Ik maakte heftige dingen mee.
vandaan. Voordat ik Ruach Style
Mijn broer stierf
opende, was ik
toen hij zevenuitvaartbloemist.
“IK ERVOER TEVEEL EEN HOUDING
tien was, mijn
Een eigen winkel
VAN: ALS JE MAAR BIDT, KOMT HET
ouders werden
was niet zozeer
WEL GOED. ZO IS HET NIET.”
ernstig ziek en
mijn ambitie, maar
zes jaar geleden
toen ik hoorde van
het pand in Zwartsluis, leek me dat kregen we een tweeling, maar
één van de twee, Yaël, overleed
toch wel wat en was de zaak snel
tijdens de geboorte. We wisten
beklonken.”
dat er iets niet goed was. Bij de
Jan weet waar zijn talenten liggen. twintig-weken echo werd een
grote hartafwijking geconstateerd
“Ik zie iets in gedachten voor me
en kregen we het advies om de
en maak het. Ook God is creazwangerschap af te breken, maar
tief en scheppend. Hij spreekt en
dan zouden we onze gezonde
Zijn Woord wordt werkelijkheid.
De naam van ons bedrijf - Ruach - jongen ook kwijtraken. Tijdens
de echo in de 32e week van de
(geest, red.) is daar op terug
zwangerschap bleek dat de situte voeren.”

gers

seksueel
meente. De
n en bidinnen de
e maken
wel zo
m direct te
ldig moet
t ondereen pron worden
. (bron: PKN)

Agenda

“Onze winkel
kan een kanaal
zijn voor
Gods Geest”
DOOR LEO POLHUYS,
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Zaterdag 7 september
Trainingsdag Gemeentegroeigroepen, Evangelisch Werkverband,
Harderwijk, De Regenboog,
Bloemendreef 1, 10.00 – 17.00
uur info/gratis ticket: ewv.nl
Zondag 8 september
Spreekbeurt Hans Maat (directeur Evangelisch Werkverband),
Zwolle, Sionskerk, Glanerbeek 10, 10.00 uur
atie was veranderd en dat de afwijking operabel was. Uiteindelijk is
Yaël overleden aan de gevolgen van
een gat in haar middenrif. De dokters hadden dit niet gezien. Judah
overleefde. Na het overlijden van
onze dochter was ik opstandig.
Natuurlijk hadden we gebeden
voor genezing, maar die heeft God
niet gegeven. Later kregen we nog
een dochter, Ysah. Ze is nu vijf.”
Jan en zijn vrouw waren inmiddels
lid geworden van een evangelische
kerk, maar ook daar schuurde het.
“Ik ervoer teveel een houding van:
als je maar bidt, komt het wel goed.
Zo is het niet.”
Sterrenhemel
De natuur hielp Jan er bovenop.
“Samen met een vriend bezocht
ik een eilandje in De Weerribben,
het gebied waar mijn vader vroeger rietsnijder was. ’s Nachts lag
ik onder de blote hemel en zag ik
de sterren. Ik bedacht: God heeft
dit allemaal gemaakt! Ik besefte
opeens weer dat er een God was

die zoveel groter is dan wij.” Ook
de dood van zijn dochter ging hij
anders zien. “Ik geloof niet dat God
ons heeft gestraft, zoals sommige
mensen zeggen. God wil ons niet
op zo’n manier pijn doen. De dood
van Yaël is te wijten aan de gebroken wereld waarin we leven. Achteraf zie ik dat God ons er doorheen heeft gesleept.”
Kanaal
Jans geloof is springlevend. “Ik kan
in de winkel de liefde van God
doorgeven. Daar kan ik een kanaal
zijn waar Gods Geest doorheen
kan stromen. God plaatst je op een
plek waar Hij je kan gebruiken. Ik
heb hier veel contact met mensen,
eigenlijk meer dan in de kerk. Vaak
voer ik mooie gesprekken over
geloven, of over koetjes en kalfjes.
Ik hecht erg aan menselijk contact;
ik heb ook liever dat mensen naar
de winkel komen dan dat ze alles
online regelen.”
Jan neemt niet gauw een blad voor
de mond en zegt graag waar het
op staat. “Zo kwam hier eens een
mevrouw met spullen die zij ergens
heel goedkoop had gekocht. Ze
was daar trots op. Ik zei: ‘Weet u
wel dat de productie ten koste gaat
van arbeidsvoorwaarden en het
milieu?’ Maar met negatief praten
of roddelen doe ik niet mee.”
Kerkzijn
Hoe ziet Jan de kerk? “Voor mij is
het momenteel goed zo. Ik deel
mijn geestelijk leven met vrienden; dat raakt aan de essentie van
kerkzijn. Ik zou daar niet zonder
kunnen, met hen wil ik de diepte
ingaan. Ik wil niet vastzitten aan
één bepaalde visie. Dat geeft mij
de ruimte om God in een breder
perspectief te zien. Naar mijn idee
zouden kerken niet moeten oordelen en veroordelen, maar Jezus
naleven, zodat we mogen leven in
de vrijheid waarin Jezus ons heeft
gezet.”

Maandag 9 september
Start nieuwe Alphacursus in
Daarlerveen, info/aanmelding:
alphaindaarlerveen@gmail.com
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, Lelystad, Max het Musje, Groen velden 83, 20.00 uur
Vrijdag 13 september
Opening Expositie van Engelenbeelden (Ela Venbroek), Diepenveen, Klooster Nieuw Sion,
Vulikerweg 6 15.00 door pastor
Marinus van den Berg. De expositie is tot 24 november van 14.0017.00 uur geopend, toegang vrij
Zaterdag 14 september
Fancy fair en veiling, 10.00, Markelo, kerkplein en Martinushof
Maandag 16 september
Lezing Wim Zwitser: ‘Europa en
Babylon’, Steenwijk, Bethel, Gasthuislaan 109, info: zoeklicht.nl/agenda (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 binnenstad, www.preekfestival.nl
Cursus Theologische vorming
voor gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG), Hengelo, Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20,
€ 220, info Ina ter Kuile: kuile@
hetnet.nl of ds. Herman Koetsveld, hkoetsveld@pkn-hengelo.nl,
www.protestantsekerk.nl/training/
Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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zondag 1 september 2019

Muziekagenda
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.huetinkroyalmusic.nl
Woensdag 4 september
Lunchconcert met Karel (bariton)
en Evan Bogerd (piano), 12.3013.00 uur, Hengelo, Waterstaatkerk, Deldenerstraat 20

De academische
opleiding
voor de predikant
ter discussie (2)
De academische opleiding
als vereiste voor het predikantschap staat ter discussie.

DOOR DR. JAN DIRK
WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Woensdag 11 september
Evan Bogerd (piano) en Hanneke
Steen (klarinet), 12.30-13.00 uur,
Hengelo, Waterstaatkerk, Deldenerstraat 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, Israëlcentrum, € 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.huetinkroyalmusic.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
Zaterdag 12 oktober
Populaire Herfstklanken Martin
Mans Orgel Carina Bossenbroek
Panfluit, 20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal, € 15,
www.huetink-royalmusic.nl
Zaterdag 19 oktober
Jubileumconcert (10 jaar Holthuisorgel) met Clara de Vries,
Gerwin van der Plaats en het
Urker kwartet, 16.00 uur, Hasselt, Ichtuskerk, Kastanjelaan 3
Zaterdag 2 november
Kleurrijke klanken in Sanders
Finale Sander van Marion Orgel
Evelyn Heuvelmans Hobo, 20.00
uur, Lemelerveld, WHZ-hal,
€ 15, www.huetink-royalmusic.nl

Informatie voor de muziekagenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

REGIONALE
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In ‘Mozaïek van
kerkplekken’ (rapport uit 2018,
red) wordt ervoor gepleit om het
mogelijk te maken dat het ambt
van Woord en sacrament (specifiek voor nieuwe kerkplekken)
vervuld wordt door een predikant
zonder academische opleiding; de
auteurs stellen: ‘Hoewel de waarde van een academische opleiding
en kennis van de grondtalen buiten kijf staan, is er te weinig basis
om een academische opleiding als
een principieel onderdeel van het
predikantsambt te zien.’
Men ontkent niet dat academisch
opgeleide theologen voor de kerk
van wezenlijk belang zijn (en blijven!) voor het kwalitatief functioneren van de kerk en voor het
grondig reflecteren op ontwikkelingen in de samenleving en in
de theologie. Men beseft tevens
dat een verdere bezinning nodig is
voordat het wijs is om op dit punt
over te gaan tot aanpassingen
in de kerkorde. Toch pleit men
ervoor om op het huidige pad
door te gaan.
Pastor
Dat zou betekenen dat kerngemeenten de mogelijkheid houden
om te werken met een ouderling
die de ambtswerkzaamheden van
een predikant mag vervullen. In
de praktijk zou de titel ‘pastor’
gebruikt kunnen worden om hun

functie aan te duiden. Men stelt
voor daar een steviger opleiding
aan te verbinden dan nu het geval
is, maar het uitgangspunt moet
zijn dat die haalbaar is voor mensen die al druk zijn met een baan,
gezin en kerngemeente. Men
komt dan uit bij een tweejarige
HBO-opleiding: studie van gemiddeld één dag per week gedurende
twee jaar, gecombineerd met
opdoen van kennis en ervaring in
de praktijk. Zo’n opleiding is wel
heel iets anders is dan een academisch studietraject.

Bla

Protestants
Blankenham
Kerkbuurt
8373 EG Bl

Scriba: mev
Kerkbuurt
0527-20258
ariaderuite
www.kuinr
protestants
www.faceb
pknkuinreb

Er is helaas
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

daar de diensten leiden, inclusief
doop en avondmaal. Het landelijke
bestuur van de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN) besloot gisteren een extra vergadering in te
lassen om verder te praten over
met name het heikele punt van de
scholing van de voorgangers in de
250 nieuwe kerkplekken (…)’

Men is reëel genoeg om een
risico te onderkennen: dat kernRapporten
gemeenten (en later gemeenten)
Er lagen in april allerlei stukken
omwille van de financiën kiezen
op de synodetafel: de rapportage
voor ambtsdragers met een nietvan de Commissie
academische opleivan Rapport, het
ding. Met het oog
DE SYNODE BESLOOT OM EERST
advies van de
daarop stelt men:
BEZINNING OP GANG TE BRENGEN
Generale Raad
‘Als dat ertoe
VOORDAT MEN ‘DE PASTOR’ MET
van Advies (GRA,
leidt dat er binAANMERKELIJK MINDER SCHOLING
dr. Herbert
nen de kerk uitDAN VOOR HET PREDIKANTSCHAP
Wevers), de reaceindelijk weinig of
VEREIST IS, TOE TE LATEN.
tie van de rector
geen academisch
/ de voorzitter van het College
gevormde predikanten meer zijn,
dan kan dat schadelijk zijn voor de van Bestuur van de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU,
kwaliteit van kerk-zijn. Als verder
prof.dr. Mechteld Jansen, mede
gedacht wordt over deze optie,
namens mr. J.P.H. Donner, voordan moet geborgd zijn dat binnen
zitter van de Raad van Toezicht)
de Protestantse Kerk als geheel
en het advies van de president
voldoende theologische expertise
van de evangelisch-lutherse synoaanwezig blijft.’
de (dr. Andreas Wöhle).
De ambtsdiscussie
De Commissie van Rapport
‘Mozaïek van kerkplekken’ werd
meent ook dat bezinning inzake
in de synodevergadering van april
het ambt nodig is. In dat licht
besproken. Trouw vatte de uitmaakte de commissie bezwaar
komst als volgt samen: ‘Nieuwe,
tegen het voorstel om nu al de
experimentele kerkplekken krijgen alle ruimte zelfstandig te wor- bakens te verzetten als het om
den. Maar voorlopig komt er geen de ambtsvisie gaat. ‘Kunnen wij
nog een open gesprek over het
aparte opleiding voor leken die

boekbesprekingen

DOOR DS. KO HEKMAN , ASSEN

Willibrord door de eeuwen.
Botsende culturen en wisselende perspectieven op de
apostel van de Lage Landen.
Redactie: Anton ten Klooster,
Arnold Smeets, Peter-Ben
Smit. Uitg. Berne Media, Tweede druk 2018 Prijs € 24,90
In Utrecht staat zijn standbeeld.
Willibrord (658-739) is de grondlegger van het huidige bisdom
Utrecht. Hij heeft het evangelie
van Ierland naar de Lage Landen
gebracht. Hij preekte tegen het
veelgodendom van de Franken en
Friezen. Theologen van verschillende huize bespreken in dit boek de
geschiedenis, erfenis en hedendaagse betekenis van Willibrord. Het
leidt tot een oecumenisch gesprek
en uiteenlopende visies op wie

Willibrord was en wat zijn blijvende
betekenis is. Naast de wisselende
perspectieven is er het spanningsveld tussen heidense religie en het
christendom. Het boek biedt informatie en dieper inzicht in de man
die in ons gebied evangeliseerde.
Nach Holland. De meidagen van 1940 door Duitse ogen. Gerard Groeneveld. Uitg. WBOOKS
ISBN 9789462582453, vierde druk
2018 Prijs € 29,95
De populariteit van fotografie in
het vooroorlogse Duitsland en aanmoediging ervan vanuit het Duitse
leger, maakten dat duizenden soldaten een fotocamera meenamen in
de strijd. De kiekjes, gemaakt voor
privégebruik, bleven decennialang
verborgen De auteur wist dergelijke oorlogsfoto’s te verzamelen en
bracht een selectie uit in een uitgebreid fotoboek. De foto’s geven
een verrassende blik op de traumatische meidagen van 1940. Een
uniek en historisch document.

Rembrandts Social Network.
Epco Runia (redactie).
Uitg. WBOOKS Zwolle.
ISBN 9789462583146, 2019.
Prijs € 24,95
Dit boek verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling
‘Rembrandt’s Social Network.
Familie,vrienden en relaties’ in
Museum Het Rembrandthuis, van
1 februari t/m 19 mei 2019. Rembrandt stierf 350 jaar geleden.
Deze eerste tentoonstelling van
het Rembrandtjaar 2019 is gewijd
aan Rembrandts sociale netwerk,
gevuld met jeugdvrienden, kunstenaarsvrienden, zakelijke vrienden,
vrienden in nood en familieleden.
Zonder zijn sociale netwerk was
Rembrandt nooit zo’n groot kunstenaar geworden. Hij portretteerde hen in opvallend informele
schilderijen en prenten, kunstwerken die Rembrandts privéwereld heel dichtbij brengen. Een
prachtige uitgave.
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Er is helaas geen kopij aangeleverd.
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Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en
verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

Zondag 1 september. Blokzijl,
Grote Kerk, 10.00 uur. Voorganger: Ds. Jelle Vonk. Organist:
mw. C. van den Berg. Collecte:
1e in de dienst: Nederlands bijbel genootschap, 2e in de dienst:
eigen kerk, 3e in de dienst: Kerk.
Om 10.00 uur jeugdkerk in de
waaier!
Komende zondag komen we
samen in de Grote kerk. De
voorganger is dan dominee Jelle
Vonk. Organist is dan Corry van
den Berg. En ook dan is er weer
koffiedrinken zijn na afloop! Kom
maar gewoon en doe maar mee!
Je bent hartelijk welkom!
Pastoraat. Mw. H.F. MarsmanUilenreef, uiterdijkenweg 62a
Marknesse verblijft nu in Reggersoord, waar zij na een val ook nog
haar been gebroken heeft. Haar
adres is: Verpleeghuis reggersoord, afd. 1 kam.7, Reggersweg 1
7943 KC Meppel. Gelukkig lijkt
het wat beter te gaan en hopelijk
zet dat door. Heel veel kracht en
moed toegewenst!
Dhr. Wolter Pieffers, Zuiderkade
11 Blokzijl is weer thuisgekomen
uit het ziekenhuis. Een voorspoedig herstel verder toegewenst!
Dhr. Jan Miggels, Houtzagerijweg 20 Blokzijl is deze week
geopereerd aan z`n rug en is ook
al weer thuis. Van harte verder
beterschap toegewenst!
Dhr. Alewijn Boogaard, Bierkade
6 Blokzijl heeft in z`n vakantie
door een ongelukkige val een
hoofdwond opgelopen. Na aanhoudende klachten van hoofdpijn
en vermoeidheid heeft onderzoek
in `t ziekenhuis uitgewezen, dat
hij komende week geopereerd zal
moeten worden. Van harte wensen we hem en Jennie heel veel
sterkte toe en leven we met hen
mee.
Ook leven we mee met al die
anderen, die we kennen en waarvan we weet hebben zowel binnen als buiten de gemeente. Hen
ZENDINGSMIDDAG
VAN DE KERK?
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willen we ook niet vergeten! Als
zij tobben met hun gezondheid, in
onzekerheid leven over een medische behandeling, herstellende
zijn van een operatie of rouw en
verdriet moeten dragen. Laten
we al die namen voor God brengen en zo vragen om uitzicht, om
genezing en om troost!
God, daar ga ikik wil vasthouden, ik moet loslaten.
Vang me op in Uw liefde,
wees bij hen, die moeten wachten,
in zorg, in spanning.
Houd me vast, God,
en kom me tegemoet.
Amen.
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
Zondag 01 sept. 10.00uur dienst
Grote Kerk.
Woensdag 4 sept. moderamen
20.00uur.
Zondag 8 sept. 10.00uur dienst in
de Wielewaal.
De Kinderkerk
De KinderKerk start om 10:00 in
de consistorie voor de kinderen
van groep 1-3. De kinderen van
groep 4-8 komen na de eerste
schriftlezing ook naar de consistorie waar dan de beide groepen
samen verder zullen gaan. Er zal
dan een gezamenlijk verhaal zijn
en 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 collecteren. Elk jaar wordt er een
nieuw doel gekozen. Tijdens de
diensten in Scheerwolde start de
KinderKerk voor groep 1-8 na de
eerste schriftlezing. De kinderen
komen dan ook na de collecte
weer terug in de dienst.
Bezoekdienst
Jarig op 1 Sept mw J. Dragt-de
Lange, 82 jaar, Zuiderzeeweg 8,
op 1 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, Zuiderkade 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 vijftig 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, P.C.
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 24 aug mw J.
Eker, 89 jaar, Wetering Oost 10,
op 26 aug dhr M. Timmerman, 78
jaar, Steenwijkerdiep-noord 14,
op 27 aug dhr G. Joustra, 80 jaar,
Wetering west 63, op 28 aug mw
J. Pouwels- Boes, 79 jaar, Beatrixstr 4, op 30 aug dhr W. Pieffers,
80 jaar, Zuiderkade 11. Allen van
harte 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, Houtzagerijweg 2, 45 jaar getrouwd, op
26 aug is de Fam H. Boes, Zuiderstr 3, 50 jaar getrouwd. U, allen
van harte gefeliciteerd en een
fijne dag gewenst.
Namens de bezoekdienst, Marie
Dijkman-van der Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzijl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bijzondere
activiteiten, die er zijn in en om
de kerk!
Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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

Op zondag 1 september houden we samen met de Doopsgezinde gemeente Giethoorn
de jaarlijkse tentdienst op het
Eendrachtplein in Zuid. In deze
dienst, die om 10.30 uur begint,
gaat ds. G. van Hiele uit Giethoorn voor. Het popkoor Bloxi
Music uit Blokzijl onder leiding
van Barbara Lok zal haar medewerking aan deze dienst verlenen. De heer Jan Smit zal voor
onze gemeente als dienstdoende
ouderling optreden.
Ont-moeten
Daar waar niet moeten begint,
ontstaan de mooiste ontmoetingen. Ont-moeten, het lijkt zo
eenvoudig, je moet niets. En zo
eenvoudig is het ook. Loslaten
wat er in je hoofd aan gedachten
opkomt en alleen maar te luisteren. In zo’n ontmoeting kun je je
verbinden met de ander. Vanuit
je hart, van mens tot mens. Het
klinkt tegenstrijdig; door los te
laten wat niet nodig is, ontstaat
er verbinding. Door in gesprek
te gaan met de ander ontmoet je
elkaar in een prettig samenzijn. Je
verbindt je met andere mensen
en in de ander herken je jezelf.
Een ontmoeting zet iets in beweging. Je leert van elkaar. De kerken kunnen door verbinding ( dus
ontmoeting ) en pastoraat veel
betekenen. Het pastoraat is een
belangrijke schakel in het kerk
zijn. Het pastoraat staat ten dienste van het persoonlijk levensverhaal van mensen, uit een oprechte belangstelling voor hun leven.
BIJZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
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Veel geloof en zoeken naar God
is buiten de kerk geraakt. Mensen
zoeken naar plekken om tot rust
te komen, zich te laten inspireren
door schoonheid, kerkgebouwen,
of mensen die vragen ‘hoe gaat
het met je?’, ‘wat houdt je bezig?’.
Om kerk te zijn ga je zoeken naar
wat je in huis hebt en over welke
schatkamers je beschikt en zelfbewust en creatief naar nieuwe
wegen zoekt om dat te laten zien.
Een veilige plek waar mensen hun
maskers kunnen afzetten en zich
zelf kunnen zijn. Dat is denk ik
het doel van kerk-zijn met elkaar.
Ontmoeting door Stef Bos
Je moet van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn
Je moet geen doel voor ogen hebben
En je moet laten gebeuren waarvoor
je bang bent
Je moet niet alles willen verklaren
Voor je het weet verklaar je elkaar
de oorlog.
Je moet van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten
Je moet jezelf in de ander durven zien
zonder in die ander te verdwijnen
Het kan opeens zomaar voor je staan
het lijkt op iets om uit de weg te gaan
Dat is het vreemde van geluk
je maakt het waar of je maakt het stuk
Het kan jou bedreigen, het kan jou
behoeden
maar je moet van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten
Een groet van Marjolein Petter en
voor u allen een liefdevolle week.

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

Zondag 1 september is er een
gezamenlijke dienst in Blankenham om 10.00 uur. In deze dienst
zal Ds. E. van Veen uit Steenwijkerwold voorgaan. In Kuinre
begint de dienst van zondag 8
september om 11.00 uur. In deze
dienst is onze voorganger ds. D.
Wolse uit Lelystad.
Monumentendag 14 september 2019
Ook dit jaar zetten wij de deuren
weer open tijdens Open Monumentendag. Hielke Schoonewelle,
beeldend kunstenaar uit Kuinre,
zal een aantal van zijn bronzen
beelden tentoonstellen. De Historische Vereniging IJsselham
is uiteraard aanwezig, waar u
terecht kunt met historische vragen. 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 gefascineerd door de Bijbelse verhalen.
U kunt enkele foto’s van zijn Bijbelse schilderijen en etsen bij ons
bewonderen. De Kuunderse Punter, KU11, ligt ook in de Linde. De
schippers van de KU11 nemen u
graag mee voor een vaartochtje
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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, Nijetrijne en Scherpenzeel zijn ook
geopend. In Scherpenzeel is een
expositie van oude schoolplaten.
Koor Jubilee. Inmiddels zijn we
weer begonnen met de repetitieavonden. Op dinsdagavond van
20.00 – 21.30 uur in de kerk in
Kuinre. Houdt u/jij van zingen?
Kom dan vrijblijvend een keer
kijken of meezingen. Van harte
welkom.
Als kerkenraad willen wij u vragen als er ziekte is of behoefte
aan een gesprek contact op te
nemen met de scriba of de ouderling. Wij zijn graag op de hoogte.
Met een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad van de
Protestantse Kerk Kuinre.

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

Zondag 1 september. Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: ds.
E. van Veen. Organist: Jannie
Bennen. Ophaaldienst: dhr. G.H.
Dolstra. Bloemendienst: fam. J.
Jongschaap. Eindcollecte: Missionair Werk.
Lezingen: Deuteronomium 24:1722 en Lukas 14:1,7-14 Wie voor
een dubbeltje geboren is, wordt
nooit een kwartje. Dat is helaas
maar al te waar, maar … niet in
het Koninkrijk van God! Daar
gelden andere regels. Daar worden de laatsten de eersten en
de eersten de laatsten. Jezus
is te gast bij een farizeeër. Ze
houden hem in de gaten, maar
Hij zijn tafelgenoten óók en Hij
ziet hoe ze zich gedragen. In een
gelijkenis maakt hij duidelijk wat
gastvrijheid inhoudt. Na afloop
is er gelegenheid tot ontmoeting..
Ouderenmorgen en Samen
aan tafel
Op donderdag 5 september is
er weer ouderenmorgen. De
morgen begint om 10.30 uur
in Hoogthij. Na afloop van de
ouderenmorgen is er weer
Samen aan Tafel. Vanaf ongeveer
12.15 uur kunt u weer gezellig samen eten en een praatje
maken in Hoogthij. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Heeft u geen vervoer, en wilt u
worden opgehaald voor de ouderenmorgen of voor Samen aan
tafel, dan kunt u bellen met Petra
van Beek, tel. 588 685.
Kijk op geloof
De gespreksgroep Kijk op
Geloof komt bijeen in de consistorie op maandag 9 september,
aanvang 19.30 uur. Het gespreksonderwerp is “Het leven na de
dood”. Belangstellenden kunnen
zich opgeven bij ds E. van Veen
tel. 588568.
Startzondag 2019
Lees verder op pagina 12
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De startzondag staat dit keer in
het teken van het nieuwe jaarthema van de PKN: ‘Een goed
verhaal’. Onze startzondag zal
worden gehouden op zondag 22
september. Aan deze dienst zal
worden meegewerkt door Gospelkoor 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,
bemoediging en inspiratie. Maar
ook een boek dat cultureel en
maatschappelijk 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 catechisatie, bezoekwerk en op
allerlei 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.protestantsekerk.nl)
Kontakt
Aan het begin van het nieuwe
seizoen willen we weer een
nummer van Kontakt uitbrengen.
Kopij voor dit nummer kunt u
tot en met woensdag 4 september sturen naar: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Bloemen
Met een hartelijke groet en een
bemoediging zijn de bloemen uit
de dienst van afgelopen zondag
gebracht bij mevr. A. HofsteeDedden in Oldemarkt.
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
REGIONALE
JEUGDBIJEENKOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel
zorg nodig. Er zijn ook mensen
voor wie de toekomst onzeker
is of die wachten op spannende
behandelingen of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast
worden, maar hun werk met veel
liefde doen. In het ziekenhuis te
Meppel zijn opgenomen mevr.
H. Stoffers- Smelt en de heer T.
Smits, mevr. A. Hofstee-Dedden
mocht het ziekenhuis verlaten.
Alle zieken en hun verzorgers
sterkte toegewenst!
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente
is in de eerste plaats het omzien
naar elkaar in het dagelijkse
leven. Op basis van ons geloof
zijn we met elkaar verbonden en
geven we zorg aan wie dat nodig
heeft. De pastorale zorg wordt
door de gemeente in het bijzonder toevertrouwd aan de predikant en ouderlingen, wat wel
moeilijker wordt nu we nog maar
twee ouderlingen hebben. Daarnaast zijn er de bezoekers die
contacten met gemeenteleden
onderhouden. Indien u behoefte
hebt aan pastoraal contact of
een gesprek, kunt u altijd direct
contact opnemen met de predikant of ouderling.
Tenslotte,
Genieten van kleine dingen
Kijk maar naar de kleine dingen,
naar de glimlach van een kind.
Naar de mensen in jouw leven,
bij wie jij vriendschap vindt.
Kijk maar naar de mooie bloemen,
naar alles wat hier leeft.
De kleine dingen, zegeningen,
die God telkens geeft.
Het zit niet in het grote,
in bakken vol met geld.
God toont zich ook in ‘t kleine,
heeft jouw haren zelfs geteld.
Wanneer de grote dingen,
in jouw leven ooit vergaan,
zullen juist die kleine dingen
van waarde blijven staan.
Het schateren, het lachen,
dat ene compliment,
het schouderklopje, die handdruk
en het kostte je geen cent.
Alie Holman
Met vriendelijke groeten,
ds. Eric van Veen

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

1 september om 10:00 uur
in de Grote Kerk, in deze
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor
te gaan. De organist is dhr. J.
Bredewout en het lied voor de
dienst is Lied 704. Collectes: De
Herberg (geestelijke verzorging,
instandhouding van de eredienst,
algemene doeleinden. De autodienst wordt verzorgd door Fam.
A. J. Doosje, telefoon 241662. Er
wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente
gepast door: Marlot Kuiken en
Femmie Hogendorf.
Er is een kindernevendienst voor
de kinderen van groep 1,2 en 3,
dit wordt verzorgd door Margriet
Remijnse en Susanne Stam.
1 september om 19:00 uur in
de Kapel, in deze dienst hoopt
ds. D. Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. H. Dunsbergen en het lied voor de dienst is
Lied 704. Collectes: De Herberg
(geestelijke verzorging), instandhouding van de eredienst, algemene doeleinden. De autodienst
wordt verzorgd door Fam. A. J.
Doosje, telefoon 241662.
Agenda
31 augustus 2019 om 09:30 uur,
Oefenen Cantorij, Grote Kerk.
Advertenties

mountainbiken
in Sauerland welkom in

Haus Reinhild

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Kijk op

hausreinhild .nl

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.
3 september 2019 om 19:45 uur,
Grote Kerkenraadsvergadering,
Kapel.
8 september 2019 om 17:00 uur,
Gast aan tafel, de Voorhof.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen weken, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen gebracht
bij Mw. Bergkamp-Lassche,
Moespot 15, bij Mw. Bruintjes van der Linde, v. Raesfeldstraat
4, bij Mw. Westra van Holthe,
Bentstraat 6, bij Familie Sieders,
v. Middachtenstraat 19 en bij Hr.
en mw. de Jonge - Mondria, Kerkstraat 52; zij waren 10 augustus
40 jaar getrouwd.
Collectebonnen
Op maandagavond 2 september
is er van 19.00-20.00 uur weer
gelegenheid om collectebonnen
te kopen in Tilvoorde.

Vollenhove

S TA D

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

Geen extra kopij aangeleverd.

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

Geboren Jula
Trots, dankbaar en heel gelukkig
zijn Herman en Yvonne Boeve
met de geboorte van hun dochtertje.
De kleine draagt de namen Jula
Francisca. Geboren uit liefde, ontvangen in geloof, lezen we op het
geboortekaartje. We feliciteren
Yvonne en Herman van harte en
hopen dat Jula mag opgroeien als

een kind van het Licht. Herman
en Yvonne wonen Bergkampen 8
in Sint Jansklooster.

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

Diensten 1 september. BeltSchutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld. Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger:
ds. J. Mulderij, Zwolle. De diaconiecollecte is in beide diensten
voor missionair werk.
Diensten 8 september. BeltSchutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Startdienst met koffie na de dienst. In
BS is er een extra collecte voor
de kosten van de startdienst.
Wanneperveen 10.30 uur – Voorganger: ds. M. Boersma, Wapenveld – Tentdienst m.m.v. Crossfire
uit Dronten.
Tentdienst Wanneperveen
8 september - van harte
welkom.
Op zondag 8 september om 10.30
uur is er een bijzondere dienst.
Niet in de kerk, maar in de feesttent in Wanneperveen tijdens het
jaarlijkse dorpsfeest. Voor iedereen gratis toegankelijk, ook als je
geen kaart hebt. Voel je dus van
harte welkom, als je een mooie,
bijzondere dienst wilt beleven en/
of als je het evangelisatiewerk een
warm hart toedraagt. Spreker is
legerpredikant ds. Mark Boersma
uit Wapeveld. De muzikale medewerking en begeleiding is van gospelgroep Crossfire uit Dronten.
Tijdens de dienst is er een korte
pauze waarin u een kopje thee/
koffie of glas limonade wordt aangeboden. Aanvang van de dienst
is 10.30 uur (half 11). Je bent van
harte welkom. Evangelisatie ComLees verder op pagina 13
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missie Wanneperveen
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen:
01/09 – fam. H. Mendel en fam.
A. Huisman.
08/09 – tentdienst.
Bloemen. De bloemen uit de
dienst van vorige week gingen in
BS naar de heer K. Huisman i.v.m.
een ziekenhuisopname. In Wanneperveen gingen de bloemen
ter bemoediging naar de heer B.
Klomp en naar mw. Van der Haar.
Beiden hebben in het ziekenhuis
gelegen.
Verantwoording
De diaconie collecte van zondag
25 augustus 2019 heeft in W’veen
€52,87 opgebracht.
De extra collecte voor kerk en
onderhoud bracht in W’veen
€52,30 op.
Collectemunten BS
Maandag 2 september kunt u
collectemunten halen bij Gerrit
Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45
uur.
Even voorstellen
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn
naam is Heleen Schotanus en
vanaf 1 september loop ik stage
bij u in de gemeente onder begeleiding van ds. Menkveld. Sinds
mijn huwelijk in 2002 woon ik in
Sint Jansklooster. Inmiddels woon
ik daar met mijn man en onze
twee kinderen (resp. 13 en 9 jaar
oud). Kerkelijk zijn wij lid van de
Gereformeerde Kerk te Zwartsluis. Sinds 2014 studeer ik in
deeltijd Theologie. Al langere tijd
had ik het verlangen om Theologie te studeren. Toen onze jongste naar de basisschool ging heb
ik besloten om de studie maar
gewoon te proberen. Inmiddels
kan ik zeggen dat ik erg dankbaar
ben ik dat ik deze stap heb genomen. Dit studiejaar hoop ik mijn
Bachelor af te ronden. Een onderdeel van dit laatste jaar is een
(deeltijd) stage. Het werk binnen
een kerkelijke gemeente ligt mij
na aan het hart en daarom heb
ik gekozen voor een stage binnen de kerk. Tijdens deze stage
komen diverse werkzaamheden
binnen een kerkelijke gemeente
aan de orde maar het accent ligt
op het pastorale werk. Inmiddels
heb ik bij de VBC al wat sfeer
kunnen proeven. Dat was een
mooi, warm en hartelijk begin! Ik
vind het fijn dat de kerkenraad en
ds. Menkveld mij deze stagemogelijkheid bieden. Ik zie er naar
uit om in de komende periode
nader kennis met u te maken als
gemeente. Een hartelijke groet,
Heleen Schotanus.
Vanuit de gemeente. Vorige
week vrijdag werd de heer K.
Huisman opgenomen in Zwolle
in verband met galstenen. Hij
inmiddels weer thuis. Over een
aantal weken als zijn lichaam wat
tot rust is gekomen zal er een
operatie volgen. We wensen hem
sterkte en de zegen van God.
In Memoriam: Jan Klaver
Jan van kleine Siem, zoals hij vaak
werd genoemd werd geboren op
25 februari 1939, enige zoon in
een gezin van 8 kinderen. Maar
eigenlijk is hij 56 jaar Jan van
Geesje geweest. Vader van 3
dochters en 3 schoonzonen. En
een lieve opa van 7 kleinkinderen.
Jan was een echte Beltiger, hier

geboren en nooit ergens anders
gewoond. Een echte waterrat
en buitenmens in hart en nieren.
Werken in het riet, vroeger vissen met zijn vader, met oa fuiken.
Vaak al vroeg ’s morgens vissen.
Zelfs in hun vakanties was vijf uur
heel normaal. Soms rookte hij
ook nog zijn eigen vis en paling.
Samen met zijn vader riet snijden.
Later alleen. Ook graag werken
in de moestuin en deelde groeten
en aardappels uit. Na acht jaar
lagere school met zijn vader de
polder in. Later gaan werken in
Giethoorn bij een levensmiddelen
groothandel. Na een paar jaar bij
Dijka te Steenwijk. Door een pre
vut regeling al met 56 jaar met
pensioen. Een sociale man, die
veel aan vrijwilligers werk deed.
Meer dan 50 jaar lid van de zangvereniging, waarvan 23 jaar voorzitter. Zingen was zijn grote passie, die hij deelde met zijn vrouw.
16 jaar ouderling van de kerk,
en daarvoor gaf hij leiding aan
de zondagschool. Een gedreven
man, altijd bezig. Door zijn ziekte
moest hij steeds meer inleveren.
Hij raakte steeds meer gevangen
in zijn lichaam, en dat dat voor
een buitenmens beslist niet makkelijk is, kan iedereen zich indenken. Jan was gezegend met humor
en doorzettingsvermogen. Hij
heeft zijn ziekte moedig gedragen
en steeds oplossingen gezocht
voor zijn beperking. Daarin trouw
geholpen en verzorgd door zijn
vrouw zodat ze samen in de Meidoornlaan konden blijven wonen.
Tenslotte ging het niet meer.
Opname in Steenwijk en tenslotte
afscheid op 13 augustus. 19 augustus hebben we hem begraven in
Wanneperveen na een dankdienst
in de kerk in Beltschutsloot.
‘Toch overwint eens de genade’
was één van zijn lievelingsliederen. In dezelfde strekking spreekt
Paulus in Romeinen 8, het Bijbelgedeelte voor het afscheid. Waar
het menselijk gesproken ophoudt,
daar overwint de genade, daar zet
het leven zich dankzij die genade
op een hoger plan voort, want
‘niets zal ons kunnen scheiden
van de liefde van God welke is in
Christus onze Here.’ Dat is de
troost die achterblijft en overblijft
voor zijn vrouw, (klein)kinderen
en allen die hem zullen missen.
In Memoriam
Geertje Stam-van de Belt
Geertje van de Belt werd geboren op 26 oktober 1935. Ze was
gelukkig getrouwd met Jan Stam,
die ze al op 66-jarige leeftijd
moest missen aan die verschrikkelijke ziekte. Ze heeft hem
fantastisch verzorgd de laatste
maanden van zijn leven! Samen
kregen ze een dochter, Janny. De
kerk en het kosterschap waren
heel belangrijk. Harm werd als
schoonzoon meteen helemaal
opgenomen in het gezin. Ook de
komst van Gernanda en Robbin
was voor hen geweldig. Al heeft
Jan maar kort van zijn kleinkinderen mogen genieten, de tijd
samen met hen was kostbaar. Na
zijn overlijden was Geertje met
dubbele inzet oma. Altijd heeft ze
op hen gepast als Janny ging werken. Alles mocht bij oma. Spelen
met vriendjes en vriendinnetjes,
niks was te gek al was oma wel
de baas! Ook toen de kinderen
groter werden kwamen ze veel bij
oma. Zo kwam Robbin drie keer
in de week bij haar eten en met
z’n allen op vrijdag. Geertje vond

dat heel gezellig en dan stond er
altijd véél op de tafel. Ook BertJan werd vanaf het begin helemaal
opgenomen in het gezin. En Oma
hielp ook heel hard mee met de
bouwerij van Belterweg 60. Ze
ging ook graag met Harm naar de
kragge. Soms daar nog fanatieker
dan Harm zelf. Ze genoot van de
natuur en het riet verwerken,
tot haar 83e! De aankondiging
en het uitkijken naar haar eerste
achterkleinkind vond ze geweldig.
Gelukkig mocht ze de geboorte
van Filou nog meemaken ondanks
de ziekte die haar intussen had
ingehaald. Een viergeneratiefoto
werd meteen gemaakt en kreeg
een ereplaats. De tuin was voor
haar alles. Dat was te zien aan
haar erf en tuin.
Op 26 maart dit jaar kreeg ze te
horen dat ze alvleesklierkanker
had met uitzaaiingen. Dat was
haast niet te geloven. Het leek
ongelooflijk, zo sterk als ze altijd
was. Ook toen bleef ze bezig met
alles wat ze graag deed zolang ze
kon. Moedig hield ze vol te doen
wat ze belangrijk vond. Tot ze
tenslotte niet meer kon en op
14 augustus afscheid nam in haar
eigen woning. Ze laat een grote
lege plaats achter in haar hechte
familie. Dinsdag 20 augustus hebben we haar begraven in Wanneperveen na een dankdienst in de
kerk in Belt Schutsloot. Niet haar
kerk, maar toch de kerk waar
ze haar plek heeft gevonden en
trouw innam. We lazen Psalm 84.
‘Hoe lieflijk is uw woning, Here
der Heerscharen’ Geertje hield
van de kerk, de woonplaats van
God waar de gemeente samenkomt, ze keek uit naar de eeuwige woning waar de kinderen
van God nog veel dichter dan wij
ons kunnen voorstellen bij de
Hemelse Vader mogen zijn. Dat
is een troostvolle gedachte voor
degenen die haar zullen missen,
naast de dankbaarheid waarmee
ze aan haar terugdenken.
Vanuit de Pastorie
Als een gemeente geen predikant heeft dan zeggen we dat de
gemeente vacant is. Misschien is
het u nog nooit opgevallen, maar
dat woord heeft natuurlijk dezelfde oorsprong als vakant-ie. Als
we op vakantie zijn dat zijn we
niet thuis, dan is ons huis vacant.
Zo is in de zomer de gemeente
een beetje vacant door alle mensen die op vakantie zijn. Maar
gelukkig zijn er ook weer mensen
die op vakantie zijn op één van de
vele campings in onze gemeente
zo vullen de gemeente weer wat
aan. Ook ik had vakantie (nog
steeds) al werd die een aantal
keren onderbroken. Maar de laatste zondag in eigen gemeente was
de recreatiedienst aan het water.
Dat betekent 4 zondagen achter
elkaar niet in één van onze kerken. Dan merk je dat de vakantie
lang genoeg heeft geduurd. Ik ben
blij dat ik vandaag weer in WV
mag voor gaan en volgende week
op de Belt. Zo’n vacante periode
door de vakantie dat is, met alle
goede dingen die vakantie ook
bied, toch weer mooi dat het
voorbij is. Dat vacante, dat geeft
toch een leeg gevoel. Dan heb
je weer zin om er tegen aan te
gaan. Ik hoop echt dat u dat ook
zo ervaart. Dat u na uw vakantie
weer zin heb om uw plek in de
kerk trouw in te nemen. Om er
weer te zijn. Om er voor te zorgen dat de gemeente niet vacant

is. Om samen onze God groot te
maken en te eren en om elkaar te
bemoedigen door er te zijn, door
samen te zingen, te bidden, te
zoeken naar het plan van God en
de weg met God.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

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

Zondag 1 september
In deze dienst hoopt dhr. Klaas de
Lange uit Marknesse voor te gaan.
Ouderling van dienst is Feikje
Kloosterman en het orgel wordt
bespeeld door Theun Hoen. De
uitgangscollecte is voor het orgelfonds. De ontvangst is door Adrie
Winters en de bloemen worden
bezorgd door Renske van der
Merk. De ophaaldienst wordt
verzorgd door Geert Dedden
(0521- 522489) en de opname
wordt rondgebracht door Klaas
Klarenberg. De zorg voor de kinderen is in handen van Neeltsje
en Charita. Het lied voor de
dienst is de komende maand lied
318.
Bij de diensten. Zondag gaat
een oude bekende bij ons voor,
namelijk Klaas de Lange. Het is de
eerste van de maand, dus normaliter koffiedrinken na de dienst.
Deze keer niet, want we stellen
het een week uit tot bij de startzondag.
Collecten. 25 augustus: Diaconie: €22,55 Kerkrentmeesters: €50,90 en de uitgangscollecte voor het onderhoudsfonds
€33,25.
Bloemen. De bloemen zijn als
groet en bemoediging gegaan naar
Ankie Koopmans aan de Steenwijkerweg in De Blesse.
Agenda. Op woensdag 4 september is er kerkenraadsvergadering in het lokaal achter de kerk.
Aanvang 20.00 uur.
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: In India worden christelijke
vrouwen opgeleid tot professioneel naaister. Tegelijkertijd
horen ze over de liefde van de
Here God voor hen. Samenwerkingspartners van Open Doors
verzorgen jaarlijks tientallen trainingen voor vervolgde christenen.
Bid voor deze trainingen.
Kopij GZ. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 29
augustus 12.00 uur bij de scriba.
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl
De komende week zijn een aantal
van onze oudere gemeenteleden
naar het Roosevelthuis in Doorn.
We wensen hun een goede week

13

toe.
De Welkom in Weldadig Willemsoord weken zijn voorbij. We
kijken terug op een geslaagd evenement. Dank aan alle vrijwilligers
die hier iedere week druk mee
zijn geweest.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u allen. In het bijzonder aan de ouderen en zieken.
Afgelopen zondag zongen we een
oud lied van de maand, namelijk
lied 1014. Een prachtige tekst
waarvan ik graag een paar coupletten aan u doorgeef:
Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.
Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.
De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen.
Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Na fijne weken in het prachtige
Noorwegen mochten mijn vrouw
en ik weer behouden terugkeren
op onze thuisbasis. We gaan een
nieuw seizoen tegemoet en kunnen er met zijn allen op Startzondag een mooi, feestelijk begin aan
geven.
Pastoralia Mevr. Diny de Boer Langman werd opgenomen in het
ziekenhuis te Heerenveen na een
zware attaque. Zij is er ernstig
aan toe. Moge de Eeuwige haar
zeer nabij zijn.
Ankie Koopmans - de Vos moest
in de afgelopen week een operatie ondergaan. Deze is gelukkig
goed verlopen. We wensen haar
een voorspoedig verder herstel.
Een nieuw oefenlied In de komende maand zingen we als voorlied
lied 318, ‘Het woord brengt de
waarheid teweeg’. De tekst gaat
als volgt:
Het Woord brengt de waarheid teweeg.
Het veranderde in den beginne
een aarde die woest was en leeg
tot een lusthof voor ziel en zinnen.
Het Woord dat de wereld schiep
is het Woord dat klonk door de eeuwen,
is het Woord dat Abraham riep
en Daniël tussen de leeuwen.
Het Woord dat God was bij God,
tussen mensen een mens werd op aarde,
dat in het armzaligste lot
zijn heerlijkheid openbaarde.
Het onvergelijkelijk Woord
met een hemelse hand geschreven
wordt in onze harten gehoord:
onze weg, onze waarheid, ons leven.
Bij dit lied schreef Pieter Endedijk:
‘De dichter Jan Willem Schulte
Nordholt (1920-1995) heeft een
belangrijke bijdrage geleverd
aan het Liedboek voor de kerken (1973). Niet al zijn liederen
uit de tijd van de ontwikkeling
van dat liedboek zijn toen ook
werkelijk gepubliceerd. Enkele
hebben een verborgen bestaan
gehad. Dat geldt voor dit lied,
Lees verder op pagina 14
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Expositie synagoge
Apeldoorn
In de Synagoge in Apeldoorn is
een speciale expositie opgesteld
met de naam ‘Van Tabernakel tot
Synagoge’. De expositie van een
maquette, 3D-beelden van de
tempel en een Klaagmuur in klein
formaat laten de ontmoetingsplaats tussen God en het Joodse
volk zien. De volgende vragen
staan centraal: Wat beleefde het
Joodse volk in de ontmoeting met
God rondom de Tabernakel en de
tempel in het beloofde land? Of in
de tijd na de verwoesting van de
tempel door de Romeinen, toen
de Synagoge het centrale heiligdom werd? En wat beweegt de
Joden als ze bij de Klaagmuur bidden? Deskundigen beantwoorden
vragen en iemand van de Joodse
gemeente geeft een toelichting.
De in de ‘Klaagmuur’ geplaatste
gebedsbriefjes worden na afloop
van de expositie naar de Klaagmuur in Jeruzalem gebracht. Voor
scholieren is er een speciaal interactief programma van één uur.
27 okt - 14 nov, zondag t/m donderdag, 13.00 – 17.00
uur, Apeldoorn, Paslaan, € 2.50 (€ 1 voor scholieren),
info: www.israel-apeldoorn.nl info@israel-apeldoorn.nl

Sela: cd-concerten
‘Thuis’
Sela lanceert in september haar
nieuwe cd ‘Thuis’. Met een reeks
concerten wordt de cd gepromoot. ‘Thuis zijn’ verbeeldt Sela
met het bekende schilderij van
Rembrandt ‘De terugkeer van de
verloren zoon’. Een mooi beeld,
waarmee God laat zien onvoorwaardelijk van ons te houden. De
concerten gaan over jezelf thuis
weten bij God, zonder dat er iets
van je wordt verlangd. Met liederen en korte gedachten. Naast
de nieuwe muziek, komen er ook
bekende liederen voorbij.
1 november: Vriezenveen, 2 november: Zwolle, 4 december: Kampen, 20.00 uur, kaarten via truetickets.nl

‘Als ik in de hemel
kom’
Zo heet de theatervoorstelling van Marco van der Straten.
Hij neemt zijn toehoorders mee
in zijn zoektocht naar antwoorden op een belangrijke vraag: hoe
zit het met het leven na de dood?
Hij vertelt verhalen over ontmoetingen die hij had voor zijn boek
‘Als ik in de hemel kom’ en over
zijn eigen leven. Onder andere
sprak hij met Kinga Ban en Arie
van der Veer. Zijn voorstelling
van vorig jaar mocht rekenen op
veel positieve reacties: ‘Als ik in
de hemel kom’ verrast, zet stil
en daagt uit tot nadenken.
Vrijdag 15 november, 20:30 - 22:00 uur, Zwolle, Theater
Odeon, kaarten via truetickets.nl

NAJAARSCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
BIJZONDER CONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Vervolg van pagina 13

dat al in 1957 werd geschreven.
Willem Vogel (1920-2010) kwam
de tekst zo’n 25 jaar later weer
tegen en het lukte hem toen pas
om er een melodie bij te schrijven.
De dichter vat in enkele pennenstreken een bijbelse theologie van het woord op poëtische wijze samen. De eerste
strofe begint met Genesis 1:
het woord schept de aarde tot
een plaats waar mensen kunnen
wonen. Dat woord is door de
eeuwen blijven klinken. Strofe
2 noemt Abraham en Daniël en
vat zo het gehele Oude Testament samen. Strofe 3 zet in met
de proloog van het Johannes-

evangelie. Het woord valt ook
samen met wat van Christus
wordt gezegd; Hij is de weg, de
waarheid en het leven (strofe
4).
De dichter heeft het de componist niet eenvoudig gemaakt.
Met wisselende woordaccenten
en ongelijke aantallen lettergrepen per regel is het lastig om
een melodie te schrijven die bij
elke strofe past. De componist
heeft dat opgelost door een
melodisch geraamte te schrijven, waarbij naar believen achtste noten kunnen worden verbonden tot kwartnoten (zie de
streepjes onder lettergrepen).
Het lied kan gezongen worden
als de Schriften open gaan of
zijn en zeker op deze zondag als

het evangelie vertelt hoe iemand
wordt aangesproken door het
woord van Jezus.’

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

Vervolg van pagina 8

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.

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Kamperveen (herv.), proponent A.H. van Mourik te SprangCapelle
te IJsselmuiden-Grafhorst
(herv. wijk 2), ds. M. van Dam te

Baarn (herv. wijkgem. Calvijn)
CHR. GEREF. KERKEN
Aangenomen
naar Goes, ds. J.P. Rozema te
Onstwedde

Wat is de werkelijkheid
achter de cijfers
In 2010 beschouwde 55
procent van de Nederlanders zich religieus. Volgens
recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat nu nog maar 49.3
procent. Nou en?

DOOR DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

Ik word moe
van dit soort onderzoeken.
Dit is bovendien een nogal
klunzig onderzoek: zo waren
kerkgang en religiositeit
welhaast synoniem en werden
gedateerde benamingen van
kerkgenootschappen gehanteerd.
Dat alleen al boezemt weinig
vertrouwen in.
Wijsneuzig
Waar ik ook moe van word,
als dergelijke cijfers worden
gepubliceerd, is dat er meteen
een blik deskundigen wordt
opengetrokken. Geleerde
wijsneuzen schuiven aan bij
diverse talkshows en doen een
duit in het zakje (voor de goede
orde: dat is niet de collectezak).
Wat levert zo’n gesprek op?
Weinig tot niets. In de meeste
gevallen, in mijn optiek althans,
nog net geen gebabbel aan de
borreltafel.

Syno
nodi

Vanaf 202
loop van j
ten. Er zij

Een nogal klunzig onderzoek: zo
waren kerkgang en religiositeit
welhaast synoniem en werden
gedateerde benamingen van
kerkgenootschappen gehanteerd

Wat is religieus?
Toegewijd
Er is een hoop gesteggel over
Ben ik een simpele geest?
wat ‘religieus’ betekent. In
Ongetwijfeld! Ben ik een
ieder geval een hang naar het
polderbewoner die zijn kop in
hogere, het transcendente, naar
de klei steekt? Dacht het niet.
zingeving. Dat kan alle kanten
Iedereen die zijn of haar ogen
opgaan. Wat zegt het me dat 30
niet in de zak heeft, ziet dat de
procent van alle Nederlanders
binding aan de kerk als instituut
afneemt. We zien allemaal dat het een Boeddhabeeld in de tuin
heeft, terwijl hooguit 0,3
kerkbezoek daalt. We zien ook
procent je weet
dat de mensen die
uit te leggen wat
(nog) wel gaan,
IEDEREEN DIE ZIJN OF HAAR OGEN
het Boeddhisme
steeds grijzer en
NIET IN DE ZAK HEEFT, ZIET DAT DE
werkelijk inhoudt.
kaler worden.
BINDING AAN DE KERK ALS INSTITUUT
Religie, wat het
Wat deze cijfers
AFNEEMT. WE ZIEN ALLEMAAL DAT
ook precies mag
niet zeggen is dat
HET KERKBEZOEK DAALT
zijn, tiert welig:
de ‘oude blijvers’
op de muziekpodia worden
veelal zeer toegewijd zijn aan
popsterren bewierookt, op
God, zijn gemeente en niet te
tribunes, tijdens de ‘eredienst’
vergeten, de wereld.

Scriba René
de aanwezig
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we vormen
aanleiding v
van kerkple
waarin wij l
wezen van o
leden sprak
siteit in mo
teiten, maar
spreken we
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Als je dat doet reis je, tot je ver- dat deze div
zelden met meer passie dan de
rassing, met veel teit om een
zang in menige
anderen die je
PKN-gemeente.
zaken, eenh
WAT ZEGT HET DAT 30 PROCENT
Cijfers,
VAN ALLE NEDERLANDERS EEN
onderweg worden wezenlijk vo
onderzoeken
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gegeven. Geloven er moet we
en rapporten.
worden. He
doe je samen.
TERWIJL HOOGUIT 0,3 PROCENT UIT
Er zullen er nog
Samen ben je er hoort bij on
KAN LEGGEN WAT HET BOEDDHISME
vele volgen en
voor de wereld elkaar verde
INHOUDT
zo houden we
als ambassadeurs
elkaar lekker aan het werk. Dit
van het Koninkrijk. Desnoods met In het gespr
soort onderzoeken laat slechts
woorden. En wat sommige onder- vattend twe
een deel van de (religieuze)
zoeken aangaat: er is een gezegde, het ambt én
werkelijkheid zien.
toegeschreven aan de Amerikaan- gemeenten
se schrijver Mark Twain: “There tantse Kerk
Samen geloven
are lies, damned lies and statistics”. Ouderling M
“De werkelijkheid” zegt de apos(kerkelijk w
tel, “is Christus” (Kol.2:17). Jezus
krijgt als ee
nodigt ons uit, in die werkelijk„Het gewon
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slechts eenmaal per jaar ter comdoel. In een katholieke dienst in
munie, met Pasen. Dan biechtten
Ghana heb ik meegemaakt dat
ze eerst om vervolgens, van hun
de gewoonte van het meebrenhun gaven in natura mee naar de
zonden gereinigd, het sacrament te
gen van alledaagse gaven daar
kerk. Die bestonden uit de eerontvangen, dat wil zeggen: alleen
in ere was hersteld. Fruit, een
ste opbrengst van de oogst, bijhet brood, de hostie. De kerkgrote doos met flesjes drinkwavoorbeeld druiven, vijgen, olijven,
hervormer Maarten Luther heeft
ter, conserven en zelfs een geit
peren, appels, kersen en amandede wekelijkse Avondmaalsviering
werden naar het
len. Samen met
gehandhaafd. In lutherse kerken
altaar gebracht
het brood en de
DE KERKHERVORMER JOHANNES
en zo aan de kerk wordt het Avondmaal nog steeds
wijn werden die
CALVIJN PLEITTE ER DAN OOK VOOR,
veel vaker gevierd dan in calvigegeven voorgaven op de daarDAT HET AVONDMAAL MINSTENS
nistische ofwel ‘gereformeerde’
dat de eigenlijke
toe bestemde
EENMAAL PER WEEK WERD GEVIERD.
kerkdiensten. Het is in de lutherse
eucharistieviering
tafel (ofwel altaar)
kerken gebruikelijk om dan ook
begon. Dit lijkt
gelegd. De voordeel te nemen aan de communie
misschien vreemd, maar het gaat
ganger sprak daarover een dankvan brood én wijn. In calvinistische
terug op een oude traditie en
gebed uit en droeg ze op aan de
kerken vond men het genoeg, het
legt een nauwe band tussen het
Schepper van wie ze afkomstig
Avondmaal viermaal of zesmaal per
dagelijks leven en het geloof in
waren. Afzonderlijk werd er een
Christus. In westerse kerken is het jaar te vieren. Dan werd wel verdankgebed uitgesproken over het
brood en de wijn, die eveneens aan geven van geld normaal geworden, wacht dat de kerkgangers daaraan
ook deelnamen,
maar er zijn ook
de Schepper werden opgedragen
na een gedegen
al kerken waar je
en vervolgens werden verdeeld als
AL IN DE TWEEDE EEUW VAN
voorbereiding. Die
met een app op
het lichaam en bloed van Christus.
DE JAARTELLING BRACHTEN DE
frequentie was
Aanvankelijk was dit nog een echte je telefoon geld
GELOVIGEN HUN GAVEN IN NATURA
al veel hoger dan
kunt overmaken.
maaltijd waaraan je je tegoed kon
MEE NAAR DE KERK. DIE BESTONDEN
bij de katholieken
Wie gewoonlijk
doen zodat je moest oppassen niet
UIT DE EERSTE OPBRENGST VAN DE
destijds, die alleen
vrijwel alles digidronken te worden. Zo staat het
OOGST, BIJVOORBEELD DRUIVEN,
met Pasen ter
taal betaalt, moet
in oude boeken beschreven, al wil
VIJGEN, OLIJVEN, PEREN, APPELS,
communie gingen.
er goed aan dendit niet zeggen dat de viering van
KERSEN EN AMANDELEN.
Bovendien had
ken dat als je naar
de Maaltijd van Christus altijd en
Calvijn ingesteld dat het Avondmaal
overal zo verliep. In de vroege kerk de kerk gaat en die mogelijkheid
bestaat daar niet, je dan geld mee- aan tafels werd gevierd, als herinbestond veel variatie.
nering aan de echte maaltijd die
neemt voor de collecte.
het oorspronkelijk was. Die vorm
Traditie
van Avondmaal-vieren was nogal
De praktijk
Van belang is wel de samenhang
Dan de Maaltijd, die er in principe bewerkelijk en tijdrovend. Vandaar
tussen de gaven die de gelovigen
dat men vier- of zesmaal per jaar
bij hoort maar in veel protestantse
meenamen en de viering van de
vaak genoeg vond. Zo is de gerekerken meestal wordt overgeMaaltijd. Daarom worden nu nog
formeerde Avondmaalspraktijk
slagen. Hoe is dat zo gekomen?
steeds in de protestantse kerontstaan, die in ons land later ook
Daarvoor moeten we terug naar
ken de gaven – maar dan in de
‘hervormd’ werd genoemd.
de Middeleeuwen. In de kathovorm van geld of collectemunten
lieke kerk werd toen weliswaar
– door de diakenen ingezameld
vlak voor het Avondmaal. Bekend iedere week of zelfs iedere dag
Dr. Riemer Roukema is hoogleraar aan de Protestantse
de eucharistie gevierd, maar de
is wellicht ook de AvondmaalsTheologische Universiteit, vestiging Groningen en predikant
gewone gelovigen gingen doorgaans van de Waalse gemeente in Zwolle.
collecte voor een diaconaal
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Inspiratieavond
Geloven in Twente

‘Verkendag
pionieren’ Almelo

Voor de PKN-gemeenten in de
voormalige classis Almelo wordt
een speciale inspiratiebijeenkomst georganiseerd.
De opening wordt verzorgd
door ds. Pieter Dekker uit
Wierden, classispredikant Klaas
van der Kamp zal spreken over
het thema ’Geloven in Twente’
en vervolgens kunnen de bezoekers kiezen uit drie workshops:

De afgelopen jaren sprongen de
pioniersplekken als paddestoelen
uit de grond. Maar wat is pionieren precies? Op de ‘verkendag
pionieren’, georganiseerd door de
PKN, wordt men breed geïnformeerd over pionieren. Er wordt
een overzicht geschetst van de
laatste ontwikkelingen op pioniersgebied en uitgelegd wat pionieren wel en niet is. Ook krijgen
bezoekers informatie over hoe
zelf te beginnen met pionieren.
Er is een pionier aanwezig die
iets verteld over zijn of haar pioniersplek.

1. doorpraten met Klaas van
der Kamp;
2. in gesprek met ds. Betsy
Nobel, ambassadeur van de
Dorpskerkenbeweging, over de
veranderende rol van dorpskerken in onze huidige steden en
dorpen;
3. of samen zingen o.l.v. ds.
Pieter Endedijk uit Almelo, die
betrokken was bij de samenstelling van Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’.
Na afloop ontmoeten de bezoekers elkaar met een hapje en
drankje. Predikanten, kerkenraadsleden en gemeenteleden uit de PKN-gemeenten in
Almelo, Vriezenveen, Tubbergen,
Denekamp, Oldenzaal,
Ootmarsum-Weerselo, Enter,
Rijssen en Wierden worden
hiervoor hartelijk uitgenodigd.
Donderdag 10 oktober, Wierden, Ontmoetingscentrum,
Spoorstraat 7 (schuin tegenvoer NS-station), 19.45 uur
(inloop met koffie/thee vanaf 19.15 uur), toegang gratis

21 november, 15.00 - 17.00 en 19.30 - 21.30 uur, Almelo, De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A, info: https://
www.protestantsekerk.nl/evenementen/verkendagen

Welkom in de Kerk
op collecterooster
Afgelopen zomer werden drie
zomermagazines verspreid in de
kop van Overijssel, Twente en de
Achterhoek. De magazines zijn
bedoeld om toeristen in deze
regio’s te verwelkomen. De bladen bieden toeristische informatie
en artikelen over geloof en zingeving. Achter dit bijzondere missionaire en pastorale project staat
de stichting Welkom in de Kerk.
Deze organisatie verzoekt dringend om financiële steun. Vraag
daarom uw diaconie om dit project financieel te steunen of op het
collecterooster te plaatsen.
www.welkomindekerk.nl

Synodebesluit: tien leden
nodig voor kerngemeenten
Vanaf 2020 komt er ruimte voor nieuwe vormen van kerk-zijn die in de
loop van jaren ‘volwassen’ zijn geworden, zo heeft de synode recent besloten. Er zijn minimaal tien leden nodig in plaats van drie.

Scriba René de Reuver daagde
vaak een beetje tegenover het
de aanwezigen uit tot een open
pionieren gezet”, zegt hij. Van
gesprek over de plaats van nieuHeijningen wil het meer hebben
we vormen van kerk-zijn naar
over de inhoud. „Misschien is
aanleiding van de nota Mozaïek
de essentiële vraag: wat is een
van kerkplekken. “De context
christelijke geloofsgemeenschap?”
waarin wij leven, raakt ook het
Voorop staat voor hem: “Laat het
wezen van onze kerk. In het verheil in Jezus Christus in heel onze
leden spraken we over een diver- kerk centraal staan.”
siteit in modaliDs. E. J. M.
teiten, maar nu
“ALLEEN DOOR DE DOOP WORD JE LID Peersmann
spreken we over
(Kollum) krijgt
VAN DE KERK MET EEN HOOFDLETTER
een diversiteit
als tweede
EN NIET, ZOALS BIJ EEN VERENIGING,
in vormen.” De
het woord. Ze
DOOR HET ZETTEN VAN EEN KRUISJE
verwijst naar
n en dage- Reuver is zich
OP EEN FORMULIER”, ALDUS SCRIBA
de Tsjechische
e nemen. ervan bewust
DE REUVER
theoloog Tomas
tot je ver- dat deze diversiHalik. “Hij houdt studie en het
, met veel teit om eenheid vraagt. “Beide
n die je
zaken, eenheid én diversiteit, zijn leven van alledag heel dicht bij
elkaar.” Ze pleit ervoor dat
weg worden wezenlijk voor onze kerk, maar
n. Geloven er moet wel een omslag gemaakt er goed opgeleide academisch
opgeleide theologen, maar ook
samen.
worden. Het debat hierover
goed opgeleide hbo-theologen
ben je er hoort bij ons. Zo kom je met
blijven. Zodat een ieder op eigen
e wereld elkaar verder.”
plaats zijn of haar talenten kan
bassadeurs
inzetten voor de kerk.
snoods met In het gesprek kwamen samenmige onder- vattend twee thema’s naar voren,
Getekend door het kruis
en gezegde, het ambt én de plaats van kleine
Het gesprek ontwikkelde
Amerikaan- gemeenten binnen de Proteszich levendig. Verschillende
n: “There tantse Kerk.
synodeleden reageerden op de
statistics”. Ouderling M. van Heijningen
bovengenoemde voorbeelden.
(kerkelijk werker in Dorkwerd)
Vragen als ‘Hoe kijken dertigers
krijgt als eerste het woord.
en veertigers naar dit gesprek
„Het gewone kerkenwerk wordt

De vraag ‘Zijn niet eigenlijk tien ‘echte’ leden nodig om een gemeente te vormen?’ kwam aan de orde tijdens de synodevergadering

over structuur?’, ‘Hoeveel mensen
zijn nodig om een initiatief echt
te dragen?’, ‘Zijn niet eigenlijk
tien ‘echte’ leden nodig om een
gemeente te vormen?’ kwamen
aan de orde. Genoemd werd dat
lid worden van de kerk door de
doop fundamenteel is. “Alleen
door de doop word je lid van
de Kerk met een hoofdletter en
niet, zoals bij een vereniging, door
het zetten van een kruisje op
een formulier”, aldus scriba De
Reuver, “immers door de doop
zijn wij getekend door het kruis.”
Regelmatig werd de vraag
gesteld of we nu afkoersen op
samenwerking tussen gemeenten

of juist op zelfstandigheid. Ook
de rol van de predikant kwam
ter sprake. Een werkgroep van
deskundigen bezint zich op
het ambt in de Protestantse
Kerk en schrijft daarover een
ambtsvisie. Over de voortgang
zal worden gerapporteerd
in de synodevergadering
van november 2019 (zie
hierover ook het art. van dr.
J.D Wassenaar elders in dit
Zondagsblad, red). Ook voor
de bestaande kleine gemeenten
is een werkgroep ingesteld die
zich bezighoudt met hoe je als
kleine kerk in een krimpende
situatie levendig en vitaal
kunt blijven.

Nota unaniem aanvaard
’s Middags werd gesproken over
de ingediende amendementen die
vooral gingen over de concrete
invulling van de kerngemeenten.
Daarna volgde de stemming door
de aanwezige synodeleden en
werd de nota Mozaïek van Kerkplekken, met uitzondering van
het hoofdstuk over de ambten,
unaniem aanvaard als uitgangspunt
van beleid. Als gevolg van aangenomen amendementen werd
besloten dat een kerngemeente
tenminste tien doop- of belijdende
leden moet tellen en dat er minimaal een ouderling, diaken en een
ouderling-kerkrentmeester de
kernraad vormen. (bron: PKN)
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