
‘Een goed verhaal’ is het 
thema van de Startzondag 
en de aftrap van een nieuw 
seizoen. Een nieuw seizoen: 
gaat je hart daar sneller van 
kloppen? Of zakt je de moed 
bij voorbaat in de schoenen? 

De realiteit is dat 
veel gemeenten kampen met een 
krimpscenario. Krimp leidt meest-
al tot kramp. Ik zie in onze kerken 
vooral grijze hoofden, het aantal 
kinderen dat een nevendienst 
bezoekt slinkt. Veel kinderen zie 
je na de Overstapdienst niet meer 
terug en sommige ouders houden 
de kerkgang dan ook voor gezien. 
Avonddiensten vervallen gaande-
weg, het aantal vacatures groeit.

Lange adem
De Pinksterconferenties van 
Opwekking en de Zomerconfe-
rentie van New Wine verslaan 
hun duizenden en tienduizenden. 
Prachtig, maar waar het om gaat, 
is natuurlijk of dat elan doorsij-
pelt tot in de haarvaten van jouw 
plaatselijke kerk, waar je misschien 
regelmatig het gevoel hebt dat je 
er alleen voor staat. Veel mensen 
zien geloven als een soort project 
waar je even aan 
meedoet, een 
soort geestelijke 
sponsorloop. Ze 
zien het geloof in 
de eeuwige God en de navolging 
van Christus niet als een weg van 
lange adem en trouw blijven aan je 
lokale geloofsgemeenschap, soms 
tegen heug en meug. 

Immanuël  
Een somber verhaal? No way! We 
hoeven het wiel van het geloof 
niet meer uit te vinden. Ook anno 

2019 hebben we goud in han-
den. Dat goud moet wel steeds 
opnieuw worden gedolven. Back 
to Basics. Waar gaat het ook alle-
maal weer om? Het Beste Verhaal 
is er al: dat schitterende, schok-
kende, onwaarschijnlijke verhaal 
van een God die op ooghoogte 

in de maalstroom 
van deze wereld, 
naast ons is 
komen staan. 
Immanuël, God 

met ons. Dit is en blijft de basis. 
We mogen ons leven delen met 
Hem en met anderen. We mogen 
de lofzang gaande houden. 

Identiteit
Een goed verhaal raakt je hart. 
Neemt je bij de hand, zet je in 
beweging, opent onvermoede 
vergezichten en is grenzeloos 

hoopvol. Het vertelt van krach-
tige kwetsbaarheid. Het is geen 
ronkend succesverhaal, maar 
getuigt van geloof, hoop en liefde. 
Ik geef het je op een briefje: ook 
het komende seizoen zullen er 
weer veel kleine verhalen zijn 
die toch het watermerk dragen 
van het Grote Verhaal. Misschien 
schaal 1:25.000, maar toch. Luis-
ter! Het allerbelangrijkste is dat 
onze identiteit niet ligt in onze 
denominatie, ethiek, kerkcultuur 
of missionaire gezindheid, niet in 
opgetuigde diensten, de kwali-
teit van onze woorden, preken, 
muziek en werkvormen of in de 
koffie na de dienst, maar alleen in 
Jezus Christus. 

Het allerbeste verhaal
Een jonge voorganger in een Vine-
yardgemeente vertelt: “Toen ik 

tot geloof kwam, begrepen fami-
lieleden en vrienden er niets van. 
Ik zei: ‘Jongens, ik ben een verhaal 
tegengekomen en dat verhaal 
raakt mij, geeft me rust en richting 
in het leven die ik nergens anders 
gevonden heb. Als jij met een 
beter verhaal komt, prima, vertel 
het me alsjeblieft. Ik laat me graag 
overtuigen, maar dit is het aller-
beste verhaal wat ik heb” *).

Bid!
Inspiratie kun je niet organiseren. 
God ziet ook jouw geploeter in je 
eigen kerk, Bid de Geest die altijd 
dingt naar onze hand, om haar lei-
ding, vervulling, wijsheid en moed. 
En vooral: laat je verrassen!

*) uit: Back to Basics, Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stop-

pels, Utrecht 2017,    p. 54
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Nog geen abonnee?

Groen verhaal
door Ds. DIck WoLters, VoLLenHoVe

Vreemde berichten in de krant. 
Trump zegt een staatsbezoek af 
omdat Groenland niet te koop 
zou zijn. Brazilië weigert geld om 
branden in het Amazonegebied te 
bestrijden, maar neemt het later 
toch aan. Dit soort berichten roe-
pen bij mij allerlei vragen op: van 
wie is de wereld? Welke politieke 
spelletjes worden er gespeeld over 
de rug van onze planeet?
Ik hoor vandaag de dag grofweg 
twee verschillende verhalen over 
natuur, klimaat en planeet. De ene 
is van de ‘linkse onheilsprofeten’. 
“De mensen maken deze aarde 
kapot. Temperatuur neemt toe, met 
allerlei heftige klimaatveranderingen. 
Natuurlijke hulpbronnen worden uit-
geput. Als er nu niets verandert, dan 
helpen we de wereld aan zijn einde.”
Aan de andere kant hoor ik ‘rechtse 
profiteurs’. “Er is niks aan de hand. 
Dit soort schommelingen zijn van 
alle tijden. Techniek staat niet stil, 
dus als we deze hulpbronnen uitput-
ten, vinden we wel nieuwe of andere 
waarmee we kunnen werken. Uit-
eindelijk moet de economie blijven 
draaien, want zo vergroten we de 
welvaart van iedereen.” Stiekem 
horen we ze dan, net als de bloed-
zuigers uit Spreuken, denken: ‘Geef! 
Geef! Ik word nooit verzadigd!’
Binnen de kerk vertellen we een 
ander verhaal. Over Gods goede 
schepping, die aan de mens is 
geschonken als een kostbaar 
geschenk. Het is een verhaal van 
hoop en niet van angst. God laat 
namelijk niet los wat zijn hand 
begon. Hij zal deze aarde ook niet 
loslaten. Daarnaast is het een ver-
haal van ontvangen en niet van clai-
men. Van liefdevolle zorgvuldigheid. 
Van dankbare verwondering. Van 
genieten en delen. Het is mijn gebed 
dat dit verhaal een tegengif zal zijn 
tegen beide andere verhalen. Een 
vruchtbare voedingsbodem voor een 
goed leven op deze goede aarde.

Commentaar

Hoe speelde zich het Joodse leven 
af in Deventer voor de Tweede 
Wereldoorlog? Dat ontdekken 
wandelaars tijdens de wandeltocht 
‘Het verstoorde leven’. Tijdens de 
wandeling horen de deelnemers 
anekdotes, geschiedenissen en 
andere verhalen. De wandeling 
voert onder andere langs wonin-
gen van bekende Joodse families. 
Start: Etty Hillesum Centrum.

Jongeren worden nóg ouder dan 
de huidige senioren. Hoe doe je 
dat, ouder worden? Het is een 
avontuur! Wetenschapster Hanne 
Laceulle steekt positief in: “Ook 
ouderen kunnen groeien.” Domi-
nicaan Jozef Essing dacht met zijn 
medebroeders na over zijn eigen 
ervaringen: “Je komt dichter bij 
de Bron van het leven.” Beiden 
komen aan het woord.

Hervormde Gemeente De Brug 
Nieweroord-Noordscheschut 
opent haar kerkdeuren vanwege 
de landelijke ‘Kerkproeverij’. 
Welke Bijbelverhaal zit onder 
jouw huid? En welk verhaal kan 
nieuw licht werpen op jouw leven? 
Aan de hand van het thema ‘Een 
goed verhaal’ staan deze vragen 
centraal. De dag wordt afgesloten 
met een sing-in in de kerk.

Joodse wandeltocht 
Deventer

Kloostercollege over 
ouderdom

Kerkproeverij met 
een goed verhaal

Donderdag 12 september, 20.00 uur, Zwolle,  
Dominicanenklooster, € 12,50 (studenten: € 7,50)

Zaterdag 14 september, vanaf 15.30 uur, Noorsche-
schut, Immanuëlkerk, Tramweg 7, www.debrugnn.nl

Zondag 8 september, 13.00 uur, Deventer,  
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 5

Veel mensen zien geloven als een soort project waar je even aan meedoet, een soort geestelijke sponsorloop.

Bid de Geest om haar leidinG, 
vervullinG, wijsheid en moed. en 

vooral: laat je verrassen!
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“ ’t Is maar 
een zak 
rijst…”

Hoe ben  
jij een goed 
verhaal? 

Amir Maamir 
kwam tot 
geloof.  
En hoe!

Gezamenlijk  zondaGsblad
v o o r  d e  p r o t e s t a n t s e  g e m e e n t e n  i n  d r e n t h e ,  o v e r i j s s e l  e n  F l e v o l a n dI n s p I  

r a t I e  
k r a n t

bij de start van  

het nieuwe seizoen

door Ds.  

gerHarD HeerInga, 

sWIfterBant

Een leven zonder zorgen, wie 
wil dat nou niet? Over dit thema 
spreekt ds. R. Millenaar uit Drach-
ten in de Welkomdienst in Assen. 
Te gast is het kleinkoor Musica 
Religiosa uit Kampen dat onder 
leiding van dirigent Gerwin van der 
Plaats muzikale medewerking ver-
leent. Gerwin zal, als vast organist 
van de welkomdiensten, ook de 
samenzang begeleiden op het orgel.

Welkomdienst met 
Musica Religiosa

Zondag 22 september, 19.00 uur (18.45 samenzang), 
Assen, Jozefkerk, Kerkplein 1
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Soms vind ik die verhalen uit de 
Bijbel helemaal niet zo ‘goed’. 
Vooral in gesprekken met tieners 
- ook dit seizoen heb ik die weer 
regelmatig gevoerd - besef je hoe 
ontzettend ingewikkeld ze soms 
zijn. Eerder vervreemdend dan dat 
het een tienerhart in beweging zet. 

Dooddoener 
Ook bij een tekst als deze uit Jesa-
ja hoor ik de tegenwerpingen al 
van tieners (én volwassenen overi-
gens): ja, dat klinkt mooi, maar wel 
een beetje een dooddoener als je 
geen cent te makken hebt, je jouw 
kinderen geen eten kunt geven, 
leeft op een plek waar droogte 
het land teistert. Water en voed-
sel kopen zonder geld en vervol-
gens genieten van een overvloedig 
maal…? Zeg je dan: ‘Ja, maar dit 
is gééstelijk bedoeld’, dan zul je 
wat meewarig worden aangeke-
ken. Ja, ja. Arme mensen, zullen 
toch te eten en te drinken moeten 
krijgen? Best leuk, dat ‘zweverige 
gedoe’ maar je kunt er nog geen 
droog brood eten natuurlijk.

mens
Letterlijk zei een tiener afgelopen 
seizoen: ik geloof niet, maar ik 
snap wel dat je er veel aan kunt 
hebben als je gelooft. Een goed 

verhaal. God spreekt de mens 
toe: ’Hierheen! Kom bij mij! Bij 
mij is het goed. Ik heb een ver-
haal over jouw leven, dat goed is 
en dat jou goed doet.’ Prachtig 
en inspirerend, maar hoe werkt 
dat dan? Dat is geen gemakkelijke 
vraag. Daarom bekijk ik het nu 
eens vanuit een andere invals-
hoek. Ik zou niet de ‘Bijbel’ als 
goed verhaal willen neerzetten, 
maar de ‘mens’. Jij!

niet voor onszelf
Prima om bij ‘een goed verhaal’ 
naar de Bijbel te kijken, maar dat 
blijft zo gemakkelijk abstract: 
een goed verhaal - en we gaan 
over tot de orde van de dag. Ik 
denk niet dat God dat zo bedoeld 
heeft. Want dat goede verhaal 

horen we niet voor onszelf te 
houden. Gods verhaal is overvloe-
dig - het zijn stromen van levend 
water, het is brood dat leven 
geeft (Johannes 6 
en 7) -  en daar-
van moet worden 
uitgedeeld.
Dus: vind jij de 
Bijbel een goed 
verhaal? Mooi zo. Maar dan nu de 
tweede vraag: hoe zien mensen 
dat aan jou? Hoe ben jijzelf dat 
goede verhaal?

Uitdelen
Hoe ben jij het verhaal dat goed 
is voor de ziel van de ander, maar 
ook een verhaal dat dorst lest en 
magen vult? En dan mag je zelf 
invullen of je dat wilt doen met je 

handen, door voedsel uit te delen 
en te delen van jouw overvloed. 
Of meer geestelijk, door uit te 
delen van de overvloed die God 

in jouw hart heeft 
gelegd: liefde, 
bewogenheid, 
maar ook het 
delen van jouw 
ervaringen in je 

relatie met God zelf.
Een suggestie. Begin de komende 
drie dagen elke dag met een vers 
uit deze tekst. En iedere dag vraag 
je aan jezelf: hoe spreekt dit goede 
verhaal tot mij? En daarna: hoe deel 
ik daarvan uit? Als je dat voor het 
eerst en eerlijk doet, zal er iets 
gaan veranderen, en word je als 
vanzelf dat goede verhaal. En hou 
dan vol, de rest van je leven.

Hierheen! Hier is water, 
voor ieder die dorst heeft. 
Kom, ook al heb je geen geld. 
Koop hier je voedsel en eet. 
Kom, koop voedsel zonder geld, 
koop wijn en melk zonder betaling. 
Waarom geld betalen voor iets dat 
geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet verza-
digen kan? 
Luister aandachtig naar mij, 
en je zult ruimschoots te eten hebben 
en genieten van een overvloedig 
maal. 
Leen mij je oor en kom bij mij, 
luister, en je zult leven. 
Jesaja 55: 1-3a

hoe Ben jij het verhaal dat Goed 
is voor de ziel van de ander, maar 

ook een verhaal dat dorst lest 
en maGen vult?

Hoe ben jij een goed verhaal? 
drenthe

‘Jij die mij aanziet’ 
in Waterstaatskerk
Tijdens de expositie ‘Jij die mij 
aanziet’ zijn er diverse activitei-
ten voor bezoekers. Jan Noltes, 
samensteller van de expositie, 
geeft een lezing op zondag 29 
september, 15.30 uur. Fotograaf 
Bert Bertelink verzorgt een 
workshop portretfotografie op 
zondag 13 oktober, 12.00-16.00 
uur. Zondag 2 november leidt 
dominee en kunstenaar Arent 
Weevers om 10.30 uur een toe-
passelijke viering. Ook zijn er 
op woensdagmiddag van 12.30 - 
13.00 uur lunchconcerten. 

Zondag 15 september t/m zondag 10 november,  
Hengelo, Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20,  
www.facebook.com/Waterstaatskerk

Fancy Fair 
PG Markelo 
Voor de jaarlijkse fancy fair in 
Markelo wordt het kerkplein 
ingericht met een groot aantal 
marktkramen. Een greep uit het 
aanbod: huishoudelijke artikelen, 
schilderijen, accessoires, kleine 
meubels, leuke kleding, speelgoed, 
bloemstukjes, noem maar op. Er 
is een veiling en een boekenmarkt 
met boeken, tijdschriften en cd’s. 
Op het terras van de Martinushof 
wordt koffie met cake of taart 
geserveerd en de kleintjes kunnen 
zich vermaken op het springkussen. 

Zaterdag 21 september, 10.00 uur, Markelo,  
Martinuskerk 

JOP-training voor 
jeugdwerkers  
Het is een vast onderdeel 
tijdens club, zondagsschool 
en kindernevendienst: het 
bijbelverhaal. Hoe zorg je ervoor 
dat deze verhalen overkomen bij 
de kinderen? JOP, de jongerentak 
van de PKN, biedt ondersteuning. 
Tijdens een eendaagse training 
leren kinder- en tienerleiders, 
jeugdouderlingen, -diakenen en 
geïnteresseerden de impact van 
bijbelverhalen op hun eigen leven 
te herkennen en hierover te 
praten met kinderen en jongeren. 
Ook krijgen de deelnemers 
tools, vaardigheden én concrete 
werkvormen om de Bijbel op een 
passende manier te gebruiken 
in het jeugdwerk. Aanmelden: 
www.jop.nl/themas/bijbel-in-het-
jeugdwerk 

Zaterdag 28 september, 9.30-16.00 uur, Diepenveen, 
Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6, € 25

Dat goede verhaal horen we niet voor onszelf te houden. Gods verhaal is overvloedig, daarvan moet worden uitgedeeld.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

IsraëL-aVonD?

‘Heel Holland bakt’ 
kopt een krant. We zijn in de 
Lichtstad. Het is bijna 40 graden. 
Samen met een aantal jongeren 
op de New Wine Zomerconfe-
rentie in Liempde doe ik mee aan 
een outreach: Stap uit je bubbel! 
We krijgen een envelop die we 
pas in de auto mogen openma-
ken. Onze opdracht: rijd naar 
Eindhoven, parkeer je auto in het 
centrum en bid voor de mensen 
die je tegenkomt. Niet zeuren, 
maar zegenen is het motto. We 
praten met en bidden voor men-
sen die we in het winkelcentrum 
tegenkomen. Mensen zijn opval-
lend open. 

In de verte horen we iemand 
roepen. Het blijkt een oudere 
man in een rolstoel te zijn: 
grijze kop met baard. Hij roept 
dat je opnieuw geboren moet 
worden en houdt een groot 
bord vast waarop staat dat de 
schepping naar de barrebiesjes 
gaat en woorden zoals ‘liefde’. 
We vragen wat hem beweegt. 
De man (laten 
we hem Kees 
noemen) ver-
telt dat hij Jezus 
heeft ontmoet. 
Dat was in 1998. 
“Later kwam ik 
er achter dat 1998 precies 3 x 
666 is”. Dat kan dus geen toe-
val zijn. We vragen hoé hij Jezus 
heeft ontmoet. Kees vertelt: 
“Jezus kwam aan op Schiphol, 
nam een taxi, maar hij werd 
onderweg door de taxichauf-
feur uit de auto gekieperd en 
kwam in Eindhoven aan. Daar 

kwam ik hem tegen. We hebben 
hier samen een broodje gege-
ten”. Jezus toont hem zijn han-
den waar de littekens in staan 
en vertelt hem dat hij steeds 
opnieuw op aarde komt, maar 
steeds in een ander lichaam. 
Elke keer worden de littekens 
minder zichtbaar, totdat ze 
helemaal verdwenen zullen zijn. 

Kees vertelt het 
met passie en 
grote overtuiging. 

Wat is hier aan 
de hand? Is deze 
man in de war? 

Leeft hij in een fantasiewereld? 
Is hij van het padje geraakt? Elke 
stad heeft z’n gekkie. Laat dat zo 
zijn, duidelijk is dat hij is geraakt 
en spreekt uit liefde voor 
God, de Vader en voor Jezus. 
“Mogen we voor je bidden?”  
Ja, graag! Hij leunt achterover 
in zijn rolstoel, bord op schoot 

en spreidt zijn armen wijd, om 
te ontvangen. Het winkelend 
publiek loopt verbaasd langs ons 
heen. We bidden dat God Kees 
wil zegenen en bemoedigen. 
Hij straalt van vreugde, dankt 
ons hartelijk en knijpt in onze 
hand. Nog een fotootje en we 
nemen afscheid.

Zou het zo kunnen zijn dat God 
juist in de gebrokenheid van 
deze wereld, door mensen van 
wie je het niet verwacht, iets 
van zijn licht wil laten schijnen? 
Mensen die ondanks hun beper-
king en soms verwarde frame of 
mind, tóch iets van Gods liefde 
voor de wereld uitstralen? There 
is a crack in everything. That’s how 
the light gets in. 

Laten we vooral niet te gering 
denken over de ‘actieradius van 
de Geest’. Licht in de Lichtstad 
op een bloedhete dag.

Gekkie?

hij leunt achterover in zijn 
rolstoel, en spreidt zijn 

armen wijd, om te ontvanGen. 
het winkelend puBliek loopt 

verBaasd lanGs ons heen. 

polderpraat

door Ds.  

gerHarD HeerInga, 

sWIfterBant

door erIka Van Der 

Laan, kerkeLIJk 

Werker sLeen en 

scHoonoorD
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aaLDen
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 8 sept.: HK 
Zweeloo 10.00 ds. B. Breunesse 
en ds. B. de Groot. Gez. dienst 
met de Herv. Kerk. Organist: 
Cees Roubos. Collecte: geza-
menlijke bestemming (Wilde 
Ganzen). Oppas: aanwezig.

BoVensmILDe
Kerkdienst 8 sept.: 9.30 ds. A. 
Altena, Assen. Organist: Gea 
Hatzmann. Paaskaars aanste-
ken: Mathijs Maat. Collecten: 
1. JOP. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Marjan Kappen.
Wel en wee. Na een goede 
zomervakantie mocht ik het pas-
torale werk, tot en met komende 
week ook voor mijn collega, weer 
op me nemen. Niet alles wat in 
de tussentijd gebeurd is of waar 
mensen nu mee van doen hebben 
wordt in deze rubriek gemeld, 
maar het heeft daarom niet min-
der onze aandacht.
Mw. J. Wieringa-Bos, Kraaiheide 
9, zal nu ik dit schrijf naar ver-
wachting 5 sept. in het UMCG 
een open-hartoperatie moeten 
ondergaan. We wensen haar 
en haar man goede moed en 
vertrouwen toe bij deze zware 
ingreep.
Bloemengroet 2019. Ook dit 
jaar willen wij weer als jeugdraad 
op de startzondag (22 sept.) de 
bloemen rond gaan brengen bij 
onze gemeente leden van 70+. U 
kunt ons vanaf 12.00 uur aan de 
deur verwachten. Mocht u niet 
thuis zijn dan zetten wij de bloe-
men bij de deur neer. Nu is het 
lastig om voldoende jeugd voor 
dit werk te krijgen, daarom zullen 
wij ook een beroep doen op de 
oudere jongeren om deze traditie 
in stand te houden. Wilt u ons 
helpen met het rondbrengen van 
de bloemen dan kunt u contact 
opnemen met Piet Jaap Loonstra. 
Met vriendelijke groet namens de 
jeugdraad, Piet Jaap Loonstra, tel. 
412887.
De bloemen zijn in de maand 
augustus met een bemoediging 
en groet namens de gemeente in 
Bovensmilde gegaan naar: Evelien 
Hoorn, H.P. Sickensstr. 7-c; fam. 
H. Hopman, Witterweg 3; fam. 
S. Post, Veenhoopsweg 22; fam. 
Bosscher-Nolmans, Boerheem 
50; dhr. F. Amsing, Witterweg 30.
Bedankt. Langs deze weg willen 
wij iedereen bedanken voor de 
felicitaties die wij mochten ont-
vangen voor ons 30-jarig huwelijk. 
Een vriendelijke groet van Simone 
en Piet Jaap Loonstra.
Beste mensen, de appelboom 
bij ‘Het Kruispunt’ zit weer vol 
appels. En al kerken we daar niet 
meer het is nog wel onze appel-
boom en het zou jammer zijn als 
ze niet geplukt zouden worden. 
Heeft u belang bij de appels dan 
graag even een telefoontje naar 
Gré Suurd, tel. 412559 of een 
mailtje naar p.suurd@hetnet.nl
Oud papier. Op zaterdagmor-
gen 7 sept. zal het oud papier 

weer bij u in de straat worden 
opgehaald. Zoals gebruikelijk 
vanaf 09.00 uur.

coeVorDen
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 8 sept.: GK 10.00 
ds. H. Nagelhout en ds. E. de 
Vries-Baarlink. Gez. startzon-
dag. Thema: Een goed gesprek. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas: 
fam. van Voorst en Roelinda 
Kruit. Bloemendienst: mw. F. 
Beenen. Collecten: 1. Kerk. 2. 
A.K. Deurcollecte: onderhouds-
fonds. Vanaf 9.30 uur is er koffie 
in de Hoeksteen en na de dienst 
is er ook koffiedrinken met aan-
sluitend een lunch.
’s Middags is er een fietstocht 
voor alle leeftijden; start tussen 
13.15 en 13.45 uur vanaf de Hoek-
steen met als afsluiting een zan-
guurtje in de kerk.

DIeVer
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 8 sept.: 10.00 
ds. B. van Werven. Kinderkerk 
voor alle kinderen v/d basis-
school. 19.15 ds. A. Estié, Olden-
broek.

emmer-compascUUm
Kerk/Startdienst. Op 8 sept. 
zetten wij de deuren open om te 
luisteren naar een ‘goed verhaal’. 
De dienst en viering begint om 
10.00 uur in Het Anker, Runde 
zz 108. Deze viering zal worden 
geleid door ds. E. Wisselink en 
door de leden van de WEK-cie., 
voor de dienst is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee. Ook is er ruimte om alvast 
een goed verhaal met elkaar te 
delen. De collecte die gehouden 
wordt zal aan een uitgekozen 
doel worden gegeven door de 
WEK cie. U bent van harte wel-
kom!

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 8 sept.: 10.00 ds. 
J. Borst, Sleen. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: Bram Euving. O.v.d.: 
Harry Euving. Organist: Jan 
Klok. Oppas: Maaike Wolting 
en Rosalie Jutstra. Collecten: 
1. JOP Jeugdwerk. 2. Diaconie. 
3. Onderhoud. Bloemengroet: 
fam. L. Lunshof. Autodienst: 
fam. W. Elders (581884). Na de 
dienst is er koffiedrinken.
Jarig. Dhr. H. Renting, 11 sept.: 
90 jaar. Adres: Boerhoorn 38, 
7861 BW Oosterhesselen. Van 
harte gefeliciteerd, een fijne dag 
en Gods zegen toegewenst voor 
het nieuwe levensjaar.

kLaZIenaVeen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 8 sept.: 9.30 dhr. 
B. Broers. Startzondag m.m.v. Le 

Groupe Evangelique. O.v.d.: G. 
Velzing. Organist: J. Kroon. Col-
lecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkom: fam. J. Bartelds.
Na de dienst drinken we samen 
koffie met iets lekkers erbij. Tij-
dens de koffie komen we met 
elkaar in gesprek aan de hand 
van enkele onderwerpen uit de 
zgn. ‘kletspot’. Na de koffie slui-
ten we af met een maaltijd.

kLaZIenaVeen-noord
Kerkdienst 8 sept.: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Hendrik. Wel-
kom: Hendrik. Beamer: Jantje.

nIeUW-amsterDam/
VeenoorD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 8 sept.: 10.00 ds. 
E. v/d Meulen. Overstapdienst. 
O.v.d.: dhr. P. Homan. Orga-
nist: mw. I. van Tellingen. Kos-
ter: dhr. R. Visser. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: gebouwen. Oppas: Linda 
Pals. Knd.: Harriet Vermaas. 
Kaars aansteken: Anna Men-
nik. Bediening beamer: Mark 
Pals. Ontvangst: fam. Engberts. 
Bloemendienst: mw. M. Setz. 
Autodienst: D. van Noort.

nIeUW-amsterDam/
VeenoorD
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346
Kerkdienst 8 sept.: 10.00 ds. 
H. Nobel. Organist: mw. W. 
Misker. Collecten: diaconie, 
Zuiderkerk. Uitgangscollecte: 
gebouwen. Autodienst: mw. 
M. Meijer en mw. Jakobs: dhr. J. 
Timmerman; mw. G. Horstman: 
dhr. B. van der Toorn. Lector: 
Greetje Boomgaard. O.v.d.: 
Derk Vegter. Bloemen: fam. 
Meulman. Koster: T. van Sloten. 
Koffie: Gert en Annie Schuiling. 
Ontvangst en Nieuwsbrief: 
Jan en Jannie Meijerink.
Rommelmarkt. 1e verkoopdag 
wordt gehouden op 21 sept. van 
9.30 tot 13.00 uur.
2e verkoopdag wordt gehouden 
op 28 sept. van 09.30 tot 13.00 
uur achter de Zuiderker Nieuw-
Amsterdam.

scHoonoorD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 8 sept.: De Rank 
9.30 ds. Hazeleger, Beilen. Er is 
dan ook jeugdkerk in De Rank. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
Knd.: alle groepen. Autodienst: 
H. Oving en G. Kielema. Oppas: 
Judith Katerberg. Bloemen-
groet: fam. A. Eisses.

DaarLe
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 8 sept.: 9.30 ds. 

B. Heusinkveld. 19.00 ds. B. 
Heusinkveld. Organisten: dhr. 
R. Roelofs en dhr. L. v/d Schoot-
brugge. Knd.: Wilma Bosch 
(1, 2) en Gijsbert Immink (3, 
4). Oppas: Janien v/d Schoot-
brugge, Jeanine Bosch en Anne-
Will Plaggenmars. Collecten: 
kerk en onderhoud. Avondmaal 
collecte: Interserve. Bloemen 
bezorgen: Jannie Rotmensen.

DeDemsVaart
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 8 sept.: De 
Antenne 9.30 ds. J. Zondag en 
ds. K. van Staveren. O.v.d.: Leny 
Nijboer. Organist: Hans Nie-
zink. Lector: startzondagcie. 
Gastpersonen: Diny Dunning-
Pool en Gé Haasjes-Doldersum. 
Koster: Bert en Ina ten Brinke 
Withaar en Marie Gerrits.
Ook dit jaar willen wij het 
kerkelijk jaar weer gezamen-
lijk starten met een mooie vie-
ring. Thema: Jona. Jona wordt 
door de Heer geroepen om 
naar Ninevé te gaan. Hij moet 
in Ninevé aankondigen dat God 
de stad zal straffen, vanwege de 
slechtheid van de inwoners. Jona 
ziet dit niet zitten en wil met 
een boot aan God ontsnappen. 
Na de dienst zijn er voor jong en 
oud weer leuke activiteiten te 
beleven, met als hoogtepunt een 
superleuk spel, passend bij het 
thema ontsnappen en helemaal 
van deze tijd… We sluiten de 
dag af met een lunch. Nieuws-
gierig geworden? Kom dan naar 
De Antenne. Graag tot ziens. 
De Fontein 19.00 ds. L. van Rik-
xoort, Heemse. O.v.d.: Maaike 
Hiemstra. Organist: Freddy 
Bruins. Koster: Janny/Koert 
Naber.
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
diaconie. Kindercollecte: 3e 
kwartaal: naaiproject voor Days 
for Girls. Voor meer informatie 
kijk op: www.hetnaaiproject.nl
Oppas: Mirthe Schuurhuis, 
Michelle Breukelman en Wenny 
Schuurman.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg: mw. ten Klooster, 
Langewijk 44, afd. De Marke, k. 
10; dhr. ten Klooster, Langewijk 
44, afd. Baander, k. 3; mw. A. 
Zwiers-Wink, Schuttevaer 65, 
afd. de Esch, k. 4; mw. Dekker-
Michel, Stegerensallee 26, unit 4, 
k. 2; mw. Schoemaker, Beetho-
venstr. 21; mw. A. de Jonge-van 
Hummel, De Tjalk 37, Unit 2, k. 
13.
Verzorgingstehuis De Nieuwe 
Wever, Kalanderij 1, 7776 XW 
Slagharen: dhr. G. van Keulen, 
Zwierstr. 20, no: 21.
Isala, Dokter van Heesweg 2, 
8025 AB Zwolle: mw. Rumph 
Bakker, Drogteropslagen 81, IJs-
selheem, k 57.
Zorgcentrum De Eik, Coevor-
derweg 31, 7776 AC Slagharen: 
mw. Schipper Drenth, Hortensi-
astr. 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 Har-

denberg: mw. Kamerman, Aster-
str. 6; dhr. van Dijk, Vivaldi 13; 
mw. A. de Jonge-van Hummel, 
De Tjalk 37, afd. C1, k. 143
Universitair Medisch Centrum 
Groningen, Postbus 30.001, 9700 
RB Groningen Hanzelaan 1, 9713 
GZ Groningen: mw. C. Kuiper, 
Wilhelminastr. 9.
Zorgcentrum Oldenhaghen, 
Hessel Mulertstr. 22, 7731 
CL Ommen: dhr. en mw. van 
Beesten-Akkerman, Rozenheim 
2-302, k. 208.
Van Dedem Marke 31 aug.: 
ds. W. Visscher. Pianist: Fred van 
Dijk.
Activiteiten. 10 sept.: 10.00 
uur Verjaarsvisite (De Antenne).
11 sept.: 20.00 Startavond Yentil 
georganiseerd door de stuur-
groep.

Den Ham
Contactpersoon: dhr. G. Pren-
ger, De Mute 61, 7683XT Den 
Ham, tel. 0546-671747, gpren-
ger@caiway.nl
Kerkdiensten 8 sept.: 9.30 
ds. H. de Haan. Bediening H. 
Doop. M.m.v. Combo. O.v.d.: 
groep A. Knd.: peuters: Karin 
Kolkman; groepen 1 t/m 8. 
Oppas: zaal 6: Inge Bosklopper, 
Judy Minkjan, Sophie Kroese en 
Anna Kolkman. 16.30 Anders-
dienst. GK 19.00 ds. K. Haze-
leger. Gez. dienst. Collecten: 
1. Jeugdwerk. 2. Alg. Kerkelijke 
Arbeid. Deurcollecte: kerk.
Zieken. Br. M. Binnenmars, 
Slenke 5, is enkele weken gele-
den getroffen door een epilep-
tische aanval. Later kwam daar 
nog een herseninfarct bij. Ook is 
tijdens onderzoek in het zieken-
huis gebleken dat hij longkanker 
heeft. Na een aantal weken in 
het ziekenhuis te Almelo te heb-
ben verbleven is hij vorige week 
voor revalidatie naar Krönnen-
zommer verhuisd. Hij verblijft 
op de afd. Schöppe. Wat de 
longkanker betreft: daar zul-
len nog de nodige onderzoeken 
voor volgen. Ingrijpend dat hij en 
zijn gezin, naast de andere zor-
gen om zijn gezondheid, ook dit 
nieuws kregen te horen.
Br. F. Stolte, Brinkstr. 7k, kreeg 
tijdens zijn vakantie in Amers-
foort een herseninfarct. Hij is 
toen direct opgenomen in het 
UMC te Utrecht. Vorige week 
is hij overgegaan naar het ZGT 
te Almelo en deze week voor 
revalidatie naar het Roessingh te 
Enschede.
De Here zij met beide brs. en 
hun gezinnen. Het is een grote 
schrik als je zo van het ene op 
het andere moment in eerste 
instantie helemaal niets meer 
kunt. Dat de revalidatie zijn 
werk mag doen, opdat zij t.z.t. 
weer mogen terugkeren naar 
huis.
Andersdienst over geld. Net 
als voorgaande jaren komt er 
in september een spreker naar 
de Anders dienst! 8 sept. komt 
Melvin Pieterz spreken over het 
thema ‘Zaaien, maar niet oogs-
ten’. Hoe gaan we volgens Gods 
wil om met (ons) geld? Deze 
vraag zal centraal staan bij de 
verkondiging. We gaan zingen 
met een combo en er zijn geen 
gespreksgroepen. Jong en oud, 
allen van harte aanbevolen bij 
deze middag aanwezig te zijn! 
Ook als u/je nog niet eerder 
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berichten uit de gemeente 

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

drenthe

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nIeUWs Voor Het gZ?

overijssel
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Een Bijbelquiz die ver bui-
ten Daarleveen bekend is en 
zelfs dit jaar haar jubileum 
viert! Donderdag 31 okto-
ber organiseert evangelisa-
tiecommissie ‘De Schoof ’ 
voor de tiende keer de jaar-
lijkse Bijbelquiz. Goed voor 
een avondje ontspanning en 
leren rondom de Bijbel.

Tijdens de quiz komen er foto’s en 
filmpjes voorbij rond het thema: 
‘Ik wens jou…’ 
In een aantal rondes worden de 
deelnemers bestookt met meer-
keuzevragen en dan volgt een 
bloedstollende finale. Wie scoort 
dit jaar het hoogst? 

Iedereen is een winnaar
Meedoen kan als team, maar ook 
individueel. In de teams mogen 
maximaal drie personen zitting 
nemen. Dit kan een sportver-

eniging zijn, of een vrienden-
groep, een buurtvereniging, een 
groep van de kerk, een gezin. 
Deelnemers mogen hun eigen 
team samenstellen en er een 
leuke naam voor bedenken. 
Iedereen wint, want alle deelne-
mers gaan met een goed gevulde 
goodiebag naar huis.  

Wie liever mee wil genieten zon-
der deel te nemen, is van harte 
welkom om als toeschouwer de 
quiz bij te wonen. De afgelopen 

jaren kwamen er steeds meer 
mensen uit omliggende plaatsen 
om aan deze Bijbelquiz mee te 
doen. De grote vraag dit jaar is: 
zou de quiz dit jaar de honderd 
deelnemers halen? 

De feestelijke avond begint met het zingen van een 
aantal prachtige liederen. Info en/of opgave via verspie-
ders.express@gmail.com of bel met Roelof Hekman, 
tel. 0546 - 643 151.

Donderdag 31 oktober, 19.30 uur, Daarlerveen, 
De Schoof, Brugstraat 10, gratis (collecte)

een Andersdienst hebt bezocht! 
Vanaf 16.15 uur staat de koffie & 
thee klaar in de grote zaal! Om 
16.30 uur start de dienst. Van 
harte welkom!
Welkom. Wij heten van harte 
welkom in ons midden, Annelies 
Lindeboom, die van de Geref. 
Kerk te Vriezenveen is overge-
komen. Wij hopen dat je je goed 
thuis mag voelen in onze kerk.

HarDenBerg-Heemse
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord). 
Zieken. Dhr. A.D. Tiecken, Lage 
Gaardenstraat, is in het zieken-
huis in Hardenberg.
Mw. Z. Eshuis-Kelder, Stations-
straat, is afgelopen week weer 
naar Hardenberg gekomen, 
namelijk naar CFH, voor verder 
herstel. Mw. G. Lanting-Sikkenga 
(Burg. Bramerstr. 40) is in CFH, 
Herstel-Unit 5, k. 9.
Dhr. F. Altena, Wulpstr. 7, is in 
CFH voor revalidatie: unit 4, k. 1.
In het CFH zijn ook aan het reva-
lideren mw. A. Wolbink-Beuving, 
Hof van Pepijn 25 (Baander 8) en 
mw. A. Timmer-Beuving, Burg. 
Schuitestr. 74 (Unit 1, k. 10). Een 
kaartje (Rheezerweg 73, 7771 
TD) stellen ze zeer op prijs!
Jubileum. Dhr. en mw. Nije-
boer-Bolks, Burg. Schuitestraat 
80, waren deze week 50 jaar 
getrouwd. We wensen hen samen 
met hun kinderen en kleinkinde-
ren nog vele gezegende jaren toe. 
Verhuisd Mw. ten Brinke-Luchies 
is verhuisd van de Parkweg naar 
de Markt 46.
Mw. Flierman-Bolks, is verhuisd 
van Oostloorn naar Het Vecht-
dalhuis aan de K. Doormanlaan 
7, k. 21.
De kerkenraad is op zoek naar 

enkele ouderlingen en diake-
nen. In september zijn een aan-
tal kerkenraadsleden aftredend 
en bovendien wordt er in het 
noorden van onze wijk gebouwd 
(inmiddels is een van de woon-
torens 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 wer-
ker. Alvast dank!
Startzondag Centrum 15 sept. 
Houdt u deze dag vrij. Na de 
dienst is er natuurlijk eerst kof-
fie, daarna eten we een broodje 
en dan kunt u kiezen uit wande-
len (2,5 km) of fietsen (20, 30 
of voor de echte liefhebber 50 
km.). De fietsers gaan de grenzen 
van PKN Hardenberg een beetje 
langs. Het wordt op prijs gesteld 
dat u zich aanmeldt in verband 
met de catering. Aanmelden kan 
tot 10 sept. via de intekenlijsten 
in de 2 centrumkerken of via tele-
foon 06 23221636 of e-mail steen-
wijkg@gmail.com
Baalder. Zieken. Mw. Kerkhof-
Wander, Baalder-Esch 119, is 
inmiddels in het Hospice. Mee-
leven 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, Baal-
der-Esch 119.
Dhr. B. van den Belt, Singelberg 
6, is gelukkig weer thuis uit het 
ziekenhuis. Daar kan hij verder 
aansterken.
Radewijk. 21 aug. is overleden 
mw. Hendrikje Bulthuis-Otten 
(Westeindigerdijk 17. Mw. Bult-
huis was 97 jaar. We leven mee 
met haar kinderen en kleinkinde-
ren, familie en vrienden.
Uitnodiging 25-jarig ambtsju-
bileum ds. Piet Langbroek Alle 
gemeenteleden van de PGHH en 
anderen die hem willen felicite-
ren, zijn van harte uitgenodigd 
voor de receptie en ontmoeting 
op vrijdagavond 6 september 
vanaf 19.30 uur in sporthal De 
Beek, Hondsdraf 38, Baalderveld. 
Namens het moderamen wijk-

gemeente Baalderveld van harte 
welkom.
Jubileum Luuk en Annelien 
Schroer, Rheezerveenseweg 33, 
7797HB Rheezerveen, zijn heel 
dankbaar dat zij D.V. 8 sept. 25 
jaar getrouwd zijn.

LUtten/sLagHaren
Kerkdienst 8 sept.: Ons Tref-
punt Schuinesloot 10.00 ds. J. 
Post. Startzondag.
Zieken. Mw. J. Gerrits-van 
Laar, Het Weerdje 21, 7783 CT 
Gramsbergen, is voor revalidatie 
opgenomen in het Clara Feyoena 
Heem, Unit 5, Rheezerweg 73, 
7771 TD Hardenberg.
Mw. E. Kelder-Schutte, Aner-
weg-Noord 118 7775 AV Lutten, 
wordt verpleegd op revalida-
tie unit 4, k. 4, Clara Feyoena 
Heem.
Henk Lamberink, Anerweg-
noord 94 7775AV Lutten, is deze 
week voor revalidatie unit 4, k. 
5, naar het Clara Feyoena Rhee-
zerweg 73, 7771 TD Harden-
berg, gegaan.
Jarig. Mw. M.C. Berends-Spie-
ring, Burg. Bramerstr. 186, 7772 
CE Hardenberg: 03-09-1931.
Dhr. H. Ballast, De Haarweg 7, 
7775 PW Lutten: 03-09-1939.
Mw. H. de Jonge-Smoes, Aner-
weg Zuid 51, 7775 AP Lutten: 
04-09-1939.
Dhr J. Folkers Witmanweg 28 
7776 SH Slagharen 06-09-1940 
Mw. A. Beenen-Kroon Dedems-
vaartseweg Noord 178 7775 AM 
Lutten 06-09-1942
Overleden. Op 27 aug. is 
overleden op de leeftijd van 70 
jaar ons gemeentelid Jan Harm 
Schottert, De Lutteresweg 9a, 
7775 PM Lutten. We wensen 
zijn vrouw Sieneke, kinderen 
en kleinkinderen sterkte toe en 
Gods troostende nabijheid. 
Jubileum. Op 2 sept. hebben 
Henk en Geke Euving-Kooij, 
Zwarte Dijk 24, 7775 PB Lut-
ten met de kinderen Thomas en 
Marleen, hun 25-jarig huwelijk 
gevierd. Wij wensen hun Gods 
zegen toe.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit de 

Lantaarn naar fam. Erkel, Kam-
perfoeliestr. 11.

marIënBerg
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 8 sept.: 9.30 ds. W. 
Broekema, Nijverdal. H.A. Beer-
zerveld 19.00 ds. J. Adriaanse. 
Gez. dienst.
O.v.d.: dhr. R. Lennips. Diake-
nen: H. de Lange en W. Witten-
berg. Collecten: KiA zending, 
kerk en gebouwen. Gastheer: B. 
Veltink.
Meeleven. We leven mee met 
de familie van Mevr. Regeling. Zij 
is overleden en dat betekend dat 
de familie Regeling afscheid heeft 
moeten nemen van hun vrouw, 
moeder en oma. We wensen u 
allen heel veel sterkte toe en we 
bidden dat u Gods troostende 
nabijheid mag ervaren. 
Tekst. We hebben aan Uw tafel 
aangezeten, U hebt ons Zelf 
genodigd, Heer. U gaf ons brood, 
o nee, het was veel meer, dat 
U ons bood. U gaf Uzelf, laat 
ons toch nooit vergeten, hoe U 
Zich liet verbreken en verwon-
den, voor onze zonden. U hebt 
de beker aan ons doorgegeven, 
gevuld met rode wijn, als een 
gedachtenis aan ‘t bloed van U, 
dat eens vergoten is. Wat een 
genade, Heer, wij mogen leven! 
Omdat U voor ons lijden wild’ 
en sterven, mogen wij eens het 
Koninkrijk beërven. Het is zeer 
stil, we eten en we drinken, 
indachtig aan wat U eens voor 
ons hebt gedaan. Maar plotseling 
heft iemand een blij loflied aan, 
dat weerklank in ons hart vindt en 
dan klinken, ook onze stemmen 
tot Uw lof en eer: Wij danken U, 
wij danken U, o Heer! (Ali Gort)

sIBcULo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 8 sept.: Sibculo 
Kloosterkerk 9.30 ds. H. 
Dorgelo. Knd.: groep 1 t/m 8. 

Oppas: aanwezig. Collecten: 
diaconie, kerk en onderhouds-
fonds.

st. JanskLooster
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 8 sept.: 10.00 
ds. J. Dekker, Lemele. H.A. 
Oppas: Sanne van Dalen en 
Daniek Lassche. Knd.: groep 
1: Marijke en Jerina. Organist: 
Corry van den Berg. 19.00 ds. J. 
Dekker, Lemele. H.A. en dank-
zegging. Organist: Jan Pieter van 
Eerde. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie.
Zieken. Er is veel gaande in de 
gemeente en al worden hier geen 
namen genoemd weten we dat er 
brs. en zrs. te maken hebben met 
ziekte en zorgen. We willen hen 
in ons gebed gedenken en zo voor 
Gods aangezicht brengen. Ook 
danken we met hen die reden 
hebben om te danken vanwege 
een hoogtijdag, een goede uitslag 
na onderzoeken, de geboorte van 
een klein lief Godswonder, een 
verjaardag of iets anders wat tot 
dankbaarheid stemt. Mogen allen 
hoe dan ook Gods liefde en nabij-
heid om zich heen ervaren.
Start nieuw seizoen. De R is 
weer in de maand en het ker-
kelijk seizoen staat in de start-
blokken. Er zijn verschillende 
voorbereidingen getroffen zodat 
na de startzondag begonnen kan 
worden met de verschillende ker-
kelijke activiteiten. Catechisaties, 
vergaderingen, clubs, vrouwen-
kring en contactgroep en nog veel 
meer wat speelt op het kerkelijk 
erf. Zo mogen we onder Gods 
leiding bezig zijn in zijn wijngaard 
om van zijn heerlijk komend 
koninkrijk te getuigen. Dat kan op 
verschillende manieren en jong 
en oud mogen daaraan bijdragen. 
Ieder heeft talenten gekregen om 
hoe dan ook Gods liefde uit te 
dragen. Laten we zijn Naam loven 
en prijzen en Hem groot maken 
in en buiten de kerk.
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.

Vervolg van pagina 3

berichten uit de gemeente 

In veel kerken draaien bijbelkrin-
gen en gesprekskringen. Prachtig! 
Deze maand starten de meeste 
weer. En dan komt meestal de 
vraag op tafel: welk onderwerp 
kiezen we voor dit najaar? Elke 
keer een vrij onderwerp voorbe-
reiden, vraagt veel tijd en ener-
gie. Voor kringen die graag vanuit 
de Bijbel nadenken over geloofs-
vragen brengen IZB en Ark Media 
onder de naam ‘Kringserie’ een 
interessante reeks boekjes op de 
markt. Er zijn nu al meer dan tien 

delen verschenen. Nieuwe titels 
zijn onder andere: God is gro-
ter dan je denkt - groeien in je 
geloof met de profeet Elisa (René 
va Loon), Geroepen om te gaan 
- Bijbelstudies over Jona (Wout 
van Laar) en Levenslessen van 
de goede herder - Bijbelstudies 
over de gelijkenissen die Jezus 
vertelde (Martin van Veelen). 
Praktisch van opzet, met heldere 
verwerkingsinformatie, ruimte 
om aantekeningen te maken en 
zinvolle vragen om over door 

te praten. De 
deeltjes kosten 
slechts € 7,99. 
De meeste 
christelijke 
boekhandels 
hebben ze wel 
op voorraad.

Welk onderwerp kiezen we 
voor dit najaar?

Op naar de 100 deelnemers!
Tip voor bijbel- en gesprekskringenBijbelquiz Daarlerveen viert jubileum 

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZonDer concert?
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In de afgelopen tien jaar is ‘mis-
sionair kerk-zijn’ steeds meer 
opgekomen. De achtergrond 
hiervan is onmiskenbaar de snel 
veranderende cultuur. Inmiddels 
moet je als kerk wel missionair 
zijn - in ieder geval door het 
woord te gebruiken - om jezelf 
en anderen het gevoel te geven 
dat je goed bezig bent in de wes-
terse wereld in onze tijd, die we 
in toenemende mate typeren als 
postchristelijk. De missioloog 
Stuart Murray schetst zeven tran-
sities die te maken hebben met 
de plaats en roeping van de kerk 

in een postchristelijke context. 
De eerste vier zijn bewegingen 
die feitelijk al in gang zijn. De laat-
ste drie zijn keuzes die gemaakt 
kunnen worden: 
1.   Van het centrum naar de marge 
2.  Van meerderheid naar minder-

heid 
3.     Van ’settelers’ naar reizigers en
 vreemdelingen  
4. Van privileges naar pluraliteit  
5. Van controle naar getuigenis 
6. Van beheer naar missie
7.  Van instituut naar beweging
(bron: Onderweg, 31 aug. 2019, fragment uit artikel 

‘Ga de uitdaging maar aan’)

Er verschijnen veel boeken over 
het pastorale gesprek en hoe je 
goed moet luisteren. Daarover 
gaat het in dit boek ook. Maar dit 
is een ‘handboek’ en dat betekent 
dat het informatief en praktisch 
moet zijn. Dat is ‘Handboek voor 
de ouderling & bezoekmede-
werker’ ook! Hoe maak je een 
afspraak, welk bijbelgedeelte kun 
je lezen bij een moeilijke situatie 
of bij een zieke, welke woorden 
kun de gebruiken in het gebed? 

Het staat er allemaal in. En ook 
hoe de kerkelijke structuren in 
elkaar zitten. Voor wie onder-
ling of bezoekmedewerker is of 
wordt, is dit een 
handboek een 
echte aanrader. 
 
Erica Hoebe – de Waard en 

Roelof de Wit, Handboek voor de 

ouderling & bezoekmedewerker, 

KokBoekencentrum,140 pag. 

ISBN978940195823, € 15

Esther en haar man Emiel reisden in 
2002 door Indonesië. “Een prachtig 
land, met vriendelijke, open men-
sen. Ze waren ook best gelukkig zo 
te zien. Maar wat een armoe heers-
te er. Het contrast was zo schril. 
Wij hebben zoveel, zij zo weinig. 
Dat zet je aan het denken.”

Wereldreis
Esthers neefje 
Joost (21) kwam 
een paar weken 
geleden terug van 
een wereldreis, 
waaraan hij ergens in de winter 
van 2017 begon. Net als zijn oom 
en tante zou ook hij Zuidoost-

Azië aandoen. Het bracht Esther 
en Emiel op het idee hem op eigen 
initiatief te sponsoren. Ze schreven 
een kaart en zegden een bepaald 
bedrag toe. Nee, niet om te gaan 
duiken met doflijnen in Thailand 
of te gaan bungeejumpen in Viet-
nam. Pas in het vliegtuig las Joost 
de kaart en drong tot hem door 

wat de bedoeling 
was. Hij moest 
het geld onder-
weg besteden aan 
een zelf gekozen, 
goed doel. 

cambodja 
Joost ging er actief mee aan het 
werk en stuitte in Cambodja op 
de organisatie Sunrise, die zich 
inzet voor kinderen en daar een 
weeshuis runt. “Zij geven kinderen 
uit de omgeving gratis onderwijs 

en voedsel, aangezien ze 

dat niet kunnen betalen. 
Ook wonen hier veertig 
weeskinderen” vertelt Joost. 
“Toen ik aangaf dat ik wilde 
doneren, werd mij gevraagd 
zelf spullen te halen, zodat 
ik kon zien wat er met het 
geld gebeurde. Samen met 
de leidinggevenden heb ik 
een zak rijst van 200 kilo 
gekocht - wat hoog nodig 
was. En omdat het er zo 
benauwd was ook een grote, 
goede ventilator. 
Er was nog een 
ruim bedrag over, 
dat is in de pot 
van het weeshuis 
gegaan voor andere 
aankopen.”

Esther: “Voor ons 
is die 200 kilo rijst 
gewoon maar een 
zak rijst. Maar voor 
de mensen daar is het 
echt héél veel.”

column

‘Ssst… Luister! 
Hoor je het? Stil 

dan!’ Het kind gaat op het puntje 
van de stoel zitten, wenkbrauwen 
gefronst in aandachtig luisteren. 
Het vergeet zelfs adem te halen… 
Hoe zal dit verder gaan?

Spannend toch? Nóg hoor ik mijn 
Beppe de verhalen voorlezen van 
W.G. van de Hulst uit het Grote 
Voorleesboek. Ik zat gekluisterd 
aan mijn stoel om niets van al 
die spannende verhalen te hoe-
ven missen. Zelfs al kende ik ze 
al bijna uit mijn hoofd, ik bleef 
ademloos luisteren.

Vermoedelijk is het vertellen 
van verhalen de oudste vorm 
van vermaak van de mensheid. 
In die oudheid gebeurde dat ver-
tellen vaak in dichtvorm, opdat 
de woorden beter onthouden 
konden worden. In de bijbelse 
verhalen kennen we bijvoorbeeld 
het prachtige scheppingslied, dat 
bezingt hoe de aarde, met al haar 
bewoners, vorm krijgt. Een ver-
haal dat van moeder op dochter, 
van vader op zoon doorgegeven 
werd aan de latere geslachten. 
Niet zozeer om door te geven 
dat onze wereld in zes dagen 
geschapen zou zijn door een 
almachtige Schepper, maar vooral 
om de mens als rentmeester, die 
de schepping moet behoeden en 
bewaren, hiervan te  doordringen.

Nog steeds spelen verhalen, bij-
voorbeeld in het onderwijs, een 
grote rol bij de emotionele en 
sociale ontwikkeling van kinde-
ren. Zij zijn een grote hulp bij het 
begrijpen van de wereld om ons 
heen. Maar ook om een beter 
begrip voor het anders zijn van 
een ander te krijgen. 

Kortom, een mens kan niet zon-
der verhalen! Sterker nog: ieder 
mens is zelf een verhaal. Een 
verhaal dat, naarmate de jaren 
vorderen, steeds langer, veelkleu-
riger en weerbarstiger wordt. 
Steeds weer komt er een schakel-
tje bij dat een mens tot de mens 
maakt die zij of hij is. Dat verhaal 
is voortdurend aan verandering 
onderhevig, is buitengewoon 
dynamisch en geen seconde het-
zelfde. Dat kan buitengewoon 
verwarrend zijn; zouden kinderen 
daarom vóór het slapen gaan het 
immer weer geruststellende, zelf-
de verhaal willen horen? 

Soms zou je verlangen dat iedere 
volwassene zo nu en dan weer 
dat kind van weleer wordt. Dat 
men weer op het puntje van de 
stoel gaat zitten om naar het 
verhaal van de ander te luiste-
ren. Die ander, die haar of zijn 
eigen verhaal geworden is. Luis-
teren, intens en aandachtig, om 
tot beter begrip voor elkaar te 
komen. Als dat eens zou kunnen?!

Verhaal halen
door Ds. foekJe DIJk,

DaLfsen

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JeUgDDIenst?

“’t Is maar een zak rijst…”
“Wilt u mij sponsoren voor de sponsorloop van onze school? ’t Is voor 
een goed doel …” Krijgt u die vraag ook weleens? Of deze: “Voor World 
Servant gaat een jongerengroep van de kerk naar … Wilt u ons spon-
soren?” Natuurlijk geef je dan een bedrag. ’t Is immers voor de school 
van je (klein)kind of voor de jeugd van je kerk. Esther Ooms (43) deed 
het anders. 

ze zeGden een Bepaald BedraG 
toe. nee, niet om te Gaan duiken 
met doflijnen in thailand of te 
Gaan BunGeejumpen in vietnam 

Welk onderwerp kiezen we 
voor dit najaar?

Tip voor bijbel- en gesprekskringen

door Ds. kLaas Van Der kamp, 

cLassIspreDIkant oVerIJsseL fLeVoLanD 

Eli, Eli, God, onze Here, 
we bidden dat het wonder van het leven geen einde zal hebben: 
Het zand en de zee, 
het stromen van water, 
de beraadslagingen in de hemel,
en elk menselijk gebed. 

‘Mijn huis moet een huis zijn van gebed voor alle mensen’, 
zegt U in het bijbelboek Jesaja. 
En zo beginnen we een nieuw seizoen: 
een tijd van bidden, 
van elkaar ontmoeten, 
van uw grote daden gedenken, 
van kwetsbaarheid onder ogen zien.  

We sluiten onze ogen. 
Van wie kunnen we hulp verwachten? 
We verwachten hulp van U, Here God, 
van U, die hemel en aarde hebt geschapen. 
U maakte ook ons, U maakte ook mij. 
U blies mij de levensadem in. 
U zag mij voor uw heilige ogen, nog voor ik zelf het levenslicht zag. 
U bent mijn beschermer. 

Bescherm ons allen, Here God, 
Wees ons als een schaduw aan onze rechterhand. 
Voorkom dat de zon ons verbrandt overdag,
of dat de maan ons pad onvoldoende verlicht in de nacht. 
Wees ons zelf tot zon van gerechtigheid 
en steek een licht voor ons op als we in duisternis moeten wandelen. 

Amen 

GebedWaar gaat de kerk naartoe? 

Handboek voor de ouderling

opsteker

Esther spoort haar neef aan iets goeds  
te doen met het geld

Kinderen en leiders van het weeshuis, samen met Joost
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door eLLy ZUIDerVeLD, VLeDDerVeen

Ooit schreef ik een kinderboekje 
‘Bozy en de kraanvogel’ over een 
jongetje in Kenia. Bozy bestaat echt. 
Hij heet officieel ‘Kennedy’. Zijn 
moeder hoopte misschien dat hij 
met die naam zou opklimmen op de 
wankele ladder van het succes. 

Toen we hem voor het eerst ont-
moetten in Karungu, een dorpje aan 
het Victoriameer 
had zijn moeder al 
aids. Haar man was 
eraan overleden 
en zij had de zorg 
voor drie kinderen, waarvan Bozy 
de oudste was. Bozy bleek heel 
goed te kunnen leren. Dat hoor-
den we op de school die we daar 
bezochten. Maar er was geen geld 
om naar een middelbare school te 
gaan, laat staan verder te studeren.

Wij boden aan om hem te hel-
pen. Dat ging heel officieel: samen 
met de plaatselijke voorganger, 
de ‘bishop’, die ook een soort 
dorpsoudste was, gingen we op 
bezoek in hun armoedige hutje. 
De kinderen werden naar buiten 

gestuurd. Wij mochten op de enige 
‘bank’ zitten, een schuimrubberma-
tras vol gaten, en de bishop deed 
het woord. Moeder en oma zaten 
tegenover ons. 

Er werd besloten dat we Bozy 
zouden steunen tot hij voor zich-
zelf kon zorgen. Moeder en oma 
bedankten ons onder tranen. Bozy 
werd erbij geroepen en hij beloof-
de goed zijn best te doen. Dezelfde 

avond kwam oma 
ons een kip bren-
gen. Een kale, 
scharminkelige kip, 
die wij tezamen 

moesten opeten.  Het was alles 
wat ze had. 

Wij hielden ons aan onze belofte. 

Binnen een jaar stierven zowel 
Bozy’s moeder als zijn jong-
ste broertje. Oma nam de zorg 
op zich. Ondanks haar zwakke 
gezondheid zorgde ze voor zestien 
kleinkinderen in het buurtschapje. 
Toen ik haar na een paar jaar 
terugzag, had ze zeer slechte ogen 
gekregen. Ik gaf haar mijn reserve-
leesbril en liet haar iets lezen. Wan-

hopig schudde ze haar hoofd: het 
lukte niet. Ik zocht iets met grotere 
letters: nog niet! Toen verklapte 
Bozy dat oma helemaal nooit had 
kunnen lezen! Oma en ik keken 
elkaar aan en lachten tot de tranen 
onder onze brillenglazen uitrolden. 
De bril mocht ze houden. Bij het 
afscheid pakte ze mijn hand, drukte 
haar duim tegen mijn duim en zei: 
“Tot ziens, hier of in de hemel. 
Maar als we daar zijn, ben ik wit en 
jij zwart.”

En weer lachte ze. Ik lachte mee, 
maar nog vaak denk ik aan haar 
woorden. Was het een grapje? Een 
verlangen naar gerechtigheid, na 
een leven vol onrecht? Vorige week 
hoorde ik dat ze overleden is. Dan 
is zij nu dus wit. Ik kijk naar mijn 
blanke, blauwgeaderde handen, ter-
wijl ik dit schrijf en stel me voor dat 
ze zwart zijn. 

Dag lieve oma van Bozy…  
Bedankt voor alles en tot ziens!

Zaterdag 7 september
eo | npo2 | 12.20
geboeid: terug naar   
de plantage
Dwight van de Vijver gaat op 
zoek naar het verleden van zijn 
voorouders in Suriname. De 
zoektocht brengt hem uiteindelijk 
op de plantage waar zijn voorou-
ders hebben geleefd als slaaf.

Zondag 8 september
eo | npo2 | 9.15
Zie je Zondag
Marleen Stelling duikt in dit nieu-
we programma in de wereld van 
protestantse gemeenten van con-
servatief tot vrijzinnig, van ingeto-
gen tot uitbundig, van traditionele 
dorpskerk tot migrantenkerk.

maandag 9 september
eo | npo2 | 19.15
typisch Vinkeveen
De komende weken strijken we 
neer in Vinkeveen, een turfdorp 
onder de rook van Amsterdam. 
Beroemd door de Vinkeveen-
se Plassen en natuurlijk door 
André Hazes.

Dinsdag 10 september
kro-ncrV | npo1 | 22.20
De rijdende rechter
Meneer Mestron maakt altijd 
gebruik van de onofficiële achter-
ingang om zijn volkstuin te berei-
ken. Echter het nieuwe bestuur 
overweegt deze ingang af te slui-
ten. De Rijdende Rechter reist af 
naar Deurne om het verhaal van 
beide partijen aan te horen en 
dan natuurlijk een glasheldere uit-
spraak te doen.

Woensdag 11 september
kro-ncrV | npo2 | 22.55
De schaduw van de ramp
Op de morgen van dinsdag 11 
september 2001 boren zich 2 
vliegtuigen in de Twin Towers van 
het World Trade Center in New 
York. De documentairefilm toont 
ook de fundamentele veranderin-
gen in de Amerikaanse samenle-
ving in gang gezet door de aansla-
gen van 11 september.

Donderdag 12 september
kro-ncrV | npo2 | 16.45
mijn pelgrimspad
Annemiek Schrijver bezoekt de 
Gemmakapel in Sittard. Zanger 
en cabaretier Toon Hermans 
kwam graag in deze kapel. Anne-
miek ontmoet er René Haus-
termans en hij weet alles over 
Toon en wat hem zo aansprak in 
de Gemmakapel.

Vrijdag 13 september
ntr | npo2 | 21.05
een bezeten wereld. neder-
land tussen de oorlogen
Afl. 3. Verheffing. In de stad leven 
veel arbeiders begin 20e eeuw 
in erbarmelijke omstandigheden. 
Dus verrijzen er tuindorpen, zoals 
Vreewijk in Rotterdam, met fat-
soenlijke huizen en dubbele tuinen.

Illustratie: H
ester N

ijhoff

De oma van Bozy

bij de achterdeur 

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

“tot ziens, hier of in de hemel”, 
zei de oma van Bozy. “maar als we 
daar zijn, Ben ik wit en jij zwart.”

door Ds. tammo oLDenHUIs, 

coeVorDen

Nep nieuws verspreiden gaat 
altijd met een bedoeling: die 
ander moet op het verkeerde 
been worden gezet. En daarbij 
gaat het niet enkel om klets-
praat, maar om een serieuze 
poging die ander de nek te bre-

ken in velerlei opzichten. Het is 
hoe dan ook altijd misleidend. 
De ander moet vallen. 

In Genesis 3 zie je dat de slang 
ook het wapen van nepnieuws 
hanteert. De woorden van Gods 
verbod worden wat anders gere-
digeerd en er wordt in plaats 
van een uitroepteken een groot 

vraagteken achter gezet. Het lijkt 
aanlokkelijk en aannemelijk, met 
alle gevolgen van dien. Het leek 
zo’n goed verhaal, maar verhalen 
die op leugens zijn gestoeld, bren-
gen alleen maar ellende. 
Nu hebben wij daar prachtige 
spreekwoorden op bedacht. Deze 
bijvoorbeeld, al is de leugen nog 
zo snel, de waarheid achterhaalt 
haar wel. De waarheid is echter 
nogal eens te laat en dan is het 
kwaad al geschied. Dat is juist de 
ellende. Kijk maar eens naar de 
misbruikschandalen in de kerk en 
zeer recent kwam 
aan het licht dat 
zelfs in Taizé ook 
sprake geweest 
is van deze ellendige dingen. Het 
heeft de kerk in het algemeen 
een zeer slechte naam bezorgd, 
te meer omdat jarenlang door de 
kerkleiding gepoogd is deze wan-
daden met leugens af te dekken. Al 
met al geen goed verhaal en het is 
een zware opgave om dat imago 
weer blinkend te krijgen. 

In één van onze liederen zingen we 
biddend dat de woorden van de 

kerk niet zullen breken op de daden 
van de kerk en dat is maar al te 
waar. Het visitekaartje van de kerk 
zijn wij met zijn allen. En het gaat 
erom dat we dat kaartje, hoewel 
het soms fiks beduimeld en ver-
kreukeld is, leesbaar houden voor 
allen die op onze weg komen, zeg 
maar met de Bijbel, onze naasten. 

Wij hebben als kerk een goed ver-
haal ontvangen en dat is nog altijd 
het evangelie, de goede bood-
schap, waarin ons gewezen wordt 
op Jezus Christus die voor een-

ieder de Goede 
Herder wil zijn. 
Bij Hem kun je 
terecht met al je 

zorgen, nood en vragen maar ook 
met al je vreugde en dankbaarheid. 
Daar zijn geen intakegesprekken 
voor nodig en er zijn helemaal 
geen wachttijden. Dat is niet een 
goed verhaal, maar dat is het goede 
verhaal, het enige zelfs en het 
wordt ons in de handen gegeven 
om er zelf van harte uit te leven en 
om het door te vertellen in woor-
den en daden. Werk genoeg aan de 
winkel zou ik zeggen! 

Er worden heel wat verhalen 
verteld. Verhalen die waar 
zijn en verhalen ver bezijden 
de waarheid. Tegenwoordig 
praten we over nieuwsfeiten 
en over nepnieuws of, inter-
nationaal gezegd, fake news. 
Sommigen denken dat dat 
laatste een modern verschijn-
sel is maar het is al zo oud als 
de wereld. De Prediker zei al 
dat er geen nieuws onder de 
zon is en dat alles wat er nu 
is, er al eens geweest is. En 
dat geldt ook in dit opzicht.

Het enige verhaal

het visitekaartje van de kerk  
zijn wij met zijn allen

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

Interessante LeZIng?

Lastig om een spetterend 
begin te organiseren voor de 
jeugdgroep? Kerken en ver-
enigingen kunnen dan eens 
denken aan Transformed, 
die maandelijks bijeenkom-
sten organiseert speciaal 
voor jongeren. Ook leuk om 
eens met de catechisatie naar 
toe te gaan! 

Transformed is een christelijke 
jongerenbeweging in Twente, in 
2005 opgezet door jongeren voor 
jongeren. De beweging organiseert 
maandelijks meetings, waar jonge-
ren die Jezus kennen of Hem wil-
len leren kennen, elkaar kunnen 
ontmoeten. Elke maand komen 
honderden bezoekers af op de 
meetings. Na afloop kun ze lekker 
relaxen in het café. Daar is ook een 

shop met boeken, cd’s en andere 
christelijke producten.

partnerorganisatie 
 Heartbeat nederland
Veel Transformed-medewerkers 
zijn ook actief in de landelijke part-
nerorganisatie Heartbeat Neder-
land, die ondermeer het jaarlijkse 
Heartbeat Weekend organiseert. 
De band Heartbeat Worship 
treedt op in het hele land. Trans-
formed en Heartbeat Nederland 
hebben een gezamenlijk kantoor 
met bandruimte in Wierden. 
Heartbeat organiseert ook week-
enden. Er is er een gepland in het 
najaar: van 11 tot 13 oktober.

Zondag 8 september, 19.00 uur, Ambt Delden,  
Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14. Meer info:  
www.transformed.nl en www.heartbeatweekend.nl  
Lees ook het interview op pagina 7.

Met jongeren naar  
Transformed & Heartbeat
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Als jongste zoon 
groeit Gerben op 

in Enschede, in een fijn gezin. Hij 
heeft vier oudere broers en is gek 
op voetbal. “We voetbalden vaak 
met elkaar. Ik stond op goal en 
mijn broers hielden zich niet in. 
Ze schoten keihard.”   

new Wine
Het gezin was lid van de Gere-
formeerde Kerk Vrijgemaakt en 
Gerben bezocht de Vrijgemaakte 
basisschool. Twijfel kende hij niet. 
“Ik kende Jezus al vanaf dat ik een 
kind was. Op mijn twaalfde, tijdens 
een conferentie van New Wine*), 
voelde ik: God houdt van mij!” 
Na de HAVO vertrok hij voor de 
studie journalistiek naar Ede. “Het 
was een leuke opleiding, maar ik 
miste toch iets, noem het ‘het 
impact maken’. We leerden het 
nieuws feitelijk weergeven, wat 
natuurlijk logisch is. Maar dat paste 
niet bij mij. Mijn creativiteit ver-
dween door de kaders waarbin-
nen je moest werken. Ik wil gevoel 
overbrengen én zelf wat voelen.” 
Het was duidelijk, deze opleiding 
was het niet. Na een jaar stopte 
hij. “Ik bad en liet mij leiden.” 

een kans
Gerben bood zijn diensten aan 
bij de jongerenorganisatie Heart-
beat. “Zij wilden een nieuw 
on line mediaplatform met chris-
telijke content voor jongeren 
ontwikkelen en zochten een 
kartrekker. Een prachtige moge-
lijkheid. Na een eerste gesprek 
bad ik tot God en voelde ik dat 
ik dat moest doen. De ochtend 
van het tweede gesprek zat alles 
tegen: band lek, treinvertraging. 
De twijfel sloeg toe, maar ik 
hoorde een stem: 
‘Wie denk je dat 
jou tegen wil wer-
ken? De duivel 
natuurlijk!’ Toen 
was ik vastbeslo-
ten er vol voor te 
gaan. Alleen: er 
was geen geld.” 

Het gesprek ging over ‘de leegtes’ 
die jongeren vaak ervaren. 
Gerben kende dat ook wel uit 
zijn tijd in Ede. “Het greep me 
aan”, aldus Gerben. Dus ging hij 
aan de slag bij Heartbeat. Drie 
dagen in de week voor een kleine 
vergoeding van € 250 per maand. 
“Er was veel werk, want het 
mediaplatform moest vanaf nul 
opgebouwd worden.” 

godswonder
“Na een presentatie van onze idee-
en bij baptistengemeente Ichtus in 
Wierden kwam een ondernemers-
echtpaar naar mij toe. Zij zagen 
het belang van christelijke online 
content voor jongeren en boden 
aan mijn salaris te betalen. Echt 
fantastisch”, glundert Gerben. “We 
vertrouwden op God en hij voor-
zag. Ik ben dus nu voor vijf dagen 
per week vanuit een transportbe-
drijf gedetacheerd bij Heartbeat als 
coördinator van het mediateam.”

studio
In het kantoor van Heartbeat te 
Wierden heeft het mediateam 
een studio opgebouwd. De ruimte 

bevat een gezel-
lige hoek, met 
ouderwetse tv’s, 
nieuwerwetse 
meubels en acces-
soires. Hier wor-
den opnames 
gemaakt voor vijf 

YouTube-shows, waaronder ‘het 
paradepaardje’ Jong en Kingdom. 
“Het is prettig werken hier. We fil-
men veel. Ik ben vaak bezig met het 
monteren van de content.” 

Jong en kingdom
Waarom heeft Heartbeat dit con-
cept bedacht? “Er is weinig christe-
lijke online content voor jongeren. 
Zestien-plussers leven online, dus 
sociale media zijn erg belangrijk. 
Onze online show zal ongeveer 20 

minuten duren. Er komen aller-
lei onderwerpen langs, serieuze, 
grappige... We interviewen beken-
de christelijke sprekers. Maken 
taboe-onderwerpen, zoals porno-
grafie, bespreekbaar. Ik bespeur 
onder jongeren dat voor hen de 
waarheid uit de Bijbel relatief 
wordt. ‘Als het voor jou zo werkt, 
is het goed’. Ons doel is daarom 
jongeren richting te geven. Samen 
jong zijn in Gods Koninkrijk. Hoe 
doe je dat? Dat verwerken we in 
onze video’s maar, ook in blogs en 
artikelen.” 

Laagdrempelig
“Een onderdeel van Jong & King-
dom is ‘De wasstraat’. We nodi-

gen een gast uit en rijden door de 
wasstraat. In de tussentijd gaan 
we een gesprek aan over allerlei 
onderwerpen. Het is kort, snel en 
grappig. De hele show wordt trou-
wens laagdrempelig zodat jongeren 
het verder kunnen verspreiden via 
social media. Het programma kan 
worden opgeknipt zodat er gericht 
kan worden geadverteerd via 
Facebook en Instagram. Er ligt een 
groot strategisch communicatieplan 
aan ten grondslag.” 

toekomst
Het is de bedoeling dat Gerben 
het gezicht wordt van Heartbeat-
media. “Ik wil getuigen, niet over-
tuigen. Eerlijk vertellen over mijn 
eigen ervaringen en vooral liefde 
geven, Gods liefde uitdragen”, zegt 
hij gepassioneerd. “Iemand zei 
eens: vertel over Jezus, desnoods 
met woorden. Dat wil ik. Ik hoop 
op een grote impact.” Een droom 
komt uit.

*  New Wine: een beweging van kerken om elkaar aan 

te moedigen, te inspireren en toe te rusten om in 

de kracht van de Geest te getuigen van de komst van 

Gods Koninkrijk.  

Heartbeat lanceert online mediaplatform voor jongeren

Gerben van den Dool (19) had als kind maar één droom: presentator 
worden. Als mediacoördinator van jongerenbeweging Heartbeat gaat 
hij op 8 september live met de YouTube-show Jong & Kingdom.

zestien-plussers leven online, 
dus sociale media zijn erG 

BelanGrijk. onze online show 
zal onGeveer 20 minuten duren. 
er komen allerlei onderwerpen 

lanGs, serieuze, GrappiGe...

Een droom wordt waar
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shop met boeken, cd’s en andere 
christelijke producten.

partnerorganisatie 
 Heartbeat nederland
Veel Transformed-medewerkers 
zijn ook actief in de landelijke part-
nerorganisatie Heartbeat Neder-
land, die ondermeer het jaarlijkse 
Heartbeat Weekend organiseert. 
De band Heartbeat Worship 
treedt op in het hele land. Trans-
formed en Heartbeat Nederland 
hebben een gezamenlijk kantoor 
met bandruimte in Wierden. 
Heartbeat organiseert ook week-
enden. Er is er een gepland in het 
najaar: van 11 tot 13 oktober.

Zondag 8 september, 19.00 uur, Ambt Delden,  
Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14. Meer info:  
www.transformed.nl en www.heartbeatweekend.nl  
Lees ook het interview op pagina 7.

Coördinator mediateam Gerben van den Dool:“We vertrouwden op God en Hij voorzag. Ik ben 
dus nu voor vijf dagen per week vanuit een transportbedrijf gedetacheerd bij Heartbeat.”

door eLLen ter 

aVest, WIerDen

Gerben interviewt Christian Tan, evangelist en ‘kerkenplanter’.

Je houdt het niet voor mogelijk
Ze hoeven niet weg, geven 
jullie hun maar te eten. 
(Mattheus 14: 16)

door Ds. Jan Hommes, cLassIs-

preDIkant gronIngen-DrentHe

Vol verwondering loop ik rond 
in de kerk van nu. Veel mensen 
die anderen te eten geven, heel 
vaak letterlijk, meestal op andere 
manieren. Mensen worden uitge-
nodigd om er bij te zijn wanneer 

de gemeente samen komt. En de 
kracht van het w(W)oord laat 
zich gelden, omdat mensen er bij 
op adem komen. 

Wanneer je denkt dat alles nu 
toch wel echt gedeeld is, blijkt 
er veel over te zijn, aan energie, 
aan kracht om te zijn. Zeker wan-
neer het uitzichtloos lijkt, blijkt 
nogal eens dat we zelf weliswaar 
meedoen, dat van ons een grote 
verantwoordelijkheid wordt 

gevraagd, maar tegelijkertijd dat 
niet alles uit onszelf alleen hoeft 
te komen. Er zijn meer mensen 
die meedoen, zelfs van mensen 
die je er niet bij had verwacht. 
Wanneer mensen samen zijn en 
nodigen en te eten geven, lijkt het 
ook alsof er nog veel meer men-
sen zijn dan je kunt tellen, gebeu-
ren er dingen die je niet voor 
mogelijk had gehouden. Rijk geze-
gend zijn we hoe dan ook. 

opsteker
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aalden 10.00 ds. B. Breunesse
alteveer gk 10.00 da. Kamp-
huis
assen ak 10.00 ds. A. Verbeek 
Jk 10.00 ds. R. Koopmans De 
slingeborgh 10.30 dhr. W. Staal 
ok 10.00 da. W. van Noord
Beilen pk 10.00 en 19.00 da. V. 
Thurkow
Borger gH 10.00 ds. J. Mellema
Bovensmilde Wk 9.30 ds. A. 
Altena
coevorden gk 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Diever gk 10.00 ds. B. van 
Werven. H.A. 19.15 ds. A. Estié
Drijber gk 10.00 ds. H. Scho-
ling. H.A.
Dwingeloo 10.00 ds. A. Priem
een 9.30 ds. H. Greive
elim gk 10.00 dhr. W. Knoeff
emmen grk 10.00 ds. A. Hek-
man 17.00 ds. Fischer Ichthus 
10.00 ds. Kajim kapel 10.00 ds. 
Wijnsma, H.A. opgang 10.00 
mw. H. Haan sH 10.30 ds. de 
Korte
emmer-compascuum Het 
anker 10.00 dhr. J. van Vondel
gasselternijveen 10.00 ds. P. 
de Vries
gees 10.00 ds. H. Borst
gieten Dk 9.30 da. J. Middeljans
grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen kompas 
10.00 dhr. de Jager
Hollandscheveld 10.00 dhr. G. 
Heinen 19.00 dhr. H. Lowijs
Hoogersmilde De schakel 
9.30 ds. Gardenier
Hoogeveen gH 9.30 ds. J. 
Paans. H.A. grk 9.30 ds. J. Mul-
derij 17.00 ds. J. Wassenaar Hk 
9.30 mw. H. Annen ok 9.30 ds. 
D. v/d Vaart VH 9.30 ds. J. Baten-
burg Weidesteyn 10.30 ds. T. 
Braam olden kinholt 10.15 ds. 
J. Snaterse. H.A. Bk 10.30 drs. L. 
Jansen
klazienaveen kk 9.30 dhr. B. 
Broers

kloosterveen De ontmoeting 
10.00 da. N. Veldman
meppel mk 10.00 ds. C. Huis-
man erfdeel 10.00 div. gem.-
leden ok 14.00 ds. K. Stroop
nieuw-a’dam nk 10.00 ds. E. 
v/d Meulen
nieuw-Balinge 10.00 en 19.00 
ds. P. Vermeer
nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
nijeveen 10.00 ds. J. Stap
noordscheschut Ik 10.00 ds. 
W. Bakker rH 19.00 prop. A. 
Schep
pesse ok 10.00 ds. M. Paas
rolde 10.00 mw. A. Streutker
roden ck 10.00 da. D. v/d 
Bosch Jk 10.00 da. M. Pranger
ruinerwold/koekange BH 
9.30 da. M. Gaastra
schoonoord De Wijngaard 
9.30 mw. J. Maatjes
sleen Dk 10.00 ds. J. Scheffer
smilde kk 9.30 ds. G. Olde
tiendeveen 10.00 en 15.00 ds. 
T. Beekman
Valthe Bk 10.00 ds. H. Thon
Vries Dk 10.00 Ester de Vegt
Westerbork VH 10.00 ds. B. 
Steenwijk sk 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren Lk 10.00 Hk 10.00 
ds. J. van Slooten
Zuidwolde gk 9.30 ds. B. Gras 
Hg 9.30 ds. A. Broekman. H.A.
Zwartemeer gk 9.30 drs. 
Wiegman

Flevoland

Zondag 8 september 2019

ens gk 9.30 ds. G. Timmer
kraggenburg 10.00 ds. D. 
Lagerweij
marknesse 9.30 ds. I. Terlouw
Urk Bk 9.30 en 17.00 ds. J. 
Posthumus pk 9.30 en 17.00 ds. 
E. Terpstra 14.30 ds. D. Hellinga 
De poort 9.30 en 17.00 ds. E. 
de Groot
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke 
19.00 Interchurch

overijssel
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almelo Bleek 10.00 ds. G. 
Lambers De ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga. H.A. 19.00 ds. C. 
Elsinga grk 10.00 ds. P. Endedijk 
pk 10.00 ds. O. Mulder noach 
10.00 ds. K. Bergström eugeria 
10.30 da. J. Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. J. Smit. 

H.A. 19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim ok 9.30 da. G. 
Rohaan 19.00 ds. W. Broekema
Berkum HH 9.30 ds. F. Meijn-
hardt
Blokzijl/scheerwolde Wiele-
waal 10.00 ds. C. Aalbersberg
Borne ok 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. E. van Hou-
welingen
Bruchterveld 10.00 ds. G. 
Rohaan
Daarle Hk 9.30 ds. E. Prins. 
H.A. 19.00 ds. K. Borsje. Dankz. 
H.A. gk 9.30 en 19.00 ds. B. 
Heusinkveld. H.A.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 n.b.
Dalfsen grk 9.30 ds. T. Dan-
kers 11.00 ds. T. Keuning oud-
leusen 9.30 ds. S. Zitman
Dedemsvaart antenne 9.30 
ds. K. van Staveren De fontein 
19.00 ds. L. van Rikxoort
De krim pk 9.30 ds. A. Heiner. 
H.A.
Delden oB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham gk 9.30 ds. H. Haan 
19.00 ds. K. Hazeleger Dk 10.00 
ds. G. de Goeijen
enschede ok 10.00 ds. H. 
Siebert Lonneker 10.00 ds. 
A. Fuhrmann Usselo 10.00 ds. 
M. v/d Meer Bk 10.00 ds. L. 
Aangeenbrug Zp 10.30 drs. A. 
Peijenborg HZ 10.00 past. F. 
Peters 
enter 9.30 
genemuiden gk 9.30 ds. I. 
Postma 19.00 dhr. Xing grk 
9.30 ds. W. Hulsman. Voorber. 
H.A. 19.00 ds. K. Timmerman. 
Voorber. H.A. Hc 9.30 ds. J. 
Kommers. Voorber. H.A.
giethoorn pg 10.00 ds. W. van 
Veen
Hardenberg Baalder 10.00 ds. 
W. v/d Wel Hk 10.00 ds. L. van 
Rikxoort De matrix 9.30 ds. P. 
Langbroek radewijk 10.00 ds. 
H. Schipper oostloorn 10.00 
dhr. P. Staal sk 10.00 ds. A. de 
Lange 19.00 ds. H. Dorgelo
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn pk 8.45 en 10.30 
ds. J. Wassenaar 19.00 ds. H. Paas 
kW 9.30 ds. R. Perk kZ 10.15 
ds. T. Nieuwenhuis
Holten Dk 9.30 ds. S. Roozen-
boom kandelaar 9.30 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 n.b.
kuinre 11.00 ds. D. Wolse
kamperveen 9.30 dhr. v/d Hart
Lemelerveld Bk 9.30 thema-
dienst
Lutten kk 10.00 drs. G. Zijl

mariënberg sk 9.30 ds. W. 
Broekema 19.00 ds. J. Adriaanse
nieuwleusen grk 10.00 ds. 
G. Trouwborst. H.A. ok 10.00 
ds. M. Develing. H.A. 19.15 ds. G. 
Trouwborst. H.A. en dankz.
nijverdal rB 9.30 ds. W. Kal-
jouw Hc 9.30 ds. H. van Dalen
oldemarkt Hg 9.30 mw. H. 
Kramer 19.00 ds. E. Jans gk 
9.30 dhr. G. Doorn
ommen gk 9.30 ds. H. Baart. 
H.A. 19.00 ds. J. de Haan. H.A. 
Hk 9.30 ds. K. Hazeleger. H.A.
ossenzijl rH 10.00 ds. E. Jans
rijssen gk 9.00 en 11.00 n.b. 
19.00 mw. L. Venema
rouveen 11.00 ds. W. Pastoor
sibculo kk 9.30 ds. H. Dorgelo
schuinesloot 9.30 ds. Urgert
sint Jansklooster Jk 10.00 ds. 
J. Dekker. H.A. 19.00 ds. J. Dek-
ker. Nabetr. H.A. kapel 10.00 
ds. P. Wiekeraad. Voorber. H.A.
staphorst 9.00 ds. W. Pastoor
steenwijk grk 9.30 centrale 
dienst
steenwijkerwold 9.30 ds. K. 
Faber
Vollenhove grk 10.00 ds. D. 
Wolters mk 10.00 mw. L. Win-
ters
Vriezenveen ok 9.30 ds. W. 
den Braber
Vroomshoop Het anker 19.00 
ds. F. Schipper Irene 9.30 ds. J. 
Droogendijk
Wanneperveen 9.30 tentdienst
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif
Wierden Dk 8.45 en 11.00 ds. 
T. Smink. H.A. 18.45 ds. T. Smink. 
Dankz. H.A. gk 9.30 en 19.00 
ds. P. Dekker Hoge Hexel 9.30 
en 15.00 ds. H. Donken
Wijhe nk 10.00 da. M. Veen-
stra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. H. de 
Kok. H.A. en dankz.
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. H. de Jong
Witharen 10.00 ds. A. de Vries. 
H.A. VB 10.00 ds. J. de Haan. 
H.A.
IJsselmuiden/grafhorst gk 
9.30 ds. R. Vissinga
Zwartsluis gk 10.00 ds. H. ter 
Beek Hk 19.00 ds. G. Smit
Zwolle ak 9.30 ds. N. Eygen-
raam grk 19.00 ds. M. van Beu-
sichem Jk 9.30 ds. H. de Leede 
17.00 ds. E. van den Noort Lk 
10.00 ds. M. Nieuwkoop ok 
10.00 ds. I. Epema 14.00 perki-
dienst open kring 9.30 dhr. G. 
Schutte sik 10.00 dhr. H. Maat 
stk 9.30 ds. M. Zoetewij. H.A.

In de zomer van 2020 gaat er 
een grote groep jongeren vanuit 
de Kruiskerk in Diever mee met 
World Servants. 
Jongeren die hun vakantie gaan 
besteden in een derdewereldland 
door daar te bouwen voor een 
ander en zo te bouwen aan zich-
zelf. Ze zullen veel leren op het 

gebied van dienstbaar zijn, omzien 
naar elkaar, maar ook op geloofs-
gebied zullen ze een hoop dingen 
leren. 
Om ervoor te zorgen dat deze 
groep enthousiaste jongeren mee 
kan met World Servants wordt 
een bazar georganiseerd bij de 
kerk voor jong en oud. Er zullen 

verschillende dingen te koop zijn 
en er worden ook leuke activitei-
ten voor kinderen georganiseerd. 
De gehele opbrengst is bestemd 
voor World Servants. 

Zaterdag 14 september, Diever, bij de Kruiskerk, 
Kruisstraat 1A, 10.00 – 15.00, iedereen welkom, 
info: Fleur van Lobenstein, fleurjantina@hotmail.com, 
tel. 06-13103733)

Tieners gaan aan het einde 
van de basisschool een nieuwe 
levensfase in. Ze gaan anders 
doen, denken en voelen. Ze ont-
wikkelen zich in razend tempo 
en mogen alles ontdekken wat 
bij het volwassen leven hoort. 

Wat is het mooi om als jeugdlei-
der hierbij betrokken te zijn! 
Youth for Christ heeft met hon-
derden Solid-clubs door heel 
Nederland veel ervaring in tie-
nerwerk in de kerk. Daarom 
delen we 24 praktijktips voor 

een sprankelende tienerclub. 
Het is aan de tieners om het 
leven en het geloof te ontdek-
ken, maar het is aan de jeugd-
leider om hierin met hen op te 
trekken. 

Vraag het boek Een Sprankelende Tienerclub gratis aan 
bij: https://kerk.yfc.nl/gratis 

kerkdiensten

Vrijdag 6 september
1 Samuel 15:10-23

Zaterdag 7 september
1 Samuel 15:24-35

Zondag 8 september
1 Samuel 16:1-13

maandag 9 september
1 Samuel 16:14-23

Dinsdag 10 september
1 Samuel 17:1-11

Woensdag 11 september
1 Samuel 17:12-30

Donderdag 12 september
1 Samuel 17:31-40

Vrijdag 13 september
1 Samuel 17:41-54

Van veel mensen mag God wel 
bestaan, zolang Hij zich niet met 
ethische kwesties bemoeit. 
Rikkert Zuiderveld

Bazar in Diever Dankdienst & Borrel

Gratis boek voor jeugdleiders

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

drenthe

Wij lezen vandaag

even doordenken

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

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

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

eindredactie Willemke Wieringa

redactie ds. W.J. Bakker, drs. A. Hekman,  
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek 

medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje Dijk, 
Jan Groene wegen, ds. Gerhard Heeringa, Gerrit Kraa, 
Leo Polhuys, Willemke Wieringa

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

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

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

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

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

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

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

 Amir Maamir:

“ Het is zo’n  
naar gevoel als  
je honger hebt en  
in de koelkast  
liggen alleen  
wat blikjes bier” 

door BertIne ten BrInke, WIerDen

Deel 1: Vroeger
“Mijn vader was een crimineel 
uit Algerije. Hij vluchtte naar 
Duitsland. Daar ontmoette hij 
mijn moeder, een Tsjechische. Ze 
trouwden, kregen vier kinderen 
en scheidden. Na mijn geboorte 
kreeg mijn moeder een kind van 
een andere man. 
Ik heb een oudere 
broer, twee zusjes 
en een halfbroer-
tje. Na de schei-
ding gingen we 
met mijn vader 
mee. Als alleenstaande vader vier 
kids opvoeden, vond hij lastig en 
hij liet ons aan ons lot over. Ik 
moest veel dingen zelf beslissen. 

Afscheid nemen is nooit leuk, 
maar toch komt er na meer dan 
45 jaar een einde aan de peri-
ode dat de jongerenorganisatie 
Youth for Christ haar hoofdkan-
toor had op De Lindenhorst in 
Driebergen. Duizenden jonge-
ren, jeugdwerkers en kerkleiders 
bezochten de Lindenhorst en 
hebben daar vaak goede herinne-
ringen aan. Voor degenen die nog 
graag een keer afscheid willen 
nemen van deze prachtige plek 
en oude bekenden ontmoeten, 
organiseert Youth for Christ een 
‘Dankdienst & Borrel’. 

Zondag 8 september, 15.00-16.15 Dankdienst in de 
Grote Kerk, Hoofdstraat 117A, Driebergen (max. 450 
gasten) en 17.00 – 18.30 Borrel op de Lindenhorst, 
Hoofdstraat 260 (max. 250 gasten), aanmelden via: 
https://family.yfc.nl/
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agenda

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

Wandeling het verstoorde Joodse 
leven, 13.00 uur, Deventer, Etty 
Hillesum Centrum, Reggestraat 3, 
€ 5

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, 20.00 
uur, Lelystad, Max het Musje, 
Groen velden 83, 

Kloostercollege over ouderdom, 
20.00 uur, Zwolle, Dominicanen-
klooster, € 12,50

Vrijdag 13 september
Opening Expositie van Engelen-
beelden (Ela Venbroek), 14.00-
17.00 uur Diepenveen, Kloos-
ter Nieuw Sion, Vulikerweg 6 
15.00 door pastor Marinus van 
den Berg. De expositie is tot 24 
november, gratis

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

Zaterdag 14 en zondag 
15 september
Open Monumentendag, 11.00 uur, 
Deventer, Etty Hillesum Cen-
trum, Reggestraat 3

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

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

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

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

Donderdag 19 september
Classicale vergadering Classis 
Groningen-Drenthe, 19.30 uur, 
emmen, kerk PG Schoonebeek, 
Europaweg 116, info/aanmelding: 
scriba N.A. Becht scriba@classis-
groningendrenthe.nl

Dankdienst & Borrel

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

 Amir Maamir:

“ Het is zo’n  
naar gevoel als  
je honger hebt en  
in de koelkast  
liggen alleen  
wat blikjes bier” 

door BertIne ten BrInke, WIerDen

Deel 1: Vroeger
“Mijn vader was een crimineel 
uit Algerije. Hij vluchtte naar 
Duitsland. Daar ontmoette hij 
mijn moeder, een Tsjechische. Ze 
trouwden, kregen vier kinderen 
en scheidden. Na mijn geboorte 
kreeg mijn moeder een kind van 
een andere man. 
Ik heb een oudere 
broer, twee zusjes 
en een halfbroer-
tje. Na de schei-
ding gingen we 
met mijn vader 
mee. Als alleenstaande vader vier 
kids opvoeden, vond hij lastig en 
hij liet ons aan ons lot over. Ik 
moest veel dingen zelf beslissen. 

criminele pad
Ik weet hoe het is om arm te 
zijn en geen eten in huis te heb-
ben. Dat je honger hebt en dat 
in de koelkast alleen maar een 
paar blikjes bier liggen, dat is zo’n 
naar gevoel. Mijn vader wilde niet 
werken, maar hoe kom je dan 
aan geld? Hij ging het criminele 
pad op. We verhuisden. Ik heb in 

Algerije gewoond, 
in Tsjechië, Frank-
rijk, Duistsland 
en kwam op mijn 
tiende in Neder-
land terecht. Mijn 
moeder ook. 

Mijn eerste pleeggezin was in 
Westendorp, dichtbij Doetin-
chem, in de Achterhoek. Ik ging 

er samen met mijn broers naar 
toe. Mijn oudere broer had veer-
tien jaar geen normale opvoeding 
gehad en kon er niet aarden, hij 
vertrok. Na een paar jaar wilde 
mijn jongere broertje ook weg. 
Hij kon naar een pleeggezin in het 
Twentse Hoge Hexel, een buurt-
schap in de gemeente Wierden. 
Maar ik hield van mijn pleegou-
ders, had het naar mijn zin. Ik 
heb er vier jaar gewoond en er 
de basisschool en een paar jaar 
voortgezet onderwijs gedaan. 
Allemaal goede herinneringen. 
Maar ik had niet verwacht dat 
ik mijn broertje zó zou missen. 
Hij had het goed in Hoge Hexel. 
Leuke pleegouders - Wilco en 
Rita - en het klikte met hun kin-
deren. Ook ik was welkom, zo’n 
vier jaar woonde ik bij hen. Daar-
na verhuisde ik naar Zwolle, waar 
ik al naar school ging. 

meer tussen hemel en aarde
Wilco en Rita namen ons mee 
naar de kerk. Ik geloofde wel 
dat er meer was tussen hemel 
en aarde, maar was er niet mee 
bezig. De diensten raakten me 
niet. Ik ging de foute kant op: de 
straat, drank, meisjes, dat soort 
dingen. Een vriendin, Daphne, 
leidde net zo’n leven als ik. Zij 
kwam tot geloof en ik zag haar 
voor mijn ogen veranderen. Dat 
vond ik zo raar. Ze nodigde me 
uit in haar kerk in Zwolle. Ik ging 
een keer mee. Zaten al die men-
sen daar met hun handen in de 
lucht. Het deed 
me niks, maar 
Daphne liet niet 
los. Ze bleef over 
het geloof praten 
en me uitnodi-
gen. Op 4 okto-
ber 2017 vroeg 
ze: ‘Wat heb je te verliezen?’ Ja, 
wat had ik te verliezen? Als ik zo 
zou veranderen als Daphne, zou 
dat alleen maar goed zijn. Het 
zou me geen geld kosten, dus 
waarom niet? Tijdens die dienst 
ben ik naar voren gegaan om mijn 
hart aan Jezus te geven. Ik sprak 
met mezelf af: ‘Ik probeer het 
één maand, ik ga bidden en in de 
Bijbel lezen. Daarna zie ik wel.’ 
In die maand veranderde ik van 
binnen. Ik wilde geen straatdin-
gen meer doen, geen meiden en 
drank meer. Wat ik wel wilde: 

zoveel mogelijk in de kerk zijn. 
Op woensdag was er dienst en 
zondags zelfs twee keer. Ook 
wilde ik graag in Zwolle gaan 
wonen. Ik vroeg God of hij mij 
daarbij wilde helpen. Een dag 
later sprak een jongen uit de 
gemeente me aan: of ik bij hem 
en zijn broertje wilde komen 
wonen in de wijk Holtenbroek? 
Ik had nog geen besluit genomen, 
maar de volgende dag gaf hij mij 
de sleutel al. Ik woonde er prima, 
maar voelde satan trekken. Ik had 
alles in Hoge Hexel en Wierden 
achtergelaten om dichter bij God 
te zijn. Maar ik miste de familie 
en mijn vrienden. Toen ik op een 
nacht niet kon slapen, besloot ik 
terug te gaan naar Wierden. 

tranen
De dag erna zou mijn laatste 
zondag in deze kerk zijn. Na de 
dienst kwam een vrouw naar me 
toe: ‘Je hebt een keuze gemaakt 
voor God, blijf bij die keuze.’ 
Een team uit de kerk zou in het 
buitenland een kerk gaan onder-
steunen Ze wilde mijn ticket en 
verblijfskosten betalen, zodat ik 
meekon. We kenden elkaar niet 
eens… Ik voelde een traan achter 
mijn oog prikken. Ik wilde niet 
huilen! Ik probeerde het tegen 
te houden. Maar het was niet te 
stoppen. Ik fietste naar het bos 
en huilde nog steeds. Daar voelde 
ik Gods aanwezigheid. Ik kan niet 
precies uitleggen wat het was, 
maar het was God. Het idee dat 

God mij echt zag, 
en wist waar ik 
doorheen ging. 
Dat raakte me. 
Ik zei: ‘God, het 
is vanaf nu alleen 
maar U en ik. Al 
het andere is min-

der belangrijk.’
Ik heb me laten dopen en ieder-
een uitgenodigd. Mijn broertje, 
moeder, pleegouders, familie 
van de pleegouders, vrienden. 
Mijn oudste broer die moslim is, 
was er zelfs bij. Ik heb leraren 
op school verteld wat er met 
me was gebeurd, ik kon het niet 
voor me houden! Met mijn moe-
der heb ik een goed contact. Ze 
heeft het psychisch en fysiek niet 
makkelijk. Waar mijn vader is en 

Amir Maamir, 19 jaar, heeft al genoeg ervaringen opgedaan voor een heel 
mensenleven. Armoede, afwezige ouders, leven op straat, pleeggezinnen. 
Maar voor Amir is dat geen reden om bij de pakken neer te zitten.

een vriendin leidde net zo’n 
leven als ik. zij kwam tot Geloof 

en ik zaG haar voor mijn oGen 
veranderen. dat vond ik zo raar.

dat God mij echt zaG en wist 
waar ik doorheen GinG,  

raakte me. ik zei: ‘God, het 
is vanaf nu alleen maar u en 
ik. al het andere is minder 

BelanGrijk.’

Amir: Ik ben bijna klaar met mijn opleiding Sport en Bewegen, MBO niveau 4. 
Mijn wens is met probleemjongeren werken, ik weet wat ze doormaken.

“In de anderhalf jaar die achter me liggen, ben ik radicaal veranderd. 
Ik heb een doel in mijn leven.” Lees verder op pagina 10

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

regIonaLe DoVenDIenst?
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Woensdag 11 september
Evan Bogerd (piano) en Han-
neke 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 Hue-
tink op het Orgel t.b.v. goede 
doelen, 20.00 uur, Lemelerveld, 
WHZ-hal, € 10, www.huetink-
royalmusic.nl

Zondag 29 september
Zingend vanuit de Grote Kerk, 
met medewerking van de Huis-
band (Groningen), 19.00 uur, 
steenwijk, Grote Kerk, gratis 
(collecte)

Vrijdag 4 en zaterdag 5 okto-
ber
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, Lemeler-
veld, WHZ-hal, € 15, www.hue-
tink-royalmusic.nl

Zaterdag 19 oktober
Jubileumconcert (10 jaar Holt-
huisorgel) met Clara de Vries, 
Gerwin van der Plaats en het 
Urker kwartet, 16.00 uur, Has-
selt, Ichtuskerk, Kastanjelaan 3

Zaterdag 2 november
Kleurrijke klanken in San-
ders Finale, Sander van Marion 
(Orgel), Evelyn Heuvelmans 
(Hobo), 20.00 uur, Lemeler-
veld, WHZ-hal, € 15, www.hue-
tink-royalmusic.nl

Zaterdag 16 november
Concert Joke Buis en gosperkoor 
Onderweg, almelo, Pniëlkerk, 
Rembrandtlaan 352, 20.00, € 17 
info/tickets: eventsforchrist.nl 

Zaterdag 23 november
Klassiek door Jong Talent Maar-
ten Wilmink Orgel, 20.00 uur, 
Lemelerveld, WHZ-hal, € 13, 
www.huetink-royalmusic.nl 

Zaterdag 23 november
Feest van geloof 2019 m.m.v. Groot 
Nieuws Radio, Veenendaal, De 
Basiliek, Wiltonstraat 56, 20.00

Zaterdag 14 december 
Kerstsamenzang Ad Huetink 
Orgel, 20.00 uur, Lemelerveld, 
WHZ-hal, € 10 t.b.v. goede doe-
len, www.huetink-royalmusic.nl

Zaterdag 21 december
Kerstconcert met Capella Kam-
pen o.l.v. Ab Weegenaar, 16.00 uur, 
Hasselt, Ichtuskerk, Kastanjelaan 3

muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

door Ds. J . BeLDer, Harskamp

“Moj je d’r nog wâ veur 
hebben?”, vroeg de bewaarder 
van de schatkist na dominees 
belangwekkende verhandeling 
op de jaarvergadering van de 
gezamenlijke 
verenigingen te A. 
Wellicht een stil 
beroep op diens 
bescheidenheid. 
Spreker was 
bovendien zojuist nog van leer 
getrokken tegen de demon der 
hebzucht. Quasi nonchalant 
antwoordde hij: „Het uurloon 
van de loodgieter en laat de 
voorrijkosten maar zitten.” Het 
geval wilde dat de penningmeester 
dit ambacht uitoefende.
Ervaring van jaren heeft 
regelmatige sprekers geleerd het 
heikele punt van de vergoeding 
aan te snijden zodra de 
uitnodiging binnenkomt. Soms 
schrikt de bellende of mailende 
functionaris daarvan. Hij leeft in 
de veronderstelling dat dominees 

van de wind leven, hun auto’s 
op water lopen en God wel 
voor Zijn knechten zorgt, zodat 
een fooi volstaat. Geschrokken 
vraagt hij of het voor minder 
kan, want het zijn schrale tijden 
voor het verenigingsverband. Is 

dominee niet 
te vermurwen, 
dan wil hij eerst 
intern overleggen. 
Mogelijk hoort 
men na deze 

onplezierige onderhandelingen 
niets meer.
Mijn graag gehoorde collega X 
viel de eer te beurt op te mogen 
treden te Y. En of hij dan over 
een zorgvuldig door het bestuur 
aangedragen onderwerp zijn 
wijsheden ten beste wilde geven. 
Hij bewilligde in dat verzoek 
en was er dagen druk mee. De 
afstand naar Y was ver, heel ver, 
maar ook dat woog geenszins op 
tegen de hoge eer in Y te mogen 
aantreden. Dat moet ook het 
bestuur gedacht hebben. Het 
moment van de transactie brak 

aan. Dominee werd na geleverde 
inspanning in vele toonaarden 
bedankt. „Wat wij u nu meegeven, 
staat in geen verhouding tot de 
door u geleverde prestatie”, sprak 
de voorzitter bescheiden. Een 
enveloppe kwam tevoorschijn, 
waarbij de goede man een 
gezicht trok van: “God heeft de 
blijmoedige gever lief.”
De ontvanger maakte een kleine 
buiging. Een mengeling van 
teleurstelling, droefenis, schaamte 
en ergernis vochten om voorrang 
op dominees gelaat, toen eenmaal 
thuis het honorarium tevoorschijn 
kwam: 30 euro. Enkele dagen later 
belde de voorzitter van Y weer. 
Was de enveloppe een vergissing? 

De man stak van wal: “Wij 
denken met genoegen terug aan 
de avond met u in ons midden.” 
Ik ook, dacht de spreker, lichtelijk 
geïrriteerd. “Kunnen wij een 
afspraak maken voor volgend jaar? 
Het is weliswaar nog ver weg, 
maar...” “Des te beter”, onderbrak 
dominee hem, “dan kan ik nu al 
gaan sparen voor de reis.”
Mocht iemand mij na geleverde 
sprekersarbeid vragen: “Moj je 
d’r nog wâ veur hebben?!” Ik zal 
quasi nonchalant antwoorden: 
„Doe het uurloon van de 
loodgieter maar.”

Met toestemming van de auteur overgenomen uit het RD

“Moj je d’r nog wâ veur hebben?!”

“wat wij u nu meeGeven, staat 
in Geen verhoudinG tot de door 
u Geleverde prestatie”, sprak de 

voorzitter

of hij nog leeft, weten we niet. 
Misschien zit hij in een ongeregi-
streerde gevangenis in Algerije, 
maar dat valt niet te achterhalen.

Deel 2: nu
In de anderhalf jaar die achter me 
liggen, ben ik radicaal veranderd. 
Ik heb een doel in mijn leven. 
Mijn kerk is  Evangeliegemeente 
De Deur in Zwolle. Hier worden 
we aangespoord om ons niet te 
schamen voor ons geloof en het 
met anderen te delen. Ik spreek 
soms mensen op straat aan om 
over God te praten. Dat levert 

vaak interessante gesprekken 
op. Mijn hart is veranderd, ik wil 
niet meer in zonde leven. God is 
getrouw, God vergeeft, Hij blijft 
van me houden en er is altijd  
hoop. Dat geeft blijdschap en 
rust. Daarom ben ik niet bang 
om te sterven. Dan ga ik 
naar God!

Deel 3: toekomst
Ik ben bijna klaar met mijn oplei-
ding Sport en Bewegen, MBO 
niveau 4. Mijn wens is met pro-
bleemjongeren 
werken, ik weet 

wat ze 
door-
maken. Het lijkt me 
supermooi om hen via 
sport te helpen op het 
rechte pad te komen. 

Een baan in de sales 
trekt me trouwens 
ook wel. Al maak 
ik maar een euro 
winst, ik hou 
ervan dingen te 

verkopen. En ik droom ervan ooit 
een eigen kerk te hebben. En een 
vrouw. Hoe moet ik anders over 
het  huwelijk preken? 

In ieder geval wil 
ik me nooit meer 
laten meezuigen in 
negativiteit, ik wil 

iets betekenen voor andere men-
sen. Onlangs vroeg een voorgan-
ger of hij voor mij mocht bidden. 
Zonder dat hij me kende, zei hij: 
‘Amir, je hebt littekens van wonden 
uit het verleden, van afwijzing en 
ellende. Maar je littekens zullen de 
sterkste delen van je lichaam wor-
den. Door jouw littekens kun je 
andere mensen helpen.’”

Vervolg van pagina 9

Het idee dat God mij echt zag. Dat raakte me.

daarom Ben ik niet BanG om te 
sterven. dan Ga ik naar God!

Voor veel gemeentes is het normaal om gastsprekers uit te nodigen. Dat deze spreker 
betaald moet worden voor de tijd die hij of zij hieraan kwijt is, vinden ze in veel gemeen-
ten niet normaal. En dat vindt de dominee en schrijver dezes niet normaal!



zondag 8 september 2019 11

kerkdiensten
Zondag 8 sept. Om 11.00 uur 
gezamenlijke dienst in Kuinre, 
voorganger dhr. J.P. Bredenhof 
uit Wapenveld. 
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben neemt u dan con-
tact op met een van de ouder-
lingen.
Zieken en allen die pijn en ver-
driet hebben: wensen we Gods 
troost en nabijheid toe.
Monumentendagen (14 en 15 
september).
De kerk is open op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Er zijn 
beelden te zien van beeldhouw-
club Skulptura, quilten gemaakt 
door Ciska Kwisthout. Sieraden 
enz. uit Guatemala worden ver-
kocht voor schoonwaterpro-
jecten, de Stichting Ayuda Maya 
zet zich daarvoor al 10 jaar in. 
Er wordt flinke korting gegeven 
op de mooie kettingen, armban-
den en geweven artikelen. Zoals 
elk jaar zetten Karla Koelma en 
Gerdi Stoter zich weer in om 
er twee mooie dagen van te 
maken.

Als je alles verklaart, is er geen 
geloof meer (door Jan Denkers, 
die een boek schreef over zijn 
vader die predikant was en in 
de oorlog pastorale hulp ver-
leende aan Nederlands dwangar-
beiders in Duitsland))
Ik ben een gelovig mens. Als 
je alles weet en verklaart, is 
er geen geloof meer. Ik maak 
momenten mee waarvan ik zeg: 
dat kan geen toeval zijn, dit is 
iets van God. In mijn studen-
tentijd heb ik het erg moeilijk 
gehad. Het was de periode dat 
mijn ouders uit elkaar gingen. Ik 
ben dankbaar dat ik toch mijn 
diploma haalde. Dat kwam mede 
door de mensen om mij heen. 
Dat was genade. Ook op andere 
momenten in mijn leven zie ik, 
terugkijkend, Gods genade. Als 
baby kreeg ik kinkhoest. En 
op mijn vierde sneed het glas 
van een dichtslaande deur mijn 
polsslagader door. Dat ik die 
dingen overleefd heb, zie ik als 
een wonder. Mijn doopnamen 
zijn Johannes Cornelis. Johan-
nes betekent: God zij genadig. 
Dat lijkt een anker in mijn leven. 
De laatste tijd lees ik weer wat 
vaker in de Bijbel. Niet dagelijks 
hoor. Ik heb hier Het verhaal 
gaat… van Nico ter Linden. Dat 
komt dicht bij mij. De gelijkenis-

sen van Jezus spreken me erg 
aan. In mijn kerk kom ik soms 
mensen tegen die de Bijbel let-
terlijk nemen. Dan zeg ik wel-
eens: “Hij is geschreven door 
mensen, hoor!” God wilde iets 
met ons en wij hebben dat opge-
schreven. Komt de Bijbel echt 
bij God vandaan, of is het een 
weergave van het gevoel dat 
iemand had? Mijn vader die zelf 
ook twijfels kende, zei toen: 
“als het niet waar zou zijn, zou 
je Hem dan toch niet volgen in 
zijn voorbeeld? Dat vond ik een 
mooi antwoord. Als ik naar de 
natuur kijk, zie ik allemaal won-
deren waarvoor ik God dank. 
Er zijn ook natuurlijke verkla-
ringen voor, maar voor mij is 
Gods hand daar aan het werk. 
Net las bij de geboorte van een 
kind. Voor het boek over mijn 
vader sprak ik veel mensen die 
echt lyrisch over hem waren. 
Terwijl hij juist kritisch was over 
zichzelf. Hij was bescheiden over 
de periode in Duitsland. Of hij 
zich nu echt opgeofferd heeft 
door naar Duitsland te gaan, kan 
ik moeilijk beoordelen. Hij had 
kunnen onderduiken, maar hij 
zag het als een plicht om daar 
als aankomend predikant gees-
telijke bijstand te verlenen. Zijn 
moed en vertrouwen hebben mij 
geraakt. Daar herken ik mezelf 
ook in: ik heb altijd een groot 
vertrouwen gehad in de goede 
afloop van dingen die mij over-
kwamen. Ik zie God als de grote 
Herder die ook voor mij zorgt.            
Uit: Petrus

Citaat: De mens ziet onze daden, 
God onze beweegredenen.  
Thomas a Kempis (1380-1471)

Namens de kerkenraad van  
de Protestantse gemeente  
Blankenham 

C.A. Appelo-de Ruiter, scriba
Zondag 08 sept. 10.00 ds 
C.Aalbersberg (Emmeloord), De 
Wielewaal Scheerwolde. Orga-
nist: Jaco Floor. Collecte: 1e 
Edukans, 2e eigen kerk, 3e mis-
sionair werk*
Komende zondag komen 
we samen in de Wielewaal. De 
voorganger is dan dominee Jelle 
Vonk. Organist is dan Jaco Floor. 
Ook dan is er weer koffiedrin-
ken zijn na afloop! Wees alle-
maal hartelijk welkom!
pastoraat
Dhr. Alewijn Boogaard bierkade 
6 Blokzijl heeft in z`n vakan-
tie door een ongelukkige val 
een hoofdwond opgelopen. Hij 
heeft aanhoudende klachten van 
hoofdpijn en vermoeidheid en 
nader onderzoek volgt nog. 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 willen we ook niet ver-
geten! Als zij tobben met hun 
gezondheid, in onzekerheid 
leven over een medische behan-
deling, 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!

Zoals het daglicht te middernacht
zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt,
maar in de morgen stralend nieuw
de zon opgaat, de nacht aan ban-
den legt,-
zo is mijn God,
zo overkomt Hij mij,
een licht dat uitbreekt, ik hef het 
hoofd,
en ik sta op, de dood ontkomen.
lied 929

Verjaardag en jubilea
Voor hen die de komende week 
jarig zijn of een jubileum te vie-
ren hebben: van harte gefelici-
teerd. We hopen dat u/jullie een 
fijne dag hebben!
agenda
Zondag 8 sept. 10.00uur dienst 
in de Wielewaal
Woensdag 4 sept. moderamen 
om 20.00uur
Zondag 8 sept. 10.00uur start-
zondag begint in de Grote Kerk.
De kinderkerk
De KinderKerk start om 10:00 
in de consistorie voor de kin-
deren van groep 1-3. De kinde-
ren 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 geza-
menlijk 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 Kinder-
Kerk voor groep 1-8 na de eer-
ste 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, Kuin-
derdijk 7, op 30 Sept dhr J.P de 
Dood, 75 jaar, Molenwijk 4.
Jubilea: op 18 sept is de fam 
A-Steenbergen, breestr 1 vijf-
tig jaar getrouwd, op 21 sept is 
de fam S de Jonge, Rietvink 12 
veertig jaar getrouwd, op 27 sep-
tember 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. 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 bijzon-
dere activiteiten, die er zijn in en 
om de kerk!
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags 
uitkomt: kopij tot uiterlijk zater-
dagmiddag 12.00 uur naar  
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 8 september gaat 
ds. E. van Veen uit Steenwijker-
wold voor. De organist is de 
heer A. Nijmeijer en mevrouw P. 
van Wieringen is de dienstdoen-
de ouderling. De uitgangscollecte 
is bestemd voor het Streekver-
band. Tijdens de diensten zal 
er oppas aanwezig zijn voor de 
kleintjes. Kerkvervoer: Hans 
Spitzen, tel. 360322
Van de dominee 
De zomervakantie is voorbij en 
dan gaan we weer van start. Veel 
groepen hebben een zomerstop 
gehad, maar nu is het fijn om 
elkaar weer te ontmoeten. Ik 
hoop niet, dat het weer beginnen 
met school, werk of kerkenwerk 
voor u of jou betekent, dat je 
weer “moet”. Ik las een gedicht 
van Bas van der Graaf, waarin 
we met een ontspannen, ontvan-
gende levenshouding God kun-
nen ontmoeten. Hij leidt ons en 
Hij bevrijdt ons. Het hangt niet 
allemaal van ons zelf af. “U bent 
de God die rust geeft: grazige 
weiden, rustgevende wateren. 
Waar zouden wij die anders 
zoeken dan in de ontmoeting 
met U? Toch voelen wij ons rus-
teloos, opgejaagd en gebonden 
door heilig en onheilig moeten. 
Wij hoorden van uw genade, van 
het heilige moeten van Jezus om 
ons te bevrijden en overvloed te 
geven. Wij hoorden het, maar 
geven zo vaak geen gehoor. Ont-
moet ons, God in Jezus Christus. 
Bevrijd ons van het moeten. Leer 
ons te mogen leven. Leer ons te 
mogen werken. Met de rust in 
de rug, met de rust voor ogen. 
Ont-moet ons, in Jezus’ naam.” 
Deze houding wens ik ons allen 
toe het komende seizoen. Ds. A. 
van Waard
startdienst
Zondag 29 september houden 
wij als Protestantse gemeente de 
startdienst voor het winterwerk. 
We komen om 9.45 uur samen in 
het Protestants Centrum, waar 
we op verhaal kunnen komen 
onder het genot van een kopje 
koffie/ thee/ limonade met iets 
lekkers. Het thema van de start-

zondag is: “Een goed verhaal”. 
We zetten ons eigen verhaal 
in het licht van de bijbel, waar 
David de priester van de tempel 
een ongebruikelijke vraag stelt 
(1 Sam. 21). Wat is voor ons de 
waarde van samen vieren, het 
avondmaalsbrood, het kerkge-
bouw? Een ontspannen viering in 
het Protestants Centrum. 
gift
De kerkrentmeesters ontvingen 
een gift van 75 euro ten behoe-
ve van het onderhoud van de 
gebouwen. De gever wordt har-
telijk bedankt.

Zondag 8 september. De 
gezamenlijke dienst in Kuinre is 
om 11.00 uur. In deze dienst is 
onze voorganger ds. D. Wolse 
uit Lelystad. Organist: Klaas 
Woudstra.
monumentendag 14 septem-
ber 2019
Ook dit jaar zetten wij de deu-
ren weer open tijdens Open 
Monumentendag.
Hielke Schoonewelle, beeldend 
kunstenaar uit Kuinre, zal een 
aantal van zijn bronzen beelden 
tentoonstellen. De Historische 
Vereniging IJsselham is uiter-
aard 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 gefasci-
neerd 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 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 Blanken-
ham, Nijetrijne en Scherpenzeel 
zijn ook geopend. In Scherpen-
zeel is een expositie van oude 
schoolplaten.
Koor Jubilee. Inmiddels zijn we 
weer begonnen met de repeti-
tieavonden. Op dinsdagavond 
van 20.00 – 21.30 uur in de kerk 
in Kuinre. Houdt u/jij van zin-
gen? Kom dan vrijblijvend een 
keer kijken of meezingen. Van 
harte welkom.

Als kerkenraad willen wij u vra-
gen als er ziekte is of behoefte 
aan een gesprek contact op 
te nemen met de scriba of de 
ouderling. Wij zijn graag op de 
hoogte.
Met een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad van  
de Protestantse Kerk Kuinre.

 giethoorn

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

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

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

 Blokzijl  PROT. GE M .

Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: Karin Rozendal  
tel. 23327236, pgb4@xs4all.nl
Kopij wordt verzameld en 
verstuurd door:  
dhr. Henk van Dalen  
tel. 0527 291285
hvandalen03@hetnet.nl

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZenDIngsmIDDag  
Van De kerk?

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

naJaarsconcert?
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Zondag 8 september. 
Aanvang: 09.30 uur. Voorgan-
ger: ds. K.J. Faber (Wolvega). 
Organist: Gerco Eggink. Ophaal-
dienst: dhr. W.F. Heijman. Bloe-
mendienst: fam. M. Martens. 
Eindcollecte: Jeugdwerk (Jop). 
kijk op geloof 
De gespreksgroep Kijk op 
Geloof komt bijeen in de consi-
storie op maandag 9 september, 
aanvang 19.30 uur. Het gespreks-
onderwerp is “ Het leven na de 
dood”. Belangstellenden kunnen 
zich opgeven bij ds. E. van Veen 
tel. 588568.
open monumentendag 
Op zaterdag 14 september is het 
weer Open Monumentendag.
Onze kerk zal geopend zijn van 
10.00 tot 17.00 uur
startzondag 2019 
De startzondag staat dit keer in 
het teken van het nieuwe jaar-
thema van de PKN: ‘Een goed 
verhaal’. Onze startzondag zal 
worden gehouden op zondag 22 
september. Aan deze dienst zal 
worden meegewerkt door Gos-
pelkoor El Jakim uit Zuidwolde. 
In de kerk leven en werken we 
vanuit het goede verhaal dat ons 
in de Bijbel wordt verteld. Gods 
Woord in mensentaal, voor velen 
een bron van troost, bemoedi-
ging en inspiratie. Maar ook een 
boek dat cultureel en maatschap-
pelijk relevant is, bijvoorbeeld 
als het gaat om omgang met de 
natuur of zorgen voor een ander. 
Bijbelse verhalen nodigen je uit 
om deze te vertalen naar je eigen 
leven. Daarmee wordt het goede 

verhaal van God en mensen een 
spiegel voor ons dagelijkse leven. 
In de kerkdienst maar ook in 
gespreksgroepen, tijdens catechi-
satie, 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.protestantse-
kerk.nl)
overijsselse vertellingen
Uitgeverij SenS in Tuk staat op 
het punt het boek “Overijs-
selse vertellingen van ds. Pieter 
Heering” (eind 19e eeuw) uit te 
brengen. Zoals wellicht bekend 
was Pieter Heering dominee in 
Steenwijkerwold in de jaren 80 
van de 19e eeuw. Ondanks deze 
tijdspanne staan de verhalen van 
Pieter Heering nog steeds over-
eind, en het was mede om deze 
kwaliteit dat uitgeverij SenS de 
verhalen opnieuw wil uitgeven. 
Dit in samenwerking met de IJs-
selacademie, het Plantenfonds en 
Dr. Harrie Scholtmeijer (dialec-
toloog).
Het boek is een semiweten-
schappelijke uitgave waarbij de 
nadruk ligt op de verhalen (in het 
Hollands, behalve de dialogen die 
in het dialect zijn), die zich stuk 
voor stuk in het Steenwijkerwold 
van toen afspelen.
Zo’n bijzondere publicatie kent 
een financiëel risico. Om deze 
zo klein mogelijk te houden, bie-
den wij het boek aan voor een 
gereduceerde intekenprijs: van 
€ 18,50 voor € 14,90, excl. por-
tokosten. Het boek telt rond de 
250 blz, met drie tekeningen van 
Jozef Israëls. U kunt intekenen 
op website: www.senseuitgevers.
nl Op de websitepagina Over-
ijsselse Vertellingen. Het e.e.a. 
wijst zich dan vanzelf. U kunt op 
deze site bestellen en betalen.
mannen gezocht voor orato-
rium
Het Chr. Mannenkoor Steenwijk 
gaat het Kerstoratorium ”Een 
nieuw begin” van Johan Brede-
wout, tekst Hans de Ruiter, uit-
voeren. Dit zal plaats vinden op 
vrijdag 20 december a.s. in de 
Grote- of Sint Clemens Kerk te 
Steenwijk.
Het mannenkoor zal dit orato-
rium uitvoeren met een aantal 
musici en een spreekstem. Het 
geheel staat onder leiding van 

dirigent Marco Hoorn. Voor dit 
evenement zoeken wij mannen 
die op projectbasis hieraan mee 
willen werken.
Deelname is geheel vrijblijvend, 
en uiteraard kostenloos. Vanaf 
3 september zal iedere dinsdag-
avond voor dit Kerstoratorium 
geoefend worden. Sluiting om 
in te schrijven voor deelname is 
17 september. Houd je van zin-
gen, zing dan mee met het man-
nenkoor en kom op dinsdag 27 
augustus naar de ”Meenthehof 
” te Steenwijk, de koorrepetitie 
begint om 19.45 uur en eindigt 
21.45 uur en je kunt dit orato-
rium meezingen op vrijdag 20 
december bij het concert van het 
”Chr. Mannenkoor Steenwijk” 
aanvang 19.30 uur. Voor meer 
informatie: Harm Kroes, tel. 
0621 800 578 of Hans Maring, 
tel. 0521 515 213.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of 
door te geven betreffende pasto-
raat, neem dan gerust contact op 
met één van de ouderlingen of 
met de predikant. Het leven van 
mensen is vaak een weg van op 
en neer. Zo ook in onze gemeen-
te. Sommige mensen hebben veel 
zorg nodig. Er zijn ook mensen 
voor wie de toekomst onze-
ker is of die wachten op span-
nende behandelingen of nadere 
onderzoeken. En dan zijn er de 
mantelzorgers die soms zwaar-
belast worden, maar hun werk 
met veel liefde doen. Ontslagen 
uit het ziekenhuis te Meppel zijn 
mevr. H. Stoffers- Smelt, mevr. 
D. Wubs-Groot en de heer T. 
Smits, die nu in Zonnekamp 
verblijft om te revalideren. 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 bijzon-
der toevertrouwd aan de pre-
dikant en ouderlingen, wat wel 
moeilijker wordt nu we nog maar 

twee ouderlingen hebben. Daar-
naast 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 predi-
kant of ouderling.
Tenslotte,
Op 18 juli 2019 zou Nelson 
Mandela 101 jaar zijn geworden. 
De antiapartheidsstrijder, voor-
malig president van Zuid-Afrika 
en Nobelprijswinnaar voor de 
Vrede, Nelson Mandela, wordt 
in Zuid-Afrika beschouwd als 
‘Vader des Vaderlands’. Hij stierf 
op 5 december 2013 na een lang 
ziekbed. De wijze woorden van 
Mandela waren voor veel men-
sen een bron van inspiratie.  
En hoewel hij er niet meer is, 
zullen zijn woorden nooit ver-
geten worden. Hieronder het 
gedicht van Nelson Mandela  
over loslaten.

Loslaten

Om los te laten is liefde nodig.
Loslaten betekent niet dat ’t me 
niet meer uitmaakt.
Het betekent dat ik het niet voor 
iemand anders kan oplossen of 
doen.

Loslaten betekent niet dat ik ‘m 
smeer.
Het is het besef dat ik de ander 
ruimte geef.
Loslaten is niet het onmogelijk 
maken,
maar het toestaan om te leren van 
menselijke consequenties.
Loslaten is machteloosheid toege-
ven,
hetgeen betekent dat ik het resul-
taat niet in handen heb.
Loslaten is niet proberen om een 
ander te veranderen of de schuld te 
geven,
je kunt alleen jezelf veranderen.

Loslaten is niet zorgen voor,
maar geven om.
Loslaten is niet oordelen,
maar de ander toestaan mens te 
zijn.
Loslaten is niet in het middelpunt 
staan en alles beheersen,

maar het anderen mogelijk maken 
hun eigen lot te bepalen.
Loslaten is niet anderen tegen  
zichzelf beschermen,
het is de ander toestaan de  
werkelijkheid onder ogen te zien.

Loslaten is niet ontkennen,
maar accepteren.
Loslaten is niet alles naar mijn  
hand zetten,
maar elke dag nemen zoals het 
komt en er mezelf gelukkig mee 
prijzen.
Loslaten is niet anderen bekritise-
ren of reguleren,
maar te worden wat ik droom  
te kunnen zijn.
Loslaten is niet spijt hebben van  
het verleden,
maar groeien en leven voor de  
toekomst.

Loslaten is minder vrezen,
en meer beminnen.

Nelson Mandela

Met vriendelijke groeten,  
ds. Eric van Veen
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vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

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

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

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke 
activiteiten in het komende seizoen. 
U zorgt voor tekst en enkele foto’s. Wij zorgen 
voor de overige foto’s, opmaak en druk.
Om uit te delen aan gemeenteleden, 
nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden.
Bel vrijblijvend voor meer informatie: 

0546 – 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
Topic Creatieve Communicatie, Wierden. 
www.topic.nu

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

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

KLEURIG
FRIS  

INSPIREREND
UITNODIGEND

Hebt u er wel eens over nagedacht hoeveel mensen in uw 
regio vakantie vieren? Ze komen om te wandelen of te fi etsen, 
te shoppen of musea te bezoeken. Ze zoeken rust en ontspanning. 
En misschien zoeken ze ook wel naar zichzelf. Waarom zou u ze 
niet uitnodigen een kerkdienst bij te wonen? Of mee te doen aan 
een kerkelijke activiteit? 

Daarom maken wij al jarenlang voor de kerken in de Kop van 
Overijssel het recreatiemagazine Wal & Water en sinds kort ook 
‘Zomer in Twente’ en ‘Zomer in de Achterhoek’. Dat kunnen we ook 
in uw regio doen. Een mooi uitgevoerd blad met inspirerende artikelen 
en informatie over uw kerkelijke activiteiten.

Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten. 
Bel met Ygerne ten Brinke: 0546-577475

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?

Advertenties

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

regIonaLe  
JeUgDBIJeenkomst?

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

rommeLmarkt Van De kerk?

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JUBILeUmconcert?

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

 Vollenhove  STAD
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Diensten
8 september 2019 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan.
De organist is dhr. J. Bredewout 
en het lied voor de dienst is Lied 
413. Er wordt in Tilvoorde op 
de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Marnick 
Lassche en Gertrude de Dobbe-
laar - Haaften. Er is een kinder-
nevendienst voor de kinderen 
van groep 1,2 en 3, dit wordt 
verzorgd door Henrieke Mos-
terdijk en Jellien Tukker.
8 september 2019 om 19:00 
uur in de Kapel, in deze dienst 
hoopt Ds P E G Wiekeraad uit 
Ulsen voor te gaan. De organist 
is dhr. H. Dunsbergen en het lied 
voor de dienst is Lied 413. 
Agenda. 8 september 2019 
om 17:00 uur, Gast aan tafel, de 
Voorhof. 24 september 2019 om 
20:00 uur, Consistorie Stad, Til-
voorde.
Doopdienst
Op 8 september zal de doop 
worden bediend aan:
Dustin Wind, zoon van Robert 
en Carina, Molenkamp 11
Guus Evert Pieter Roskam, zoon 
van Nico en Danique, Schuit 55
Jonas Ruben Hakvoort, zoon 
van Bertus en Iris, Zeestraat 10 
(Blankenham)
Noa Winters, dochter van Peter 
en Angelique, Kade 34
Levi Schuurman, zoon van Stefan 
en Marjolein, Reling 5 en
Jula Francisca Boeve, dochter 
van Herman en Yvonne, Berg-
kampen 8
Thema van deze dienst is ‘de 
vrucht van het geloof’. Het 
geloof mag als een vrucht van 
de Geest groeien in ons leven 
en die van onze kinderen. Het 
groeit, bloeit en rijpt. Hoe 
kunnen we als ouders en als 
gemeente de kinderen onder-
steunen bij dit groeiproces?

overlijden
Op 27 augustus is in de leeftijd 
van 84 jaar overleden dhr. Sie-
men Harsevoort, Groenestraat 
38a (voorheen: Canneveltstraat 
17). De afscheidsdienst vond 
plaats op zaterdag 31 augustus 
om 13.00 uur in de Grote Kerk. 
In het komende GZ zal een in 
memoriam verschijnen.
Huwelijksjubileum
Op 11 september zijn Jurrie en 
Truus Visscher, Bisschopstraat 
68, 60 jaar getrouwd. Wij willen 
het van harte feliciteren en hen 
Gods zegen toewensen!
nadenker
Tijdens de dienst van afgelopen 

zondag citeerde ik Ambrosius: 
‘De aarde is voor allen geschapen 
en behoort dus aan alle mensen 
toe. De natuur kent geen rijken.  
Als je iets aan een arme geeft,  
dan komt dat niet van jou af,  
maar jij geeft hem iets terug  
wat van hem is.’

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

geboren Jula
Trots, dankbaar en heel geluk-
kig 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 geboortekaart-
je. We feliciteren Yvonne en 
Herman van harte en hopen dat 
Jula mag opgroeien als een kind 
van het Licht. Herman en Yvon-
ne wonen Bergkampen 8 in Sint 
Jansklooster. 
Huwelijksjubileum echtpaar 
mondria
Op D.V. 25 september 2019 zijn 
Hendrikus Mondria en Pietertje 
Mondria-Rook 60 jaar getrouwd. 
Samen met kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen, 
vrienden en kennissen zal dit 
heuglijke en gedenkwaardige feit 
gevierd worden op vrijdag 27 
september. Het echtpaar Mond-
ria-Rook woont Monnikenweg 7 
in Sint Jansklooster.
We feliciteren Hendrikus en  
Pietertje van harte en wensen 
hen Gods zegen toe.

In de kerk van Lotharingen vind 
je het volgende gebed voor echt-
genoten op hun huwelijksdag:
‘Getrouwe Vader, wij danken U, 
dat Gij het verlangen van ons hart 
hebt vervuld en ons tot een christe-
lijk huwelijk verenigd hebt. Uit uw 
hand ontvangen wij ons geluk. Laat 
ons nu ook voor uw ogen wandelen 
en ons huis opbouwen tot uw eer. 
Geef ons altijd vrede in ons hart 
en in ons huis, zegen het werk van 
onze handen, Laat ons in hartelijke 
en trouwe liefde verbonden blijven 
en ook in tegenspoed en nood niet 
van elkaar en van U gescheiden 
worden. Heilig onze liefde door de 
liefde waarmee Gij ons liefgehad 
hebt in Jezus Christus onze Heer. 
Amen’

Ten slotte,

‘‘Moge zo nu en dan uit de grond 
van ons hart een lied opstijgen 
waarmee we het leven begroeten 
zoals de merel de morgen begroet. 
Moge zo nu en dan de hemel over 
je drempel treden.’

Daarboven wonen de vogels van de 
hemel, uit het dichte groen klinkt 
hun gezang. 
(Psalm 104:12)

Na een prachtige vakantie in 
Engeland mogen we de draad 
weer opnemen. Ontvangt een 
hartelijke groet vanuit de pasto-

rie aan de Leeuwte.
Ds. H.J.H. Pap

Diensten 8 september 
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld 
– Startdienst met koffie na de 
dienst. De diaconiecollecte is 
voor St. Groene Wens Boot (zie 
hieronder). In BS is er een extra 
collecte voor de onkosten 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 toeganke-
lijk, 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 leger-
predikant ds. Mark Boersma uit 
Wapeveld. De muzikale mede-
werking en begeleiding is van 
gospelgroep Crossfire uit Dron-
ten. 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 Commissie Wan-
neperveen
Diensten 15 september
Belt-Schutsloot 09.30 uur - 
Voorganger: ds. D. Wolters, Vol-
lenhove - Viering Heilig Avond-
maal.
Belt-Schutsloot 19.00 uur - Sing 
In.
Wanneperveen 09.30 uur - 
Voorganger: ds. T. Veenstra, 
Kampen - Viering Heilig Avond-
maal.
Doelcollecte diaconie maand 
september.
Genieten op het water voor 
iedereen met een beperking én 
het hele gezin! De Groene Wens 
Boot is een fluisterboot én spe-
ciaal gebouwd voor mensen met 
een fysieke beperking, die samen 
met hun vrienden of familie wil-
len genieten van de natuur in 
Nationaal Park de Weerribben-
Wieden. De Groene Wens Boot 
heeft een goede verwarming 
en vaart - behoudens extreme 

weersomstandigheden - elk jaar 
van 15 maart tot 15 november. 
De Groene Wens Boot ligt bij 
het Buitencentrum van Staats-
bosbeheer in Ossenzijl en is te 
reserveren tussen 15 maart en 
15 november. De boot wordt 
bestuurd door ervaren (vrijwil-
lige)schippers. Een heerlijke dag 
varen op een comfortabele en 
volledig aangepaste boot, door 
de unieke natuur van de Weer-
ribben-Wieden, samen met je 
dierbaren. Dat is varen met de 
Groene Wens Boot. Namens de 
diaconie van harte bij u aanbe-
volen! 
Oppas W’veen en BS: Zie 
www.pknwanneperveenbelt-
schutsloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
08/09 -  tentdienst.
15/09 -  bloemendienst  
 commissie
Verantwoording
De extra collecte voor K en 
O van 25 augustus in BS heeft 
€93,15 opgebracht. Via ouderling 
Alie Baas €50 ontvangen voor 
de kerk. In de maand augustus is 
door Marrie Klaver €10 ontvan-
gen voor de bloemencommissie.
copy
De copy voor dit GZ moest 
in verband met vakanties voor 
29 augustus ingeleverd worden 
bij de drukker. Dus (nog) geen 
bloemen van zondag 1 septem-
ber en geen bijdrage van ds. 
Menkveld.
In plaats hiervan een gedichtje 
uit: Zwerfgedichtjes van ds. J.J. 
Poort.

Een predikant woont in een huis
van glas vervaardigd, zonder blin-
den.
Zo helder en doorzichtig, dat
wie fouten zoekt ze vlug kan vin-
den.
Een predikant is ook een mens,
die leeft en werkt met veel gebre-
ken.
Wie liefdeloos hem corrigeert,
verlamt zijn werk, doet niets dan 
breken.
Een predikant een knecht van God,
kent tijden van ontmoedigd werken.
De mensen zijn zo wreed en hard,
maar God, Zijn Zender, zal hem 
sterken.
’t Wordt tijd, dat wij dat glazen 
huis
versplint’ren en veel tijd besteden
aan ’t bouwen van een sterke 
muur:
’t Gebed van de gemeenteleden.

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

Zondag 8 september. In deze 
dienst hoopt onze eigen predi-
kant ds. Gerrit van den Dool 

voor te gaan. Ouderling van 
dienst is Henry Bos en het orgel 
wordt bespeeld door Menno 
van der Vinne. De uitgangscol-
lecte is voor het plaatselijk ker-
kenwerk. De ontvangst is door 
Janny Hop en de bloemen wor-
den bezorgd door Meinie ter 
Meer. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Adrie Winters 
(0521- 588515) en de opname 
wordt rondgebracht door Janny 
Hop. De zorg voor de kinderen 
is in handen van Hildagard. 
Bij de diensten. “God onze 
Vader, de kerk onze moeder” is 
het thema van de startzondag. 
Dit jaar willen we als gemeente 
stil staan bij het alomvattende 
gebed ‘Onze Vader’. Tijdens de 
startzondag doen we de aftrap 
in een feestelijke dienst. Tijdens 
de dienst zijn er gemeenteleden 
die door middel van zang en 
voordracht hun medewerking 
verlenen. Na de dienst is er kof-
fiedrinken en een spel. Op deze 
manier kunnen we met elkaar 
gemeente zijn en kunnen we met 
elkaar gezellig samen bezig zijn. 
Ter afsluiting is er een gezamen-
lijke maaltijd waarbij de gerech-
ten door gemeenteleden zijn 
bereid. We hopen dat u er ook 
bent. 
Overlijden. Op 26 augustus 
2019 is Berendina (Dini) de 
Boer – Langman (Markeweg 123, 
Blesdijke) in de vroege ochtend 
overleden, in het ziekenhuis 
te Heerenveen. Ze is 83 jaar 
geworden. Sinds 5 december 
2017 was zij weduwe van Tijmen 
de Boer. Op zaterdag 31 augus-
tus 2019 heeft de afscheidsdienst 
plaats gevonden vanuit het ‘Et 
Karkien’ in Blesdijke. Aanslui-
tend was er de begrafenis op het 
nabij gelegen kerkhof. We leven 
met de familie mee en bidden 
hen Gods kracht toe om dit ver-
lies te dragen.
Verjaardagen en jubile-
um. Op 10 september hoopt 
mevrouw A.K. Krediet- Nijen-
huis, Markeweg 118 Blesdijke 85 
jaar te worden. Namens onze 
gemeente willen we haar van 
harte feliciteren en een gezegen-
de dag toewensen.
Op 13 september hoopt de fami-
lie H. Wallinga Markeweg 98 
Blesdijke te gedenken dat het 40 
jaar geleden is dat ze getrouwd 
zijn. We wensen hen een mooie 
dag toe en nog vele jaren samen.
Waar geloof het meest 
kost. “Bid voor ons.” Dat is 
vaak het eerste dat vervolgde 
christenen vragen. Zij kennen 
het belang van gebed uit eigen 
ervaring. Iedere week geef ik u 
een gebedspunt door: Ondanks 
de huidige situatie in Syrië orga-
niseert Open Doors meerdere 
jeugdkampen voor christelijke 
kinderen. Bid om een ontspan-
nen sfeer waarin de kinderen  
de stress en onzekerheid van  
de afgelopen jaren even verge-
ten. Bid ook om wijsheid en  
tact voor de leiding.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag  
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 vollenhove  AMBT

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

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

 Vollenhove  STAD

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZonDere tHema-aVonD?

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

Willemsoord /
peperga / Blesdijke

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

Wanneperveen /
Belt-schutsloot

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

gospeLconcert?

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nIeUWs Voor Het gZ?
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8 september 12.00 uur bij de 
scriba. Het kan natuurlijk ook 
via kerk.willemsoord.nl

Namens de kerkenraad een har-
telijke groet aan u allen. In het bij-
zonder aan de ouderen en zieken. 

Mensen hebben mensen nodig 
om elkaar te dragen 
om elkaar tot leven te brengen. 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om voor elkaar op te komen 
om samen te werken 
aan welzijn en geluk. 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om te laten zien wie U bent 
God van liefde 
God van gerechtigheid. 
 
Wek dan die kracht in ons 

doe die liefde in ons ontvlammen 
die ons omkeert naar elkaar 
die ons doet zorgen voor elkaar.
 
Dat wij U liefhebben 
dat wij onze naaste beminnen 
dat wij onszelf kunnen beminnen.
 
(Marinus van den Berg)

Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant
In memoriam. In de vroege 
ochtend van maandag 26 augustus 
ontviel ons Berendina - Dini 
- de Boer, geboren Langman. 
De dag ervoor was zij, na een 
zware attaque, opgenomen in 
het ziekenhuis. Daar heeft zij, na 
woorden uit de Schrift - de zegen 
mogen ontvangen, nadat we met 
de kinderen om haar heen, hand 
in hand, het Onze Vader hadden 
gebeden. Dini kwam uit Steen-

wijk, waar haar vader een bakke-
rij had. Vanwege de scheiding van 
haar ouders was haar jeugd niet 
zo gemakkelijk. Geluk vond zij 
bij Tijmen de Boer. Zes kinderen 
kregen zij. Het was voor haar en 
haar man en de andere kinderen 
een groot verdriet toen hun zoon 
Jan, die aan de overkant van hun 
huis aan de Markeweg in Blesdijke 
de boerderij had voortgezet en 
van wie zij zoveel steun onder-
vonden, ernstig ziek werd en ruim 
twee jaar geleden overleed. Een 
half jaar daarna moest zij ook 
afscheid nemen van haar Tijmen, 
na een huwelijk van zestig jaar. 
Temidden van wat moeitevol was 
in haar leven - en daarbij denk ik 
ook aan haar kwetsbare gezond-
heid - had zij een sterk geloof 
dat haar houvast en richting gaf. 
Al was zij al langer niet meer in 
staat naar de kerk te gaan, iedere 
zondag volgde zij de uitzendingen 

van The Hour of Power waarin zij 
moed en kracht vond. Vele jaren 
was zij kerkenraadslid van de 
gemeente te Blesdijke, toen die 
nog niet met ons was gefuseerd. 
Vanuit en bij het ‘Et Karkien’ 
aldaar hebben we haar begraven, 
in het licht van woorden uit Psalm 
139 (‘Gij doorgrondt en kent 
mij’) en 1 Corinthiërs 13, over de 
liefde. Er is dankbaarheid voor al 
het waardevolle dat zij meegaf en 
mocht ontvangen in haar leven. 
‘De Heer heeft op Zijn tijd thuis-
gehaald onze lieve moeder en 
oma’, lezen we op de rouwkaart. 
Ons meeleven gaat uit naar de 

kinderen en kleinkinderen. Moge 
haar gedachtenis gezegend voort-
leven bij allen die haar gekend 
hebben.
Startzondag. Ditmaal vroeger 
dan anders openen we komende 
zondag met een feestelijke dienst 
een nieuw seizoen. Ik hoop dat 
velen ook na de koffie zullen deel-
nemen aan het luchtige program-
ma en de maaltijd, waarbij we, om 
het maar eens zo te zeggen, ‘uit 
elkaars hand’ zullen eten. 

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

Vervolg van pagina 13

berichten Het Zondagsblad 

door prof. Dr. stefan paas

Ik ben geen kerkganger. Natuur-
lijke aanleg voor groepen heb 
ik niet, en aan een boek heb ik 
meestal meer dan aan een preek. 
Daarbij komt dat het kerkelijk 
bedrijf bij mij vaak de lachlust en 
soms irritatie opwekt. Een over-
maat aan vromigheid en religio-
siteit doet rare dingen met men-
sen. Natuurlijk zitten er genoeg 
fantastische mensen in de kerk, 
maar die kun je ook tegenkomen 
zonder elke zondag aan te schui-
ven in een dienst. Er zijn efficiën-
tere manieren om kennis op te 
doen, geïnspireerd te raken, of 
het gezellig te hebben.

Dit meld ik maar even, om dui-
delijk te maken dat ik begrip heb 
voor mensen die ‘wel iets hebben 
met God, maar niet met de kerk’. 
Er zijn vast mensen die een roeping 
ontvangen om vooral buiten de 
kerk bezig te zijn.

Ik ken ook verschillende mensen 
die het vanuit een sterke missi-
onaire gedrevenheid niet langer 
volhouden in het instituut, tegen 
allerlei zaken 
oplopen, en ver-
volgens voor een 
andere, postker-
kelijke vorm kie-
zen om zich zo toe te wijden aan 
de missie van God - zonder ver-
volgens voortdurend bij anderen 
om begrip te vragen of te roepen 

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. 

Met een gebaar kun 
je minstens zoveel 

uitdrukken. Dat was de leidende 
gedachte achter de tentoonstelling 
Troostzakdoekjes, die deze zomer 
in de Broederenkerk te Deventer 
was te bezichtigen. Er waren zo'n 
zestig zakdoekjes te zien.

Verbaasd
Hetty Heling is vrijwilligster in de 
Broederenkerk en mede-initiatief-
neemster van diverse activiteiten. 
Ze is oprecht verbaasd over het 
aantal inzendingen 
voor de tentoon-
stelling. ,,Nadat ik 
een oproep had 
gedaan onder familie, vrienden, 
kennissen en mensen uit de kerk, 
kwamen er vele spontane reacties 

los. Mensen gingen meteen aan 
de slag om een troostzakdoekje 
te maken en van diverse kanten 
kwam hulp, bijvoorbeeld van de 
quiltwinkel die sloopjes naaide, 
waarop de zakdoekjes goed tot 
hun recht kwamen. Ook anderen 
boden spontaan hun medewer-
king aan, zoals bij het ophangen 
van de werkstukken. Dit heeft me 
verrast, ik ben er erg blij mee.”

meeleven
Troostzakdoekjes komen in ver-
schillende culturen voor. Hetty: 
“Ze drukken uit dat je met 
iemand meeleeft als er verdriet 
is. Dat kan zijn na een overlijden, 
maar ook bij verlies van werk. 
Het idee voor een tentoonstel-
ling kwam van dominee Ingrid 
de Zwart van de Protestantse 
Gemeente, nadat ze op vakantie 
een tentoonstelling met troost-

zakdoekjes had 
gezien. Het 
onderwerp troost 
sluit ook aan op 

het jaarthema van Netwerk Pal-
liatieve Zorg Salland. In het kader 
van dit thema wordt dit najaar 

ook nog een aantal lezingen  
verzorgd.”

persoonlijk
De troostzakdoekjes bevatten 
persoonlijke boodschappen en 
emoties. Hetty: “Sommige mensen 
hebben er een bijbeltekst in ver-
werkt, maar er is ook een afbeel-
ding van Winnie de Poeh bij. Een 
mevrouw uit onze kerk die heeft 
meegewerkt aan een brei-actie 
voor Go Ahead Eagles, leverde een 
troostzakdoekje in, geheel in rood-
gele stijl. Ook leden van een quilt-
groep verzorgden mooie inzendin-
gen en ook zijn er exemplaren van 
kinderen, die heel goed aanvoelen 
hoe je iemand kan troosten. Ook 
is er een leeg zakdoekje, om aan 
te geven dat je vaak woorden te 
kort komt. Uiteraard is de kerk 
bij uitstek een plek om troost te 
vinden. De zakdoekjes bieden niet 
alleen de ontvanger troost, ook de 
maker. Troost is in eerste instantie 
dat je er voor iemand bent, en niet 
direct met oplossingen komt.”

Ook de Lebuinuskerk en de 
Doopsgezinde-remonstrantse 

gemeente hadden deze zomer een 
tentoonstelling over troostzak-
doekjes. Hetty: “Zij deden dit op 
hun eigen manier, het is geen stan-
daard tentoonstelling.”

tip voor bezoekbroeders  
en -zusters
Zijn er mensen in uw kerk die 

graag bezig zijn met textiele 
werkvormen? Haal ze eens bij 
elkaar en ga samen aan de slag 
met troostdoekjes. Het zijn 
naast de gebruikelijk kaarten en 
boekjes mooie weggevertjes voor 
bijvoorbeeld een bezoekcommissie. 
Zo’n doekje kan een troostvol 
veelzeggend gebaar zijn.  

troostzakdoekjes komen in 
verschillende culturen voor

Troostzakdoekjes 

door Leo poLHUys, 

DeVenter

Mensen gingen meteen aan de slag om een troostzakdoekje te maken

Als woorden tekort schieten
Wil je troost bieden? Geef  
bij ziekte, rouw en verdriet 
dan eens een troostzakdoek-
je weg. Want woorden schie-
ten vaak te kort. 

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

wakker en waaks
maandbladreveil.nl

“Heb altijd vertrouwen, 
want we werken voor de beste 

Baas die er is”

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

Advertenties
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Open Monumenten-
dag Deventer
Het Elly Hillesum Centrum open-
de op 5 mei 1996 haar deuren. Tij-
dens de landelijke Monumenten-
dag is het Centrum toegankelijk 
voor publiek. Er zijn vrijwilligers 
aanwezig om wat te vertellen over 
de organisatie en de geschiedenis 
van het Joodse leven in Deventer. 
Om 14.00, 15.00 en 16.00 uur zijn 
er verrassingsoptredens. 

Zaterdag 14 en zondag 15 september, 11.00-17.00 uur, 
Deventer, Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, gratis

Inspanning en 
ontspanning bij 
Mannenevent 
‘Brothers 
in Arms’, 
is het 
thema van 
dit event.
Ontspan-
ning, inspanning, ontmoeting, 
mannen onder elkaar en geloven 
- en dat allemaal op één avond. 
Onder het genot van eten, drin-
ken en de warmte van ‘brothers 
in arms’ wordt aan de hand  
van het thema de avond inspan-
nend en ontspannend door-
gebracht. Makkelijk zittende 
kleding en stevige schoenen 
zijn aanbevolen.

Vrijdag 27 september, Wierden, Dorpskerk, 18.00 uur 
vertrek per fiets naar geheime locatie, voor mannen van 
21+, aanmelden: manneneventwierden@gmail.com

Zingend vanuit de 
Grote Kerk  
Zingend vanuit de Grote Kerk 
in Steenwijk komt eraan. De 
Huisband uit Groningen ver-
leent haar medewerking aan 
deze viering. De Huisband heeft 
een ‘thuis’ in meerdere kerken 
in de provincie Groningen. De 
muzikanten hebben twee din-
gen gemeen: hun geloof in Jezus 
en hun liefde voor muziek. Daar 
zingen en getuigen zij van. Naast 
luisteren en genieten van de 
muziek, kunnen bezoekers uit 
volle borst meezingen.

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

Tip voor 
collecterooster
Afgelopen zomer werden drie 
zomermagazines verspreid in 
de kop van Overijssel, Twente 
en de Achterhoek. De magazi-
nes zijn bedoeld om toeristen in 
deze regio’s te verwelkomen. De 
bladen bieden toeristische infor-
matie 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. 
Giften zijn meer dan welkom!  
Tip voor kerkenraden om de 
stichting op het collecterooster 
te plaatsen. Meer informatie:  
www.welkomindekerk.nl

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZonDere tHemaDIenst?

Stefan Paas gaat naar de kerk (I)

door prof. Dr. stefan paas

Ik ben geen kerkganger. Natuur-
lijke aanleg voor groepen heb 
ik niet, en aan een boek heb ik 
meestal meer dan aan een preek. 
Daarbij komt dat het kerkelijk 
bedrijf bij mij vaak de lachlust en 
soms irritatie opwekt. Een over-
maat aan vromigheid en religio-
siteit doet rare dingen met men-
sen. Natuurlijk zitten er genoeg 
fantastische mensen in de kerk, 
maar die kun je ook tegenkomen 
zonder elke zondag aan te schui-
ven in een dienst. Er zijn efficiën-
tere manieren om kennis op te 
doen, geïnspireerd te raken, of 
het gezellig te hebben.

Dit meld ik maar even, om dui-
delijk te maken dat ik begrip heb 
voor mensen die ‘wel iets hebben 
met God, maar niet met de kerk’. 
Er zijn vast mensen die een roeping 
ontvangen om vooral buiten de 
kerk bezig te zijn.

Ik ken ook verschillende mensen 
die het vanuit een sterke missi-
onaire gedrevenheid niet langer 
volhouden in het instituut, tegen 
allerlei zaken 
oplopen, en ver-
volgens voor een 
andere, postker-
kelijke vorm kie-
zen om zich zo toe te wijden aan 
de missie van God - zonder ver-
volgens voortdurend bij anderen 
om begrip te vragen of te roepen 

dat de hele kerk heeft afgedaan. 
Prima wat mij betreft. Zulke men-
sen gaat het niet om zichzelf of 
om de verwerking van hun eigen 
verleden; zij zoeken een positief 
doel en de missie van God heeft 
meer structuren nodig dan alleen 
de kerk zoals wij die kennen.

Waarom sla ik dan zelf zelden een 
kerkdienst over (wel moet gezegd: 
eenmaal per zondag, want meer 
diensten hebben wij niet)? Daar-
over mijmerend kom ik op het vol-
gende: juist omdat de kerk zo vaak 
tegen mij ingaat en ik me er vaak 
verveel, is die kerk zo belangrijk 
voor me. Ik heb al genoeg in het 
leven dat ik ‘leuk’ vind, waar ik me 
‘thuis voel’ of waar ik ‘helemaal kan 
zijn wie ik ben’ (overigens vaak tot 
ongenoegen van mijn omgeving). 
Maar de kerk is andere koek.

Zondagmorgen. een inbreuk 
op mijn planningsvrijheid
Ik verkeer in de bevoorrechte 
positie dat ik mijn tijd grotendeels 
zelf kan indelen. Althans: ik maak 
afspraken en zet die vervolgens in 
mijn agenda. Daarbij is de tijd die 
ik heb simpelweg een verzameling 

van 168 uren op 
weekbasis, die ik 
kan gebruiken naar 
eigen inzicht. Uit-
zonderingen zijn 

verjaardagen en nog wat dingen die 
ik niet zelf kan kiezen, maar dat is 
maar zo af en toe het geval.
Mijn agenda is gestolde 

zelfbeschikking, in kolommen 
gegoten trots. Behalve dan dat 
ene blok op zondagmorgen: dat 
gaat niet aan de kant, dat kan 
ik niet verschuiven naar een 
handiger tijdstip. Daar is iets 
voor mij bepaald, ooit toen de 
Heer opstond 
op de eerste dag 
van de week. Ik 
heb daarop geen 
invloed gehad, 
en het past zich niet aan mij aan. 
De zondagmorgen is een inbreuk 
op mijn planningsvrijheid, mijn 
agenda. Ik kan me er alleen aan 
onderwerpen, me erin schikken.
Niet gaan betekent dat ik voor-
rang geef aan mijn agenda, mijn 
keuzevrijheid, mijn recreatieve 
behoeften, economische nood-
zaak, mijn drang tot autonomie. 
Wel gaan betekent dat ik dit alles 
voor één ochtend ondergeschikt 
maak aan iets dat groter is dan 
mijzelf: niet zeuren, maar gáán. 
Daarin zit iets wezenlijk vor-
mends, in de trant van: wie of wat 
heeft uiteindelijk prioriteit in mijn 
leven? Op zondagmorgen leer ik 
dat ook mijn weekritme uiteinde-
lijk onder God valt. Naar de kerk 
gaan is mijn belijdenis dat ik niet 
zelf de meester ben van mijn lot.

De kerk maakt me bewust 
van mijn eigen liefdeloosheid
Mijn gezelschap en vrienden kies 
ik grotendeels zelf. En hoe suc-
cesvoller ik word, hoe beter dat 
lukt. Ik hoef niet ergens op straat 
te bedelen in de hoop dat er eens 
iemand naar me omkijkt. Welnee: 
mensen zoeken zelf wel contact 
met me. Alleen m’n familie heb ik 

niet voor het kiezen, maar ook 
daaraan kun je tegenwoordig veel 
doen. Je kunt contacten verbre-
ken, echtscheiden, je kinderen 
bestellen bij de genenbank, en ze 
via cursussen ook nog enorm bij-
spijkeren zodat ze voldoen aan je 

ideaalbeeld.
Via sociale media 
kun je ook je 
omgeving nog 
eens filteren. Vol-

gen en ontvolgen, accepteren, 
ontvrienden, of blokkeren: ik ben 
de Zeus van mijn eigen digitale 
Olympus. Ook hier draait alles 
om autonomie en zelfselectie.

Maar op zondagmorgen (en bij 
de huiskring en andere kerkelijke 
dingen) geldt dat veel minder. Ik 
word daar niet alleen in contact 
gebracht met mensen die ik niet 
uitgekozen heb en die helemaal 
niet bij mij passen; ik moet 
ook nog met hen vergaderen, 
besluiten nemen, bidden, ze 
proberen te begrijpen (ook als 
ze niets van mij begrijpen). Het 
klinkt vast heel prozaïsch, maar ik 
ken weinig dat meer op liefde lijkt 
dan dat. En vooral: ik ken weinig 
dat me meer bewust maakt van 
mijn eigen liefdeloosheid dan dat. 
Ik heb de kerk nodig voor dit 
soort dingen.

Lees het vervolg van dit artikel in het volgende nummer.

Prof.dr. Stefan Paas is Theoloog des Vaderlands en hoog-

leraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de 

Theologische Universiteit Kampen. Met toestemming over-

genomen van www.lazarus.nl

Hij begrijpt het heel goed: de moeite die mensen kunnen hebben met 
de kerk. Toch slaat Stefan Paas zelden een kerkdienst op zondagmorgen 
over. In twee delen zijn verhaal.  

de missie van God heeft meer 
structuren nodiG dan alleen de 

kerk zoals wij die kennen.

naar de kerk Gaan is mijn 
Belijdenis dat ik niet zelf de 

meester Ben van mijn lot.

‘ Juist omdat de kerk zo tegen mij ingaat  
en ik me er vaak verveel, ga ik erheen’

Een goed verhaal
door Dr. Jan DIrk Wassenaar, 

 HoofDreDacteUr 

‘Een goed verhaal’, zo luidt het 
thema dat ons vanuit de landelijke 
kerk aangereikt is voor de start-
zondag van dit jaar. Een prima 
suggestie, die helemaal aansluit bij 
de roeping van onze kerk. Want, 
zoals in de kerkorde als een soort 
‘mission statement’ te lezen is: 
de kerk wil de opdracht van 
haar Heer Jezus Christus om het 
Woord te horen en te verkon-
digen, vervullen. Dat is het uit-
gangspunt. Citaat uit de toelich-
ting van de PKN: ‘In de kerk leven 
en werken we vanuit het goede 

verhaal dat ons in de Bijbel wordt 
verteld.’ Waar men aan toevoegt: 
‘Het goede verhaal van God en 
mensen is een spiegel voor ons 
dagelijkse leven. In de kerkdienst 
maar ook in gespreksgroepen, tij-
dens catechisatie, bezoekwerk en 
op allerlei andere plekken zijn we 
bezig met dat goede verhaal. Een 
goed verhaal laat namelijk niet 
koud, maar brengt in beweging. 
Een goed verhaal houd je niet 
voor jezelf, maar deel je graag 
met anderen.’

Het Goede Verhaal heeft in de 
loop der tijden veel mensen zo 
geïnspireerd dat ze inderdaad in 

beweging gekomen zijn. En nog 
steeds geldt: Door de wereld gaat 
een Woord en het drijft de men-
sen voort…

In deze inspiratiekrant staan 
allerlei goede verhalen die hier 
op een of andere manier mee 
te maken hebben. Zo wordt het 
Goede Verhaal in goede verha-
len verder verteld, met anderen 
gedeeld. Ik hoop dat u daar aan 
mee wilt werken, en dat deze 
krant u daarbij van dienst is. 
Daar is de uitgave in ieder geval 
voor bedoeld. Ik wens u bij die 
inzet heilige Geestkracht, Geest-
drift toe. 

opsteker
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www.brouwertuk.nl

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.
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Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
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SAMEN VERDER
Sinds 1986

Vrijblijvend contact opnemen?   Bel: 088-1303400    Voor Friesland: 0519-346056

Samen verder
Deskundig en discreet

Wij komen
bij u op bezoek

Wij bemiddelen
voor alle gezindtes

Meer dan
6500 pro�elen

www.samen-verder.nl

30 jaar ervaring

Vrijblijvend contact opnemen? Bel: 088-1303400 GRATIS BROCHURE

Vind een gelovige Partner

SAMEN VERDER
30 jaar ervaring

www.samen-verder.nl
Al 30 jaar deskundige en

persoonlijke bemiddeling
Tel: 088-130 34 00

Gratis brochure

Vind een Christelijke Partner

www.samen-verder.nl
Al 30 jaar deskundige  

en persoonlijke 
bemiddeling

Tel: 088-130 34 00
Gratis brochure

Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

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

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

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

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

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

Wilt u ook adverteren in het Gezamenlijk Zondagsblad?
Neem vrijblijvend contact op met  Geke Brinkers,  

tel 0546 - 57 74 75 of geke@topic-cc.nl

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.Uw
KerKblad
op-
frissen?


