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Gebed voor overheid broodnodig
De derde dinsdag in september. Prinsjesdag. Het staatshoofd spreekt de troonrede
uit, waarin de regering aangeeft wat het regeringsbeleid
zal zijn voor het komende
jaar. Ook wordt de rijksbegroting, de miljoenennota,
ingediend. Dit alles is vastgelegd in de grondwet.
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Commentaar

Een goede
buur…
Laatst was ik voor een pastoraal
gesprek bij een gemeentelid. Ze vertelde dat ze nauwelijks contact heeft
met haar buren. Alleen de buren
van de overkant, die komen nog wel
eens aanwaaien voor een kopje koffie. De buren rechts zwaaien wel als
ze voor het huis langslopen, maar
spreken doen ze elkaar niet. En de
buren links? Die lijken het te druk
te hebben met hun werk en gezin.
Deze mevrouw voelde zich hierdoor
eenzaam.
Het is echt iets van deze tijd en het
speelt in de grotere steden meer nog
dan in de dorpen: mensen kennen
hun buren niet. De sociale controle
die er vroeger vanzelfsprekend was
is verdwenen. Niet dat we daar
persé naar terug moeten, maar het
andere uiterste lijkt mij ook niet de
bedoeling.

Sinds 1904 spreekt de Koning(in) op Prinsjesdag de Troonrede uit in de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag

Wij zijn zelf net verhuisd. Een uitgelezen kans om gelijk de nieuwe
buren te leren kennen. Maar hoe
doe je dat? Ga je gelijk overal aanbellen? Of wacht je tot je ze vanzelf
op straat tegenkomt? Ik had al een
mooie binnenkomer toen ik een ei
nodig had en die kwam lenen bij de
buurvrouw tegenover.

gebedsdienst gehouden. Sinds
2000 is dit niet meer beperkt tot
christelijke kerken, maar is de
traditionele christelijke gebedsdienst multireligieus geworden.
Joden, moslims, hindoes en
humanisten nemen deel. Aan het
begin van het nieuwe parlementaire jaar komen politici en burgers bijeen om te bidden voor de
overheid. Geheel in de lijn van
de apostel Paulus (1Timothus
2:1-2). Hij roept de gemeente
op voorbeden te doen voor alle
mensen, zonder onderscheid. In
de lijn van God, die zich immers
wendt tot alle mensen. Speciaal
moet gebeden worden voor de
overheden en overheidspersonen. God vragen of zij hun ambt
op de juiste wijze uitoefenen.
Daarin ligt de garantie voor

rechtszekerheid en een menswaardig bestaan. God zelf heeft
immers de overheden gegeven
tot handhaving van recht en
orde. Het gebed is in het belang
van de gemeente en alle burgers.
Wat de overheid er ook van
maakt, hoe haar handelen misschien en ook dikwijls af te keuren is, Paulus gaat uit van wat in
Gods ogen van de overheid verwacht mag worden. God heeft
het welzijn van de samenleving
op het oog en daarmee ook het
belang van christenen en andersgelovigen, dat zij in deze wereld
hun plek mogen innemen. In
vrijheid en gelijkheid hun geloof
openlijk kunnen belijden. Ook in
de huidige (wereld)samenleving
is ons gebed en dat van de kerk
broodnodig.

Taizéviering in
Dedemsvaart

Toerusting Israëlzondag: Wie ben je?

Inspiratiebijeenkomst Volgende GZ
‘Geloven in Twente’
verschijnt op 20 sept.

‘Open armen’ is het thema van
deze Taizéviering, over het verhaal
van de verloren zoon uit Lucas 15.
Stilte en meditatie staan centraal
in deze vieringen, die hun bestaan
danken aan de oecumenische
geloofsgemeenschap in het Franse
Taizé. Op verschillende plekken
in de wereld organiseren mensen
Taizé-achtige vieringen, met de
kenmerkende eenvoudige liederen.

Voorgangers en geïnteresseerden
die zich willen voorbereiden op
Israëlzondag (6 oktober) kunnen
naar een bijeenkomst van de classicale werkgroep Kerk & Israël
Overijssel-Flevoland. Ds. Trouwborst uit Nieuwleusen spreekt over
‘Wie ben je’ en geeft uitleg over 1
Samuel 24. Ds. Bart Gijsbertsen uit
Kampen schetst de bredere liturgische lijnen.

Geloven in Twente, daar zullen ds.
Pieter Dekker (Wierden) en classispredikant Klaas van der Kamp
over spreken. Daarna kiezen
bezoekers een workshop: doorpraten met Klaas van der Kamp of ds.
Betsy Nobel (Dorpskerkenbeweging) of zingen o.l.v. de Almelose ds.
Pieter Endedijk. Speciaal voor: predikanten, kerkenraads- en gemeenteleden uit de regio Almelo.

om werd het zittingsjaar van
het parlement verlengd door de
openingsdatum een maand te
vervroegen, naar september. De
Derde dinsdag
maandag was echter geen ideale
De opening van de zitting van
dag. Veel Kamerleden konden
de Staten-Generaal vindt sinds
op maandag niet tijdig in Den
1888 plaats op
Haag zijn. Reide derde dinsdag
zen op zondag
DAT CHRISTENEN EN
van september.
lag toen ook niet
ANDERSGELOVIGEN IN DEZE WERELD
Dit is niet altijd
voor de hand
HUN PLEK MOGEN INNEMEN. IN
zo geweest. In de VRIJHEID EN GELIJKHEID HUN GELOOF vanwege zoneerste helft van
dagsrust. Bij de
KUNNEN BELIJDEN.
de negentiende
grondwetswijzieeuw was de opening aanvanging van 1887 werd de maandag
kelijk op de eerste maandag in
vervangen door de dinsdag. De
november, later op de derde
benaming ‘Prinsjesdag’ raakte
maandag in oktober. Toen in
rond 1930 in gebruik.
1848 een eenjaarlijkse begroting
werd ingevoerd, wilde de Kamer Multireligieuze gebedsdienst
meer tijd hebben om deze
In het kader van Prinsjesdag
begroting te behandelen. Daarwordt al jaren in Den Haag een
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Prinsjesdag

Prinsjesdag was van
oorsprong de naam voor de verjaardag van stadhouder Willem V
(1748-1806). Het was toen een
populair volksfeest, waarop men
zijn Oranjegezindheid demonstreerde. De eerste ‘Prinsjesdag’ in de betekenis waarin wij
die nu kennen, vond plaats op 2
mei 1814. Het is de dag waarop
de Koning(in) ten overstaan van
het parlement de troonrede uitspreekt. Tot de grondwetsherziening van 1848 was de inhoud van
de troonrede officieel een zaak
van de Koning. Na 1848 bepaalden de ministers wat het staatshoofd zou zeggen.

F L E VO L A N D

Zondag 15 september, 19.00 uur, Dedemsvaart
De Antenne, Wilhelminastraat 3

Maandag 16 september, 12.00 uur, Ommen, De Kern,
Bouwstr. 23, gratis, www.protestantsekerk.nl/israelzondag/

Donderdag 10 oktober, 19.45 uur, Wierden,
Ontmoetingscentrum, Spoorstr. 7, gratis toegang,
info/aanmelden: gelovenintwente.nl

DE SOCIALE CONTROLE DIE ER
VROEGER VANZELFSPREKEND WAS IS
VERDWENEN.

Om je een handje te helpen en het
contact tussen jou en je buren te
stimuleren, organiseren het Oranjefonds en Douwe Egberts op 28
september Burendag. Wij houden op
die dag een housewarming voor de
nieuwe buurt.
Ik hoop dat we ons hierdoor snel
thuis zullen voelen en de buren goed
leren kennen.

Zonder de lezer te willen teleurstellen… volgende week verschijnt er geen Gezamenlijk Zondagsblad. De uitgave die nu voor
u ligt, is geldig voor twee weken.
Maar niet getreurd, eind september verschijnt uw krant weer.
Dan volgt het Gezamenlijk Zondagsblad weer het vertrouwde
ritme van elke week een krant.
Tip de redactie over een interessante activiteit bij u in de
buurt: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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overdenking

zondag 15 aseptember 2019

Jeugddienst Wierden
Als afsluiter van de startzondag, is
aanbiddingsleider Hanne de Vries
te gast in Wierden bij een jeugddienst. Hanne de Vries, bekend
van onder andere Opwekking
en de EO-Jongerendag, zal een
huiskamerconcert geven. Zonder
show en zonder poespas, simpelweg hij en zijn gitaar. Een intieme
en eerlijke avond waarin God, het
leven en het geloof centraal staat.
Zondag 15 september, 19.00 uur, Wierden,
Gereformeerde kerk

Columnist Willemke
op Radio 5
Op zondag 22 september is
gezinscolumnist Willemke Wieringa te gast in het radioprogramma ‘Zin, zout & zegen’. Tijdens dit
EO-interview vertelt Willemke
over haar geloof en kerk. Willemke runt in het dagelijks leven
een communicatiebureau. Haar
columns zijn al meer dan 32 jaar
te lezen in Reveil, verschijnen in
het Gezamenlijk Zondagsblad en
in het verleden ook in het Nederlands Dagblad. Vroeger waren
het de kinderen, tegenwoordig
figureren ook vaak de kleinkinderen in de verhalen. Daarom
worden kleinzoons Gabriël (8) en
Wilhelm (10) kort geïnterviewd.
Daarnaast is Willemke actief als
catecheet aan andersbegaafden.
Een van hen, Hans Schothans,
komt ook aan het woord. Tijdens het radioprogramma zullen
ook fragmenten uit een preek
van gemeentepredikant Thomas
Smink te beluisteren zijn.
Zondag 22 september, 19.00-20.00 uur, radio 5,
zowel digitaal als via de kabel te beluisteren

Zingen voor Israël
in Nieuwleusen
Christenen voor Israël organiseert een koor- en samenzangavond waarbij Christelijk Mannenkoor Staphorst, Gospelkoor
‘Response’ uit Zwolle en Christelijk Mannenkoor ‘Asaf’ uit
Dedemsvaart muzikale medewerking verlenen. Ds. Bart Trouwborst opent de avond en ds. Jaap
de Vreugd verzorgt een korte
meditatie. Ook is er veel tijd ingeruimd voor samenzang en zal de
sjofar, een oud Bijbels instrument,
worden geblazen. Na afloop kan
men naar hartenlust snuffelen
tussen de producten uit Israël en
diverse interesseante boeken.
Zaterdag 28 september, 19.30 uur (19.15 uur samenzang), Nieuwleusen, De Voorhof, Burg. Mulderlaan 1
(collecte voor Israël)

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Als wij denken dat God afwezig is
De Here zal voor u strijden
en gij zult stil zijn. (Exodus
14 vers 14 NBG 1951)

DOOR DS. TAMMO
OLDENHUIS,
COEVORDEN

Het tweede Bijbelboek draagt de naam Exodus
(uittocht). Dat is de Griekse
naam voor dit boek, maar de
Hebreeuwse naam is: Namen.
In dit boek moge het dan gaan
over de uittocht, maar veel meer
gaat het over de namen van de
kinderen Israëls, de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob.
Dat volk van naam wordt gered
uit de wrede hand van de Farao.
Ook wordt ons verteld wat Gods
naam is. Een wonderlijke naam,
Ik ben, die ik ben. Deze God zal
er zijn voor Israël, in de uittocht,
maar ook in de doortocht door
de woestijn. Het volk van naam
zal merken dat deze naam niet
zomaar een naam is, evenals Zijn
Woord een daad is, zo is het ook
met Gods Naam. Hij is rondom
zijn volk, in wolkkolom en vuurkolom. In het brood dat uit de
hemel regent en in het water dat
klatert uit de harde rots.
Overmacht
In Exodus 14 staat Israël met de
rug tegen de muur. Ze zijn uit het
slavenhuis getrokken, maar de
wrede Farao beseft ineens dat
er een gat geslagen is in zijn economie. Alle slaven is hij kwijt. Hij
haalt ze terug met groot geweld.
Maar liefst 600 bemande strijdwagens rukken op. Ach, wat zal
dat hulpeloze volkje beginnen
tegen die overmacht. In hun kamp
aan de boorden van de Schelfzee
horen ze de ratelende wagens. Ze
zitten als ratten in de val, voor hen
ligt de zee en achter hen dreigt
het flikkerende zwaard van de
geharnaste strijders. Ze schreeuwen tegen Mozes dat hij hun maar
beter in Egypte had kunnen laten.
Mozes is de zondebok.

Zachtmoedig
Maar Mozes was een zachtmoedig
mens. In Numeri 12:4 lees ik dat
hij de meest zachtmoedige man
was op aarde. Overigens, wat een
paniek en wat een tumult. Het
ontgaat God gelukkig niet, ook
al denken wij zo vaak dat God
afwezig is. Hij zegt tegen Mozes
dat Hij voor Israël zal strijden en
dat het volk stil moet zijn. Geen
geschreeuw, geen verwijt, maar
stil afwachten want God zal voor
zijn volk strijden.
Stil worden
Jullie hoeven niks te doen zegt de

doen, terwijl we in feite niets
nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Ik
denk eerlijk gezegd dat er dan een kunnen doen. God zal strijden.
notie wegvalt. Natuurlijk, het volk
Op wonderbaarlijke wijze wordt
kan niks, ze zijn reddeloos verloIsraël opnieuw uitgeleid en de
ren, maar ze moeten gelovig stil
machthebber wordt het laatste
worden. Daar spreekt ook Psalm
woord ontno62 (berijmd)
men. Dat is een
van: ‘Mijn ziel is
rode draad door
immers stil tot
NATUURLIJK, HET VOLK KAN NIKS, ZE
de Schrift. God
God, van Hem
ZIJN REDDELOOS VERLOREN, MAAR ZE
zal voor Israël
wacht ik het
MOETEN GELOVIG STIL WORDEN.
strijden tot op
heilrijk lot, Hij
het kruis. En Pauimmers zal mijn
lus zegt: “Door genade wordt U
rotssteen wezen.’ Dat is geen
behouden, dat is niet uit Uzelf,
eenvoudige geloofsoefening. Het
opdat niemand roeme” (Ef. 2).
in de handen van God laten, terwijl onze handen jeuken om wat

Hij is rondom zijn volk, in wolkkolom en vuurkolom. In het brood dat uit de hemel regent en in het water dat klatert uit de harde rots.

even bomen

Alles wordt makkelijker als je ouder wordt…?
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,
AMSTERDAM

Op mijn leeftijd zou
het leven minder gecompliceerd
moeten worden. Overzichtelijker.
Maar op de een of andere manier
zorgt de maatschappij ervoor dat
het daar niet van komt. Dat heeft
leuke, verrassende kanten, maar
ook minder prettige.
Om met een verrassende te beginnen, in mijn ochtendkrant stond
pas een artikeltje van een collega,
die zichzelf vrijzinnig noemt. De
kop erboven luidde: ‘Die reli-jeukwoorden verdoezelen het menselijk
tekort’. Met reli-jeukwoorden doelt
hij op een verzachtend taalgebruik
zoals dat in de kerk meer en meer
in gebruik is gekomen. Zo lijkt het
alsof wij mensen niet zozeer zondig

zijn, als wel in een leerproces zitten
en dus ook foutjes maken, zonder
dat ons dat al te zeer kwalijk wordt
genomen. Geruststellend toch?
Wij zouden prinsen en prinsessen zijn. Wie kan het ontkennen?
We zijn koningskinderen. Maar de
benaming loopt vaak uit op ‘alles
is goed’ en ‘je bent geweldig’. Hoe
zit het dan met mijn aandeel in het
‘menselijk tekort’?
Ik heb het wel eens over de ‘pampersamenleving’. Niets vervelends
mag ons overkomen. Als er wel
zoiets gebeurt, nemen we dat God
kwalijk. Of we geven de schuld
aan de overheid of klagen over het
gebrek aan hulpverlening. Zeker, er
zijn situaties die alleen maar vragen
oproepen, maar is dat eigenlijk niet
normaal in een gebroken wereld?
Bijzonder vond ik het om te lezen
over het menselijk tekort en over

de noodzaak om zonde gewoon
weer zonde te noemen - juist
van een collega die zich vrijzinnig
noemt. Maar dat ligt misschien aan
mijn vooroordeel. Ook zonde.
Minder leuke momenten zijn er
ook. Kortgeleden werd ik bijna
omvergelopen in wat je een multiculturele wijk kunt noemen. Een
jongeman kwam een winkel uit en
zonder blikken of blozen kruiste
hij mijn pad, een botsing kon ik net
voorkomen. Zijn onoplettendheid
riep bij mij de herinnering op aan
een uitspraak die ik las van een
Turkse jongen. Volgens hem zou
het niet lang meer duren of ‘zij’
zouden de baas zijn in Nederland.
Dom geklets natuurlijk, maar waarom moest ik daar nu aan denken?
Ik wil helemaal niet zo reageren,
maar ik heb wel moeite met de
introductie van gewoonten die wij

als kind meestal afleren. En denk
eens aan die trouwstoet in Rotterdam die pas in het nieuws was.
Diverse keren heb ik iets dergelijks
luid toeterend hier in Amsterdam
door Bos en Lommer zien gaan.
Met vlaggen uit het ‘moederland’. In
Rotterdam ging het mis. Lawaai en
lak aan verkeersregels, aangehouden en een agent in coma geslagen.
Ook de bruidegom in de cel.
Als volgeling van Jezus wil ik houden van de mens die mijn pad
kruist. Welke achtergrond die
mens ook heeft. Ik wil zeker niet
meedoen aan de giftige uitlatingen
van sommige politici; mijn denken
wil ik niet laten beïnvloeden door
populisme. De ‘vreemdeling binnen onze poorten’ is ook een door
God geliefde. Maar sommigen
maken het mij soms een beetje lastig. Oppassen dus.

D
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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
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 15 sept.: GK Aalden
10.00 ds. W. Hordijk. Vredesweek.
H.A. Organist: Erik Nijzink. Knd.
en oppas. Collecte: Avondmaalscollecte.
Kerkdienst 22 sept.: GK Aalden
11.00 ds. B. Breunesse, Aalden.
Startzondag, PKN Vredesweek
Afscheid- en Bevestiging ambtsdragers en kerkelijke bezoekers. Knd.
en oppas. Organist: Mans Kuipers.
Collecte: PKN Vredesweek.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 15 sept.: 9.30 ds. S.
Kits. Organist: Wim Boer. Paaskaars aansteken: Dylan Nagelhout.
Collecten: Diaconie. 2. Kerk. Bij
de uitgang: beheer. Oppas: aanwezig.
Knd.: Hieke Herben.
Kerkdienst 22 sept.: 9.30 ds. S.
Kits en ds. G. van der Werff. Startzondag. Organist: Johanna Vos.
Paaskaars aansteken: Maria
Koning. Collecten: 1. Vredesweek. 2.
Kerk. Bij de uitgang: beheer. Oppas:
aanwezig. Knd.: Stijntje de Ruiter.
Zondag 15 sept. is een bijzondere dienst, omdat we dan afscheid
gaan nemen van een aantal mensen
dat voor lange of kortere tijd de
schouders gezet heeft onder het
werk voor de gemeente. Zo zullen
we Jakob Kappen en René Herben
bedanken voor hun ouderlingschap,
waarbij Jakob nog ondersteunende
werkzaamheden zal blijven verrichten (waarvoor zeer veel dank).
Afscheid van de diaconie nemen
Harry Janssen, Olga Koning en
Sjoerdje Vording. Ieder van hen
heeft op eigen wijze zich zeer verdienstelijk gemaakt in de afgelopen
jaren. Anderen zullen dit nu van hen
overnemen. We zijn hen zeer dankbaar. Hoewel het lastig was (ja ook
in de kerk valt het niet meer mee
om vrijwilligers te zoeken voor het
werk dat gedaan moet worden) zijn
er gelukkig 5 mensen bereid gevonden nieuwe taken op zich te nemen.
Allereerst is dat Gerda Breukelaar
die naast haar pastoraal medewerker zijn het ambt van ouderling gaat
vervullen. Ook Michiel Hasslacher
wordt ouderling, met coördinerende taken en voor bijzondere projecten Dit is een nieuwe functie voor
onze ‘jongste aanwinst’. We zijn echt
heel blij dat hij zich op deze wijze
wil inzetten voor de kerk. En dan
de nieuwe diakenen: Hieke Herben,
actief in de kindernevendienst en de
jeugdkerk, is bereid zich in te zetten
voor de diaconie. Super bedankt!
En Wilma Noorda, pastoraal medewerker, die daarnaast nu ook diaken
wordt. Renate Nagelhout-Herben,
betrokken bij de kindernevendienst,
gaat zich als secretaris inzetten voor
het college van kerkrentmeesters.
Fantastisch. Géke van Sleen, die
kosterstaken vervult, heeft te kennen gegeven pastoraal medewerker
te willen worden. Ook daar zijn we
heel blij mee. Wat fijn dat er mensen zijn die de noodzaak van het
werk voelen en zeggen: ja, ik doe
het, ik wil een taak oppakken en
mijn best ervoor doen. Zo dankbaar
ben ik voor deze mensen. Misschien

mag ik zeggen dat zij Gods roep
hebben verstaan? We willen hen
bevestigen en een zegen meegeven
voor de komende tijd. Samen bouwen we aan deze kerk ter plaatse,
samen zijn we gemeente van onze
Heer Jezus Christus.
P.S. ik las een citaat van een bijzondere dominee, Nadia Bolz-Weber.
Zij is Luthers dominee in Denver,
waar ze een kerkgemeente oprichtte in 2008 met de prachtige naam
House for all Sinners en Saints,
oftewel huis voor alle zondaars en
heiligen. Een ongewone dominee,
met ongewone gewoontes. Eén
daarvan, daar vertelt ze over in
haar boek ‘Vrijspraak voor losers’,
is dat ze zodra nieuwe mensen zich
aansluiten bij haar gemeente, en zij
ze verwelkomt, dat ze dan meteen
al aankondigt dat er een punt komt
dat de kerk hen tegen gaat vallen, je
zult een keer worden teleurgesteld
of gekwetst, zo vertelt ze de nieuwe
mensen die ze verwelkomt. ‘En
dan moedig ik ze aan, om nu alvast
vóórdat dat gebeurt, te besluiten of
ze zullen blijven nádat het gebeurd
is’. Dit neem ik graag van haar over!
Een geweldige quote, want het is zo
wáár. Dat geldt voor elke kerk. Dat
geldt voor alle mensen die er wat
doen. Je bent enthousiast en wilt er
wat van maken maar er komt een
punt waarop je teleurgesteld zult
zijn. De vraag is: ben je dan bereid
te blijven komen en samen met
anderen aan de gemeente te blijven
bouwen? En niet af te haken en zeggen dat de kerk niet deugt?
Jarig. 18-09: mw. A.B. Appelo-Vennik, Prinses Beatrixstr. 9/28, 9422
HH Smilde: 88 jaar.
18-09: mw. P. Middelbos-de Boer, J.
de Walstra.18a, 9421 PP: 80 jaar.
22-09: dhr. A. Bos, Kanaalweg 106a, 9422 BG Smilde: 86 jaar.
2909: mw. J.A. de Vries-van Noort,
Zwenkgras 2, 9421 NL: 78 jaar.
29-09: dhr. W. Halsema, Rondgang
7, 9408 MC Assen: 85 jaar.
02-10: dhr. L. Snippe, Hoofdweg 141,
9421 PA: 81 jaar.
03-10: dhr. W. de Vries, Zwenkgras
2, 9421 NL: 79 jaar. Wij wensen u
beide een fijne dag en Gods zegen
voor de toekomst!
Jubileum. Dhr. G. Dussel en mw.
H. Dussel-Woldhuis, Bremstr. 1,
9421 RT, die op 29 sept. 30 jaar zijn
getrouwd.
Mw. H. Riepma-van de Zandschulp
en dhr. A.W. Riepma, Haverhullen
32, 9403 WH Assen die op 3 okt.
35 jaar zijn getrouwd. Wij wensen
u allen een fijne dag en Gods zegen
voor de toekomst!
Vrouwenver. H.V.G. – Draagt
Elkanders Lasten start 18 sept. weer
met een nieuw seizoen. Aanvang:
19.45 uur in de locatie achter de
Waterstaatskerk aan de Hoofdweg.
We hopen met elkaar op gezellige
en goede avonden. Nieuwe leden en
gasten zijn van harte welkom.
Vrouwenver. Ora et Labora komt
17 sept. Samen 19.30 uur in het
gebouw achter de Waterstaatskerk.
Onderwerp: Het duizend jaren rijk.
Bijbelstudie uit Openbaring 20 en uit
‘In Gesprek’ 2017, nr. 5, blz. 10. Vrije
bijdrage: mw. L. Rispens-Oostra.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-

Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 15 sept.: GK 10.00
ds. F. de Jong, Leek. Organist:
Egbert Schoenmaker. Knd.: groep
1 t/m 8. Oppas: fam. van Voorst en
fam. Snippe. Bloemendienst: mw.
F. Beenen. Collecten: 1. Kerk. 2.
Diaconie. Deurcollecte: bloemenfonds.
Kerkdiensten 22 sept.: HK
10.00 ds. E. de Vries-Baarlink. Gez.
dienst.
Aleida Kramer 10.30 mw. M. v/d
Linde.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. DolsmaMaat, Kalteren 6, 7981 LR Diever,
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 15 sept.: 10.00
startdienst met ds. B. van Werven.
Knd.: groep 1 t/m 6. Na de dienst
is er koffie met zelfgemaakte lekkernijen! 19.15 ds. K. Bijleveld, Boornbergen.
Kerkdiensten 22 sept.: 10.00
ds. W. Ferguson, Zwolle. Knd.: alle
groepen. 19.15 ds. B. van Werven.
Bazar. Van 10.00 tot 15.00 uur bij
de Kruiskerk t.b.v. World Servants.
Veel te koop, maar ook leuke dingen
om te doen; voor jong en oud!
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 15 sept.: 9.30 ds. B.
de Groot, Zweeloo. Knd. en jongerenkerk. O.v.d.: mw. B. Tuit en mw.
H. Kiers. Diakenen: mw. G. Westerdijk en mw. A. Leffers. Organist: Anne Unij. Oppas: Astrid
Loots. Knd.: Greetje. Beamteam:
Mark. Gastdames: mw. H. Hugen en
mw. N. Lamfers. Autodienst: mw.
R. Roffel: mw. Huizing; dhr. J. Bakker: fam. Potze. Collecten: 1. Kerk
in Actie, 2. Spaarcollecte. 3. A.K.A
Kerkdienst 22 sept.: 9.30 ds. H.
de Kok-Mellema, Kampen. O.v.d.:
dhr. J. van Vondel en mw. A. Aukes.
Diakenen: mw. H. Kuiper en
mw. E. Rendering. Organist: Nelleke v/d Leest. Oppas: Caroline
Leenman. Beamteam: Monique.
Gastdames: mw. J. Bos en mw. A.
Buter. Autodienst: dhr. B. Baptist:
mw. Huizing en fam. Potze. Collecten: 1. Diaconie. 2. Spaarcollecte.
3. Kerk.
GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-Sikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC Gees,
tel. 0524-581992
Kerkdienst 15 sept.: 10.00 ds. B.
Breunesse. Startzondag. Wijkdienst
georganiseerd door de wijk Zwinderen/Nieuw-Zwinderen/Geeserveld.
Knd.: ja. Kaars aansteken: Casper Euving. O.v.d.: René Aasman.
Organist: Hendrikus Vugteveen.
Oppas: Renate Wolswinkel en
Femke Euving. Collecten: 1. Kerk.
2. KiA/Vredesweek. 3. Jaarproject
diaconie. Bloemengroet: fam. D.
Louissen. Autodienst: mw. C. ten
Napel (291368). Na de dienst is er
koffiedrinken in Pluspunt.
Kerkdienst 22 sept.: 10.00 ds.
S. Boukes, Damwoude. H.A. Knd.:
ja. Kaars aansteken: Lola Kelder.
O.v.d.: Tilly den Boer. Organist:
Harmke Elders. Oppas: Linda
Schipper en Hielke Luimstra. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 3.
Onderhoud. Bloemengroet: fam.
H. Schuring. Autodienst: fam. B.
ten Brink (291050). Na de dienst is
er koffiedrinken.
Jarig. Mw. K. Aasman-Keen, 19
sept.: 83 jaar. Adres: Tilweg 11 7863
TJ Gees.
Dhr. P. Braker, 30 sept.: 76 jaar.
Adres: Brinkweg 6 7864 TD Zwin-
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deren. Van harte gefeliciteerd, een
fijne dag en Gods zegen toegewenst
voor het nieuwe levensjaar.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 15 sept.: 9.30 ds. A.
Rooze. O.v.d.: J. de Wolde. Organist: M. Hof. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: onderhoud gebouwen. Welkomstcie.:
fam. W. Dorst.
Kerkdienst 22 sept.: 9.30 ds.
H. Klaassens. H.A. O.v.d.: W. v/d
Brand. Organist: M. Hof. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: onderhoud gebouwen. Welkomstcie.: fam. R. Rotmensen.
KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 15 sept.: 10.00 ds.
H. Dekker. Startdienst. Thema:
Een goed verhaal! Organist: Wessel Voorn. O.v.d.: cie. Bijzondere
Diensten. Welkom: cie. Bijzondere
Diensten. Beamer: Gelske.
Kerkdienst 22 sept.: 10.00 mw.
F. van Wieren, Emmen. Organist:
Wessel Voorn. O.v.d.: Ali. Welkom:
Wicher en Ida. Beamer: Lucie.
Klazienaveen-Noord-Zingt.
Zangavond 22 sept. om 19.00 uur.
Thema: Looft Hem met de trommel en de fluit. Leiding: dhr. Frits
Koops, Veele. M.m.v. Chr. Fanfare
Orkest Prins Hendrik uit EmmerCompascuum. Organist: Anne
Unij. Beamer: Jantje.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord, tel
0591-553482
Kerkdienst 15 sept. 10.00 ds.
E. van der Meulen. Gemeentestartzondag. O.v.d.: dhr. A. Stevens.
Koster: dhr. H. Engberts. Collecten: 1. Eigen jeugdwerk. 2. Kerk.
Bij de uitgang: gebouwen. Oppas:
Corenna Mennik. Knd.: Alexandra
Mensing. Kaars aansteken: Yoeri
Pals. Bediening beamer: Marcel
Haan. Ontvangst: Geerte Klok.
Bloemendienst: mw. H. Doek.
Autodienst: A. Stevens.
Kerkdienst 22 sept.: 10.00 d.
E. Wisselink en ds. E. v/d Meulen.
School-Kerk-Gezinsdienst. O.v.d.:
mw. J. Feijen-Snippe. Organist: dhr.
H. Vugteveen. Koster: dhr. A. Engberts. Collecten: 1. Kinderkamp
Zuidoost Drenthe. Bij de uitgang:
onkosten. Oppas: Theresia Seip.
Ontvangst: fam. Velzing. Bloemendienst: mw. A. Drok. Autodienst: H. Naber.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 15 sept.: 10.00 ds.
E. Wisselink. M.m.v. de Cantorij.
Organist: mw. W. Misker. Collecten: diaconie, Zuiderkerk. Uitgangscollecte: gebouwen. Autodienst:
mw. M. Meijer en mw. Jakobs: fam.
W. Meulman. Autodienst: mw. G.
Horstman: dhr. C. Douma. Lector:
Fimke van Sloten. O.v.d.: Albert
Meijering. Bloemen: fam. Geers.
Koster: C. Flokstra. Kofﬁe: Willem en Evelien Meulman. Ontvangst en Nieuwsbrief: Jan en
Lineke Hilberts.
In deze dienst lezen we het verhaal
over David en Goliath (1 Samuël 17:
31 - 50). Thema: ‘Niet met gelijke
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munt terugbetalen’. David doet dat
namelijk niet richting Goliath. Hij
reageert vanuit het Woord van de
Heer. Voor ons is het verleidelijk
om iemand met gelijke munt terug
te betalen. Je kunt ook anders reageren maar hoe dan?
Kerkdienst 22 sept.: 10.00 ds.
H. Nobel. Organist: mw. W. Misker. Collecten: diaconie, Zuiderkerk. Uitgangscollecte: gebouwen.
Autodienst: mw. M. Meijer en mw.
Jakobs: mw. G. Reuvekamp. Autodienst: mw. G. Horstman: mw. H.
Ellen. Lector: Jits Wanders. O.v.d.:
Hilly Lanjouw. Bloemen: dhr. Flokstra. Koster: H. Wesseling. Koffie:
Jan en Trijn Hogeveen. Ontvangst
en Nieuwsbrief: Jan en Trijn
Hogeveen.
Kerk-Schooldienst 22 sept.
Noorderkerk. ‘De barmhartige
Samaritaan’ is het thema v/d jaarlijkse kerkschooldienst. Die wordt
deze keer gehouden in de Noorderkerk, Vaart NZ 139 in NieuwAmsterdam met als voorgangers
ds. Elly van der Meulen en ds. Elly
Wisselink. Aanvang: 10.00 uur. Hij
wordt voorbereid door afgevaardigden van de verschillende kerken
en leerkrachten van de protestantschristelijke basisschool ‘De Bron’.
Leerlingen van deze school zullen
meewerken aan de dienst. Op verschillende manieren zullen we stilstaan bij het thema. Er zijn liedjes
via de beamer, er is een kinderkoor
en nog veel meer. Na de dienst is er
ranja en koffie/thee en alle gelegenheid om nog even na te praten. In
de dienst wordt een collecte gehouden voor de Stichting Kinderkamp
Zuidoost Drenthe. Deze stichting
organiseert ieder jaar een vakantiekamp voor kinderen in de basisschoolleeftijd die zich (tijdelijk) in
een kwetsbare positie bevinden. Bij
de uitgang zal er na de dienst nog
een collecte gehouden worden voor
de onkosten. Van harte welkom om
deze dienst mee te komen maken!
Rommelmarkt. 1e verkoopdag
wordt gehouden op 21 sept. van
9.30 tot 13.00 uur; 2e verkoopdag
wordt gehouden op 28 sept. van
9.30 tot 13.00 uur. Achter de Zuiderkerk Nieuw-A’dam.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. SchippersElzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 15 sept.: De Wijngaard 9.30 ds. Jumelet, Erica. Collecten: 1. Zending (Kerk in Actie).
2. Kerk. Knd.: alle groepen. Autodienst: J. van Kleef en P. Hogeveen.
Oppas: Tabitha Eisses. Bloemengroet: fam. H. Oving.
Kerkdienst 22 sept. Deze dienst
is de startdienst van het winterseizoen. De dienst wordt geheel verzorgd door het gospelkoor Nooit
Alleen uit Gramsbergen. Thema:
‘De wachtende Vader’. Na de
dienst is er gelegenheid om met
elkaar koffie/thee te drinken in De
Rank en is er nog een spel. Collecten: 1. Vredesweek PKN. 2. Kerk.
Knd.: alle groepen. Autodienst:
B. Schans en M. Oving. Oppas:
Wouter Kloosterman. Bloemengroet: fam. P. Hogeveen.
19 sept. is er een moment van
gebed in de consistorie. Aanvang:
19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
In de startweek is er voor de kinderen van de basisschool een spelmiddag. Nadere gegevens krijgen de
kinderen via de school. Je mag altijd
Lees verder op pagina 4
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een vriendje of vriendinnetje meenemen. Het wordt vast weer een
gezellige en spannende middag.
De kopij voor de Zandloper moet
uiterlijk 23 sept. in geleverd worden.
De kerkenraad vergadert 26
sept. weer in De Rank. Aanvang:
20.00 uur.
ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers,
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Klazienaveen
Kerkdienst 5 sept.: 9.30 dhr.
Sprenger, Schoonebeek. O.v.d.:
dhr. J. Batterink. Collectant: mw.
J. Hemel. Organist: dhr. J Kroon.
Koster: fam. J. Batterink. Collecten: zending. Deurcollecte: onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 22 sept.: 9.30 ds.
Van Breevoort, Nw.-Amsterdam.
O.v.d.: mw. A Reuver. Collectant: mw. W Batterink. Organist:
mw. G. Fictorie. Koster: fam. J.
Batterink. Collecten: vredesweek.
Deurcollecte: onderhoud kerkgebouw.
Startdienst. 29 sept. hopen wij
weer onze startdienst te houden.
Bert Broers hoopt dan voor te
gaan en zal vast wel weer de gitaar
meenemen. Het thema van de
dienst is: ‘Een goed verhaal’. Na de
dienst bent u van harte uitgenodigd
voor een kopje koffie, thee of limonade. We besluiten de dag met een
lunch. Bij goed weer is er voor de
jeugd een springkussen. Er ligt een
formulier in de kerk waar u zich op
kunt geven voor de lunch met het
aantal personen.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis,
scriba, Watertorenweg 15, 7688
PX Daarle
Kerkdiensten 15 sept.: 9.30 ds.
T. Oldenhuis, Coevorden. 19.00
ds. R. Visser, Uelsen. Organist:
dhr. L. van de Schootbrugge. Knd.:
Rianne Kamphuis (1, 2) en Lian
Wetering (5, 6). Tnd.: 19.00 uur:
Erna Immink (7, 8). Oppas: Minie
Veldman, Edith Kamphuis en Jaëlle
Valk. Collecten: Kia/Zending en
diaconie. Bloemen bezorgen:
Gea Wessels.
Kerkdiensten 22 sept.: 9.30 da.
M. Winters-Karels, Ommen. 19.00
ds. J. Wassenaar. Organisten:
dhr. H. Valk en dhr. R. Roelofs.
Knd.: (1, 2) en (3,4). Tnd.: 19.00
uur: Wendy Mollink (7, 8). Oppas:
Marlous Heukels, Géranda Kamphuis en Céline Valk. Collecten: kerk
en diaconie. Bloemen bezorgen:
Alie Reimink.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 15 sept.: De
Antenne 9.30 ds. J. Zondag.
Doopdienst. O.v.d.: Wim Vrieling.
Organist: Nico Aalberts. Lector: Alice Bijker. Gastpersonen:
fam. Barbu-Meerman. Koster:
Grietje Visser. 19.00 ds. J. Zondag.
Taizédienst. Organist: Nico Aalberts. Koster: Sicco van der Graaf.
Thema: ‘Open armen’ n.a.v. het
verhaal in Lucas 15, over de vader
met 2 zonen. Van harte welkom.
De kerk is open vanaf 18.00 uur.
De Fontein 19.00 ds. G. Heusinkveld, Daarle. O.v.d.: Johan Tinholt.
Organist: Hans Niezink. Koster:
Nico van Hattem.

Kerkdiensten 22 sept.: De
Antenne 9.30 ds. K. van Staveren.
Bevestiging ouderlingen. O.v.d.:
Julia Schuurhuis. Pianist: Luco Hans.
Gastpersonen: fam. KruidhofJonkers. Koster: Marie Gerrits.
Bevestiging ouderlingen. VDK
16.00 ds. K. van Staveren. Kruimeldienst. 19.00 ds. J. Zondag. O.v.d.:
Margareth Joosten. Koster: Henk
Zomer. Opendeurdienst m.m.v.
Chr. Mannenkoor Hollandsche veld.
Collecten: PKW. Bij de uitgang:
15-9 zending/22-9 Diaconie. Kindercollecte: 3e kwartaal: naaiproject voor Days for Girls.
Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: Mirthe Schuurhuis, Michelle Breukelman en Wenny Schuurman.
Van Dedem Marke: 15 sept: ds.
K. van Staveren. Organist: ds. W.
Visscher. 22 sept: Team RKK. Pianist: Fred van Dijk.
Zieken. Clara Feyoena Heem,
Hardenberg: 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, Beethovenstr. 21; mw.
A. de Jonge-van Hummel, De Tjalk
37, Unit 2, k. 13; mw. D. GrutterVarwijk, De Tjalk 23, unit 2, k. 18.
Verzorgingstehuis De Nieuwe
Wever, Kalanderij 1, 7776 XW
Slagharen: dhr. G. van Keulen,
Zwierstr. 20, no: 21.
Zorgcentrum De Eik, Coevorderweg 31, 7776 AC Slagharen: mw.
Schipper Drenth, Hortensiastr. 43.
Muldershoek, Stationsweg 65, 7691
AP Bergentheim: mw. E. Wolbink
Steen, Schuttevaer 51, k. 75.
Vogellanden, Postbus 1057, 8001
BB Zwolle: mw. T. van Asperen
Keddeman, Ommerkanaal 47, afd.
Ibis.
Universitair 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.
Activiteiten. 18 sept.: 19.45 uur
De Doorgang (De Fontein).
19 sept.: 9.45 uur Bijbelkring (consistorie Van Dedemkrk).
De Samenspraak. De sluitingsdatum voor het okt.-nr. van De
Samenspraak is 14 sept. om 17.00
uur. S.v.p. uw kopij voorzien van
uw naam en telefoonnr., zodat
we in geval van vragen contact
met u kunnen opnemen. U kunt
uw kopij aanleveren per email via
de.samenspraak@gmail.com De
tekst graag in een Wordbestand
in de bijlage meesturen. U kunt de
tekst ook in beide kerken in de
daarvoor bestemde bus (De Antenne) of postvakje (Van Dedemkerk)
deponeren. Wilt u in de onderwerp
regel de titel van het artikel en de
rubriek waar het geplaatst moet
worden vermelden?
Ben jij of voel jij je ook jongere
binnen de gemeente? Het lijkt
ons leuk om in het nieuwe kerkelijke jaar een gespreksgroep voor
20/30ers te starten, waarbij we
circa 2-wekelijks samenkomen om
gesprekken te voeren over het
geloof. De invulling hiervan kunnen
we uiteraard samen bepalen, maar
denk hierbij bijvoorbeeld aan het
bespreken van thema’s aan de hand
van een boekje, waarbij we zo nu
en dan ook een predikant of gast-

spreker kunnen uitnodigen. Word
jij hier ook enthousiast van? Stuur
dan een berichtje naar Eline Grol of
Derk van Dijk via elinegrol@hotmail.com of 0629872801. Maak jij
het verschil! Jongeren zijn op zoek
naar een kerk die om hen geeft en
hen wil leren wat het is om te leven
met God. Dat kan het verschil
maken in het leven van een jongere:
een luisterend oor en een open
hart! Voor het komende seizoen
zijn we voor de catechese daarom
op zoek naar iemand die houdt van
jongeren, de Bijbel, goede gesprekken, gezelligheid of leidinggeven aan
een groep. Iemand die het verschil
wil maken voor de jongeren in onze
gemeente. We hebben je har(d)t
nodig! Neem voor meer informatie contact op met Jorien Beunk:
jbeunk@pkn-dedemsvaart.nl
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham, tel.
0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 15 sept.: 9.30 ds.
R van Hornsveld. Voorber. H.A.
O.v.d.: groep B. Knd.: peuters:
Margot Kleinnijenhuis en Riëtte
Bosch; groep 1 t/m 6. Oppas: zaal
6: Dorien Dood, Jacobien Vehof,
Mirja Oldegbers en Ellis Huisken.
Koffiedrinken na de dienst. Kofﬁeschenken: Gerhard en Wilma
Zwiers. Collecten: 1. Diaconie.
2. Alg. Kerkelijke Arbeid. Deurcollecte: kerk. HK 19.00 ds. R. van
Hornsveld. Gez. dienst. Col1ecten: Diaconie. 2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: beeld en geluid.
Welkom. Wij heten van harte
welkom in ons midden, Annelies
Lindeboom, die van de Geref. Kerk
te Vriezenveen is overgekomen.
Wij hopen dat je je goed thuis mag
voelen in onze kerk.
Kerkdiensten 22 sept.: HK9.30
ds. H de Haan. Viering H.A. HK
19.00 ds. G de Goeijen. H.A.
Het Liefferdinck 10.00 ds. M.
Zoeteweij, Lemele. H.A.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord).
Overleden. 31 aug. is, na een
periode van ernstige ziekte, overleden Egbert Hofsink, op 51-jarige
leeftijd. Hij woonde met zijn vrouw
Gerlinde en zijn kinderen William
en Anouk in de Marslaan 61. We
leven mee met Gerlinde, William,
Anouk, zijn vader en moeder, zijn
schoonmoeder, broers en zussen.
Zieken. In het CFH zijn mw. G.
Lanting-Sikkenga (Bramerstr. 40),
Herstel-Unit 5, k. 9; mw. E. Nijmeijer-Prenger, Bisschopshof 7, bgg,
k. 9; mw. A. Wolbink-Beuving, Hof
van Pepijn 25 (Baander 8); mw. A.
Timmer-Beuving, Burg. Schuitestr.
74 (Unit 1. k. 10); mw. J. Ekkelenkamp-Nijman, Westeindigerdijk
20, revalidatie-unit 2, k. 12; dhr. F.
Altena, Wulpstr. 7, unit 4, k. 1; mw.
Z. Eshuis-Kelder, Stationsstr., Baander 17.
Dhr. A. Tiecken, Lage Gaardenstraat, is weer thuis; het gaat goed.
Baalder. Mw. Kerkhof-Wander,
Baalderesch 119, verblijft in het
Hospice. Meeleven door op bezoek
te gaan…, dat kan eigenlijk niet
meer, maar meeleven met kaarten,
dat kan wel degelijk. Het meest
handig is tóch dan naar het huisadres, Baalderesch 119.
Radewijk. 17 sept. start de cantorij weer. Nieuwe leden zijn van
harte welkom op de dinsdagavon-

den. Als cantorij zingen we vooral
liederen uit het liedboek, maar
ook andere liederen. De wijkkerkenraad vergadert op woensdag
11 september om 19.45 uur in de
Opgang.
Ouderenmiddag. Na een periode
van rust gaan we op 10 sept. weer
van start met onze ouderenmiddag.
We komen om 14.00 uur bij elkaar
in de Opgang. Deze middag wordt
verzorgd door ds. Yvonne van Benthem. Nieuwe leden zijn van harte
welkom.
Op 11 en 12 okt. wordt de kleding- en boekenbeurs weer gehouden. U kunt uw kleding en boeken
weer inleveren op de bekende
adressen en bij de fam. De Weerd,
Klinkerweg 4. Naast kleding zijn
goede boeken zeer gewenst, wilt
u uw boekenkast nog eens doorkijken of er boeken zijn die u kunt
missen? De opbrengst gaat dit jaar
naar Geges, Roemenië, waar de
fam. Heidotting uit Radewijk nog
steeds contacten heeft, en naar de
Baalderborg, Vlasakkerkamp 15-17,
waar men spaart voor een tovertafel voor de bewoners.
Stg. Buddy Project Hardenberg doet mee aan de Rabobank
Clubactie van 27 sept. t/m 11 okt.
De Rabobank verdeelt dit najaar
€ 130.000 onder stichtingen en
verenigingen. Hoe meer stemmen
op ons worden uitgebracht hoe
meer bewoners van het AZC en
statushouders wij kunnen helpen
met integratie in onze samenleving.
Omgerekend is elke stem ongeveer
€ 10 waard. Met 400 stemmen
hebben wij alweer de financiën op
orde voor een nieuw project van 4
maanden.
LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 15 sept.: De Lantaarn
10.00 ds. G. Zijl, Hellendoorn.
Zieken. Dineke Kruidhof, Anerweg noord 58, 7775 AT Lutten, is
deze week gekatheteriseerd, gedotterd en heeft een stent gekregen.
Ze is heel dankbaar dat het allemaal goed is gegaan. Ze moet over
8 weken weer naar het ziekenhuis
voor behandeling
Judith Mol, Rondweg 3, 7777 SM
Schuinesloot, is in het Isala ziekenhuis in Zwolle opgenomen met een
ontstoken hartzakje. We wensen
haar van harte beterschap toe en
hopen dat ze gauw weer thuis zal
zijn.
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, AnerwegNoord 118, 7775 AV Lutten, wordt
verpleegd op revalidatie unit 4, k. 4,
Clara Feyoena Heem. Wij wensen
alle zieken Gods kracht en nabijheid toe.
Jarig. Dhr. J. v/d Kamp, Anerweg
Zuid 55A, 7775 AP Lutten, 09-091942.
Mw. H. Lamberink-Benjamins, de
Lutteresweg 21, 7775 PN Lutten,
10-09-1941.
Dhr. G. Mol, Dedemsvaartseweg
Noord 192, 7775 AM Lutten,
12-09-1933.
Mw. A. Benjamins-Zaagman, Rheezerweg 73, De Delle, 7771 TD
Hardenberg, 13-09-1935.
Dhr. J. Nijmeijer, de Kerkdijk 15,
7775 RA Lutten, 13-09-1938.
Mw. A. Gritter-Benjamins, Schuineslootweg 29A, 7777 RG Schuinesloot, 15-09-1946.
Jubileum. Op 10 sept. waren

Joan en Willeke Thalen, Anerweg
Noord 144, 7775 AW Lutten, 25
jaar getrouwd. We hen Gods zegen
toe.
Startzondag – een goed verhaal!
Vandaag is de start van een nieuw
kerkelijk seizoen, daarom willen we
er vandaag een gezellige en mooie
dag van maken. We beginnen deze
dag om 10.00 uur met een dienst in
Ons Trefpunt o.l.v. ds. Post. M.m.v.
Stricta Via. De dienst is thuis te
beluisteren via de kerkomroep van
De Kapel. Na de dienst is er koffie, thee of ranja met natuurlijk wat
lekkers. Rond 12:00 uur is er de
mogelijkheid om deel te nemen aan
het spel ‘over de streep’. Voor de
kinderen worden verse poffertjes
gebakken! Rond 12.30 uur gaat de
BBQ aan voor iedereen. Het saladeteam heeft weer een variatie aan
salades gemaakt. Dank daarvoor!
Mocht je je niet hebben opgegeven,
meld je dan even bij iemand v/d
commissie. Er is eten genoeg!
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg, tel.
0523-235724, e-mail j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 15 sept.: 9.30 ds. B.
Heusinkveld, Daarle. In deze dienst
zal de zangver. Zang en Vriendschap enkele liederen ten gehore
brengen. Zang en Vriendschap is
sinds vorig jaar samengegaan met
het koor uit Westerhaar. Komt
allen om samen te zingen tot Gods
eer 19.00 ds. L. van Rikxoort.
O.v.d.: mw. R. Willems. Diakenen: A. Maat en H. ter Bekke.
Collecten: diaconie, kerk en
gebouwen. Gastvrouw: mw. G.
Woelderink.
Kerkdienst 22 sept.: 9.30 ds. L.
van Rikxoort. Beerzerveld 19.00
ds. H. ter Beek, Zwartsluis. Gez.
dienst. O.v.d.: dhr. W. Menzo.
Diakenen: B. Mellema en W. Wittenberg. Collecten: Stg. Michal,
kerk en gebouwen. Gastheer: W.
Wittenberg.
Jarig. Op 24 sept. hoopt mw.
Woelderink-Lotterman, Stationsweg 97, 7691 AP Bergentheim, 90
jaar te worden.
Op 14 sept. hoopt mw. J. ter Bekke-Meester, Liezenstr. 9, 7685 PV
Beerzerveld, 72 jaar te worden.
Vanrte gefeliciteerd.
Meeleven. Vrijdag 6 sept. werd de
familie Jaspers door een verschrikkelijk verdriet getroffen. Dinant Jaspers, de man van Diane, (schoon)
vader van Patrick en Sylvia en Marc
werd getroffen door een hartaanval. Nog maar 47 jaar jong, moeten zij afscheid nemen van iemand
die hun zo dierbaar is. Niet alleen
zij, maar ook een moeder moet
haar kind loslaten. We verliezen in
Dinant een markante en vriendelijke man, die nooit om woorden
verlegen leek te zitten. Ongelooflijk, woorden schieten te kort.
Wanneer wij echter geen woorden
weten te vinden is er één tot wie
wij ons kunnen wenden. Onze God
en Vader laat nooit los wat Zijn
hand begonnen is. Hij houdt vast,
altijd en in alle omstandigheden.
Dat jullie dat nu, vooral ook op
vrijdag 13 sept. bij de herdenkingsdienst, maar ook in de periode die
daarna komt, mogen ervaren, dat
bidden we jullie van harte toe.
We leven ook mee met mw. E.
van Belzen. Zij is ernstig ziek. Ook
voor u bidden we, dat u Gods
Lees verder op pagina 7
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‘Wij mensen uit Overijssel’, (I)

Een diep-Fries te midden
van de Saksen
Of ik een lezing wilde houden over ‘Wij mensen uit Overijssel’. Die
vraag kreeg ik enige tijd geleden van de voorzitster van een vrouwenvereniging in Den Ham. Terwijl ik niet uit Overijssel kom - ik heb
Friese wortels, en ik ben zo’n achttien-en-een-half jaar predikant in ‘it
heitelân’ geweest. Inmiddels ben ik wel ongeveer vijftien jaar dominee
in Hellendoorn, in Overijssel, diep in het land van de Saksen.

DOOR DR. JAN DIRK
WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Nederland wel verdeeld in Friezen, Saksen en Franken. Vandaag
de dag gebeurt dat niet meer.
Wij leven tegenwoordig namelijk in een sterk globaliserende
wereld, waarin grenzen meer
en meer wegvallen. Dan is zo’n
verdeling in autochtone bevolkingsgroepen moeilijk meer vol
te houden.

Ik heb de uitnodiging aanvaard. Niet alleen omdat
ik meende dat ik er na al die jaren
sinds 2004 uit eigen ervaring iets
over zou kunnen zeggen. Ook
omdat ik er veel studie naar heb
gedaan, wat vorig jaar resulteerde
Daar komt nog iets bij: spreken
in een wetenschappelijke verhanover Friezen, Saksen en Franken
deling, die ik samen met Ard ten
heeft te maken
Brinke MA
met denken in
in een kerkGAANDEWEG WERD MIJ DUIDELIJK DAT
categorieën als
historisch
‘JOA’ IN HELLENDOORN EN OMSTREKEN
ras en volksaard,
tijdschrift heb
NIET ‘JA’ BETEKENT, OOK NIET ‘NEE’…
en daar moet je
gepubliceerd.
mee uitkijken - reden waarom ik
Dat artikel ging vooral over de
geloofsmentaliteit van ‘de Saksen’. hierboven ook ‘de volksaard’ tussen aanhalingstekens gezet heb.
Die kwestie laat ik hier rusten.
Het is mij nu om ‘de volksaard’ te Binnen de kortste keren zit men
in het vaarwater van bloed en
doen. Enkele observaties van een
bodem. In de jaren ’30 en ’40 van
diep-Fries.
de vorige eeuw hebben we de
ongelukken van een benadering
‘De Saksen’
vanuit de leer van de genetica
Ik schreef ‘de Saksen’ tussen
(erfelijkheid) gezien, vooral in
aanhalingstekens. Dat vergt
Duitsland. Onze tijd is er helaas
enige toelichting. Vroeger werd
ook niet helemaal vrij van…
de autochtone bevolking van

Open zangavond op 24 september

Kom zingen met het Christelijk
Mannenkoor Assen
Een avond samen zingen met het Christelijk Mannenkoor Assen
(CMA) onder leiding van dirigent Bert Duijst. Hoe lijkt u dat? Na
het succes van vorig jaar worden mannen uitgenodigd lid te worden
van het koor. Partners, vrienden en familie krijgen de gelegenheid een
avondje ontspannen samen te zingen en de mogelijkheden te verkennen van hun stem.

Het is niet nodig om noten te
kunnen lezen. Belangrijker zijn
enthousiasme en plezier. De dirigent legt tijdens die avond uit hoe
je je stem optimaal kunt gebruiken
en hoe er een mooie koorklank
ontstaat. Het wordt een spannende avond met mooie muziek. Er is
een pauze met koffie en fris en tijd
voor ontmoeting.
Jubileumavond 3 oktober
Bent u op de open Zangavond
verhinderd, kom dan gerust naar
de vaste repetitieavond, iedere

dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur
in De Bron, Einthovenstraat 28
te Assen.
Nieuwe leden kunnen direct mee
repeteren voor het jubileumconcert op 3 oktober 2020 in De
Nieuwe Kolk. Het CMA verzorgt
dit concert ter gelegenheid van
het 55-jarig jubileum. Medewerking wordt verleend door Harm
Hoeve, André van Vliet, Noortje
Middelkoop en Margreet Rietveld.
Voorziet in behoefte
Zingen in het CMA voorziet dui-

Dat alles neemt niet weg dat
mensen afkomstig uit de ene
streek van ons land nu eenmaal
vaak anders in elkaar zitten dan
mensen uit een andere streek.
Een voorbeeld om dat duidelijk
te maken. Ik heb enkele kerkenraadsleden die vanuit het westen
van Nederland in Hellendoorn
en omstreken zijn komen wonen.
Na slechts één vergadering kan
iedereen zeggen wie dat zijn. Het
zijn mensen die het hart op de
tong hebben, die recht voor z’n
raap zijn.
‘Halven en laksen’
Toen ik in 2003 vanuit Workum
en It Heidenskip naar Hellendoorn
beroepen werd, kreeg ik van een
goede vriend een gedichtje van
een Friese dichter, Yke Reinders
Boarnstra, toegezonden.
Party dûmny’s mienden it Fryslân:
‘Trijeris wé oer de healen en laksen!’
Mar do kaem de dei fen in ‘better’
birop,
Do bikearden hja alsaljeaf Saksen.
In de vertaling van D.A. Tamminga:
Heel wat dominees was het
menens:
‘Driemaal wee over de halven en
laksen!’
Maar toen kwam de dag van het

delijk in een behoefte. Het koor
heeft ca 130 leden.
Vanaf augustus 1999 is Bert Duijst
dirigent van het CMA. Door zijn
enthousiaste en deskundige leiding heeft hij het koor op haar
huidige hoge niveau gebracht.
Mede door hem is het repertoire
van het CMA met vele prachtige

‘beter’ beroep,
Toen bekeerden ze liever Saksen.
In de pennenvrucht worden
Saksen aangeduid als ‘halven’ en
‘laksen’. Wat wordt daar mee
bedoeld? Ik vat het zo op dat je
niet zo gauw weet wat je aan die
mensen hebt. Ik merkte dat bijvoorbeeld toen mij gaandeweg
duidelijk werd dat ‘Joa’ in Hellendoorn en omstreken niet ‘Ja’
betekent, ook niet ‘Nee’, maar
meer iets in de trant van ‘Ik heb
gehoord wat u gezegd hebt,
en ik denk er het mijne van.’ Ik
vraag dan ook altijd bij de voorbereiding van de bevestiging van
ambtsdragers en van huwelijksinzegeningen, schertsenderwijs
natuurlijk, of de nieuwe ambtsdragers en de bruid en de bruidegom duidelijk ‘Ja’ willen zeggen,
en niet ‘Joa’, want dan weet ik
niet waar ik aan toe ben.
Dat brengt mij op de Twentse
vertaling van de Bijbel. Toen die
in 2009 in Enschede gepresenteerd werd, zei drs. ing. Klaas
van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in
Nederland, dat hij benieuwd was
naar de vertaling van Jezus’ uitspraak ‘Laat het ja, dat gij zegt, ja
zijn, en het neen, neen.’ Hij dacht
dat ‘neen’ met ‘Joa’ vertaald zou
zijn, wat niet het geval bleek …

zangstukken, sommige door Bert
zelf bewerkt, uitgebreid. Door
haar niveau en muziekkeuze is het
CMA het laatste decennium uitgegroeid tot een bekend en veel
gevraagd mannenkoor.
Dinsdag 24 september, 20.00 uur, De Bron,
Einthovenstraat 28, Assen. www.cma-assen.nl
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Buren en
alledaagse
drama’s
DOOR DS. JACOLINE
BATENBURG,
HOOGEVEEN

“Beter een goede
buur dan een verre vriend”, leerde ik op de basisschool. Maar wat
zijn ‘goede buren’? Wij hebben
in ons jonge leven al op verschillende plekken gewoond, maar
nergens waren de buren echt
in beeld. Dat krijg je misschien
aan een drukke verkeersweg, op
één hoog boven een sushitent.
Buren zag je niet en overdag en ’s
avonds racete iedereen van werk
naar sport, naar kerk en andere
zaken. Niet dat we er niet voor
open stonden, maar het kwam
er gewoon niet van ons in elkaar
te verdiepen. Pas op de dag van
de verhuizing boden onze achterburen ons een kop koffie en een
plekje bij hun open haard aan. Ze
stelden zelfs voor contact te houden naar de toekomst toe. Eerlijk
is eerlijk we misten het niet in
die periode. We hadden genoeg
aan onze verre vrienden, die we
elk weekend opzochten en via
Facetime altijd binnen handbereik
waren. We waren gezond, mobiel
en de grens tussen digitaal en wat
je het ‘echte leven’ zou kunnen
noemen, was niet zo groot. De
anonieme buur was zo gek niet.
Hij gaf vrijheid.
Levend en werkend in Hoogeveen
is dat anders. De verre vrienden lijken verder. Niet alleen in
afstand, maar we zijn ook allemaal drukker: werk, gezin, leven.
De mensen uit de buurt komen
we juist vaker tegen. In onze
bloemkoolwijk kijken alle huizen
op elkaar uit, met de keukens
aan de voorkant. Als ik
’s ochtends koffie zet, kan ik
naar de buurman zwaaien die
naar zijn werk vertrekt. Maar
ook in praktische zin. Toen ik
laatst een gemeentelid naar de
auto begeleidde vanuit mijn huis,
waaide mijn voordeur dicht.
Via de buren van de buren kon
ik toen mijn eigen achterdeur
weer bereiken. Door dit soort
alledaagse drama’s, leer je elkaar
en passant steeds beter kennen.
Waar dat toe kan leiden, hoorde
ik afgelopen week bij een uitvaart.
De buurvrouw van de overledeWE HADDEN GENOEG AAN
ONZE VERRE VRIENDEN, DIE WE
ELK WEEKEND OPZOCHTEN EN
VIA

FACETIME ALTIJD BINNEN
HANDBEREIK WAREN.

ne, maar eigenlijk de hele straat,
was er tot aan het eind toe voor
haar geweest. Met zorg, aandacht
en gesprekken. Niet overdreven,
wel alert. In een andere ontmoeting verwoordde iemand het
kernachtig: “Bij ons in de straat
is het fijn. We letten op elkaar en
hebben oog voor wat er speelt,
maar we houden elkaar niet in de
gaten.” Misschien is dat wel de
kern van goede buren zijn. Dat
je samenleeft, je door elkaar laat
raken, zonder te verstikken. Met
een barmhartigheid die tegelijkertijd de buren de buren laat.

gezi(e)n
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RTV-tips
Zaterdag 14 september
EO | NPO2 | 12.00
Metterdaad
De Islamitische terreurorganisatie
Boko Haram mag dan minder in
het nieuws zijn, verslagen zijn ze
allerminst.
Zondag 15 september
EO | NPO2 | 11.00
Nederland Zingt Dichtbij
Cali en Aline Kadionda. Ze vertellen hoe God hen samenbracht
en bij elkaar hield. Ondanks het
cultuurverschil was hun leven niet
altijd even gemakkelijk.
Maandag 16 september
EO | NPO2 | 19.15
Typisch Vinkeveen
Adrianus en Sjaan zijn hoogbejaard maar nog heel mobiel. Elke
week rijden ze zo vaak mogelijk
naar hun invalide zoon.
Dinsdag 17 september
KRO-NCRV | NPO1 | 22.20
De Rijdende Rechter
Wanneer Ilonka Kuiper de batterij van haar mobiele telefoon laat
vervangen, blijkt bij thuiskomst
haar telefoon total loss te zijn.
Tijd voor de Rijdende Rechter
om te bekijken hoe het juridisch
is geregeld in dit conflict. Want
wie draait voor de kosten op?
Woensdag 18 september
AVROTROS | NPO2 | 21.40
Nu te Zien
Museumdirecteur Suzanne Swarts
dompelt zich onder in het werk
van de beroemde Portugese kunstenaar Joana Vaseoncoles.
Donderdag 19 september
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Achter de Dijken
Leo Blokhuis gaat terug naar de
tijd van Ridders en Romeinen.
Blokhuis: “Het blijft een machtig
verhaal. De Romeinen, die een
grens door het huidige Nederland trekken, goed bewaakt met
wachttorens en goed getrainde
soldaten.”
Vrijdag 20 september
NTR | NPO2 | 21.05
Een bezeten wereld. Nederland tussen de oorlogen
Afl. 4. Vreemdelingen. Ons land
kent begin 20e eeuw een groeiend
aantal vreemdelingen. Chinezen
strijken neer als havenarbeiders en
vormen eigen gemeenschappen.
Met open armen ontvangen we
Belgische vluchtelingen en Duitse
dienstbodes.
Zaterdag 21 september
EO | NPO2 | 8.20
Topdoks
Rachel snijdt in een pathologisch
laboratorium een blindedarm
open en dokter Elbert speelt fluit
voor Phileine.
Zondag 22 september
EO | NPO2 | 9.20
Zie je Zondag
Overal in Nederland komen mensen samen in de kerk om hun
geloof in God te delen. De Eltheto-gemeenschap in AmsterdamCentraal is een bloeiende kerk
met bezoekers uit alle hoeken en
gaten van de samenleving.

Lees verder op pagina 14

TikTok

WILLEMKE
OP D E R A D
IO !
Luister op zond
ag
22 september
tussen
19.0 0-20.0 0 uu
r na ar
Zin, zout & ze
gen op
radio 5.

DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

U weet niet wat
TikTok is? Geeft
niet, hele volksstammen weten
dat niet. Kun je gerust oud om
worden.
Ik vroeg het aan mijn broertje van
60, die al een eeuwigheid gymles
geeft.
-Weet je wat TikTok is?
-Wat zeg je, toktok?
Ik vroeg het aan mijn zoon van
dertig, die normaliter aardig op
de hoogte is.
-Nie von gehört.
Ik wendde me tot een jonge
collega, eind twintiger zonder
kinderen.
-TikTok? Huh?
Geen van allen kenden ze dit
verschijnsel.

Een andere twintiger onthulde:
-Ik heb al een tijd geleden een
account aangemaakt, maar ik durf
zelf nog geen filmpje te plaatsen… Die kinderen zijn zó goed.
En:
-Hoe gekker hoe beter.

Plotseling begon het me te dagen.
Ineens zag ik kleindochter Guusje
van twaalf weer voor me, een
paar weken geleden. We zaten
buiten en ik deed een poging tot
lezen, maar Guusje leidde mij
af. Ze was geluidloos in de weer
met haar telefoon. Selfies aan het
maken, dacht ik. Ik vond het wel
wat raadselachtig allemaal. Ze
vertrok haar gezicht in een grimas, lachte naar zichzelf, maakte
rare danspasjes, trok gekke bekken…
-Wat doe je toch, vroeg ik, ietwat
gealarmeerd. Het schort haar niet

Op de radio had ik er een journalistenpanel (van uitsluitend
twintigers) over horen praten.
Die kinderen, pardon ik bedoel
natuurlijk die journalisten, spraken erover hoe leuk en creatief
TikTok is. Meteen was mijn aandacht getrokken, ook al was het
ruim voor het krieken van de dag.
Eén meisje zei:
-Het is leuker dan Fortnite. Als
ik kinderen zou hebben, zou ik ze
liever TikTok laten doen.

Al decennia probeert de officieel
atheïstische Communistische Partij
zijn dominante positie te behouden
met het onderdrukken van religieuze bewegingen.
Niet alleen de islam moet het ontgelden. Ook christenen die buiten
de door de staat gecontroleerde
katholieke of protestantse instellingen opereren, staan bloot aan vervolging. De staat verbrandt Bijbels,
sluit kerken en dwingt mensen hun
geloof af te zweren. Sommige kerken die niet gesloten zijn, hebben
camera’s met gezichtsherkenning
moeten installeren. Op straffe van
sluiting uiteraard. Partijfunctionarissen censureren preken of voegen
staatspropaganda toe, zei Bob Fu
van het Amerikaanse ChinaAid
vorig jaar tegen France24.
In september 2018 sloten China
en het Vaticaan een overeenkomst
waarin paus Franciscus officieel de
zeven door Beijing benoemde bisschoppen erkent. Deze bisschoppen waren eerder door het Vaticaan geëxcommuniceerd. Critici
veroordelen de overeenkomst als
een knieval van het Vaticaan voor
de Chinezen. China telt ongeveer
9 miljoen katholieken, waarvan 5,7
miljoen actief zijn in de door de
staat gerunde en gecontroleerde
kerken en organisaties, zegt Radio
Free Asia (RFA). Daarnaast telt
China nog eens zo’n 68 miljoen
protestanten. Daarvan bezoekt
slechts 23 miljoen de staatskerken,
aldus RFA.
-

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

Hoe Xi Jinping oorlog voert
tegen religie
‘China voert een ongekende oorlog
tegen het geloof, welk geloof dan
ook. De overheid onder leiding van
Xi Jinping heeft het voorzien op
allerlei religies in het land,’ schrijft
Alexandra Ma in een artikel op de
website businessinsider.nl

‘Zo sloot de Chinese regering het
afgelopen jaar elke moslim op die
het waagde zijn geloof te belijden,
dwong China boeddhisten om de
eed af te leggen tegenover de Chinese Communistische Partij en
moesten kerken het kruis van het
dak halen of zelfs helemaal sluiten.

aan verstandelijke vermogens, dus
dat kon het niet zijn.
Welwillend nam ze even tijd voor
me. Ze ging naast me zitten en
vertelde geduldig dat ze het op
school geleerd had. Je monteert
jezelf in een clip en zet er een
muziekje onder. Tenminste, zo
begreep ik het.
Ik besloot mijn kennis uit te
breiden via Google. ‘TikTok is
een sociaal media kanaal’ - las ik
- ‘waarop kinderen en jongeren
korte filmpjes van zichzelf delen
terwijl ze dansen en playbacken
op een liedje’. Ook bekeek ik
filmpjes op internet en vroeg mijn
kleinkinderen mij deelgenoot te
maken van hun TikTok-wereld.
Ik zag kleinzoon Luther voorbijkomen als clown, kleindochter
Willemke als danseres, Guusje als
model… Wat leuk, eerlijk waar.
Nooit te oud om te leren, zeg ik
altijd maar, éducation permanente.
Wat kunnen we veel van elkaar
leren. Ik zie dat wel voor me.
Ouderen leren van jongeren en
jongeren van ouderen. Kerkmensen gaan te rade bij onkerkelijken,
gelovigen bij ongelovigen. En laten
we vooral nimmer met dédain
spreken over andermans wereld.

Illustratie: Hester Nijhoff
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Hoe christelijk is het
christelijke toontje van
Baudet?
In het Katholiek Nieuwsblad
buigt Anton de Wit zich over de
quasi-religieuze toon die Thierry
Baudet soms aanslaat.

We hoeven, aldus Baudet “de
metafysische grondslagen van
het christendom niet te aanvaarden om toch de wederopstandingsgedachte als leidend
motief van de westerse beschaving te kunnen aanvaarden. Iets
dat dood leek, iets dat voorbij
leek, iets dat achter ons zou liggen, iets dat definitief achter ons
zou liggen, dat kan, zo weten
wij, weer tot bloei komen.” Met
zulke opmerkingen scoort hij
ook in christelijke kringen, maar
ik denk dat juist gelovigen hierbij extra op hun hoede moeten
zijn. Presenteert hij hier niet een
soort seculier model van Verrijzenis en Verlossing, een aards
paradijs, een utopie? Elders in
de speech hekelt hij uitvoerig de
“immanente religie”, de “politieke theologie” van de klimaatbeweging, maar is zijn rechtse
contrarevolutie niet evenzeer
een politiek-theologische ketterij? Ik geloof persoonlijk niet dat
de ideologie van het Forum voor
Democratie écht het antwoord
is op het ‘spirituele vacuüm’ dat
Baudet zelf signaleert - het is
er eerder een uitdrukking van.
Maar dan nog: dat vacuüm, dat
gemis van een gedeelde grond,
wordt steeds duidelijker, en
biedt aanknopingspunten voor
een beschaafd gesprek voorbij
de polarisatie.
Koosjere slacht verbieden
De Partij voor de Dieren wil de ritu-

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse
voorvallen in haar familie met vijf kinderen en
veertien kleinkinderen.

ele slacht verbieden: “De vrijheid
van godsdienst houdt op waar het
lijden van anderen - mens en dier begint.” Ruben Vis, algemeen secretaris van het Nederlands-Israëlisch
Kerkgenootschap vindt echter dat
“de Joodse slacht met grote zorgvuldigheid wordt uitgevoerd”, meldt het
blad Israël Aktueel.

Ove
en B

Dat deze kruistocht tegen onbedwelmd slachten in zijn liefde
voor dieren voorbijgaat aan mensen, is al veel eerder in deze discussie gebleken. Het verbieden
van de slacht volgens de Joodse
riten is geen bijdrage aan de verbetering van het dierenwelzijn.
De misstanden in de industriële
slacht - het woord industrieel
zegt het al - zijn groot. In de argumentatie van de PvdD worden
Joodse en islamitische slachthuizen daarentegen gepresenteerd
als dé plaatsen van ontoelaatbaar
dierenleed. Dit straalt uiteraard
af op Joden en moslims. Wellicht onbedoeld, maar niettemin
zeer reëel, worden Joden en
moslims opnieuw neergezet als
bloeddorstige dierenkwellers. In
deze tijd, waarin antisemitisme
weer opleeft, is het zaak daartegen op te staan en duidelijk te
maken: genoeg is genoeg. Ruben
Vis: “De minieme Joodse slacht
in Nederland is een intrinsiek
onderdeel van het Joodse geloof.
Daar behoor je als fatsoenlijk land
geen verbod op in te stellen. Daar
hoor je voor op te komen.”

Soms lees
gezegd. D
rend en s

e vrijheid
waar het
ns en dier meen secres-Israëlisch
echter dat
ote zorgvul”, meldt het

berichten uit de gemeente
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nabijheid, troost en dragende handen mag ervaren.
Dat verdriet en blijdschap dicht
naast elkaar kunnen liggen, blijkt
wel uit het volgende. Op vrijdag
20 sept. hopen Ron ten Brinke en
Daniëlle Noeverman, Beerzerweg
23, te gaan trouwen. In het witte
kerkje in Heemse (Lambertuskerk) willen zij om 14.00 uur een
zegen over hun huwelijk vragen.
Ds. van Rikxoort gaat voor in deze
dienst. We wensen jullie een mooie
maar vooral ook gezegende dag en
huwelijk toe.
Een week later, vrijdag 27 sept.,
hopen Freerk Timmer en Jolanda
Twiest, Wicher Hentostr. 14, te
Mariënberg, elkaar het jawoord
te geven. Ook zij willen niet zonder de zegen van God verder. We
vragen erom in een dienst die
aanvangt om 14.15 uur en wordt
gehouden in de Sionskerk. Ook dit
bruidspaar wensen we een stralende dag en een door God gezegende toekomst! In de afgelopen
weken was het spannend voor Ds.
van Rikxoort en zijn gezin, maar
ook voor ons als gemeente van de
Sionskerk. Zij hebben besloten het
beroep naar Alphen aan den Rijn
aan te nemen. Dat betekent dat
wij te zijner tijd afscheid moeten
nemen van onze herder en leraar.
We wensen Leo en Regina alvast
via deze weg alle goeds toe in hun
nieuwe gemeente. Dat jullie je daar
maar spoedig thuis mogen gaan

voelen. En waar we ook gaan, er
gaat altijd Iemand met ons mee. Hij
laat immers niet/nooit los.
Tekst. Er waren eens twee mannen die samen gingen eten. Vóór ze
begonnen gingen ze eerst in gebed.
De eerste man had een prachtig
gebed met mooie woorden en
lange omhalen. Toen hij ‘amen’ zei
begon de tweede man: ‘A-B-C-DE-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-ST-U-V-W-X-Y-Z’. ‘Nou zeg!’, zei de
eerste man, ‘Wat is dát nou voor
een gebed?’ ‘Nou’, antwoordde de
tweede man, ‘ik ben niet zo welbespraakt, dus geef ik God maar de
letters en dan vertrouw ik erop dat
Hij er wel een mooi gebed van zal
maken.
NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling,
Oosterveen 24, 7711 BS Nieuwleusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 15 sept.: Ontmoetingskerk 9.30 ds. M. Develing. Knd.: groep 1-8. Collecten:
kerk, diaconie en het onderhoudsfonds. 19.15 ds. G. Trouwborst.
Collecten: kerk, diaconie en het
onderhoudsfonds.
Kerkdiensten 22 sept.: Ontmoetingskerk 9.30 ds. M. Develing. Bevestiging nieuwe ambtsdragers. Knd.: groep 1-8. Collecten:
kerk, diaconie en het onderhoudsfonds. 19.15 ds. L. Hoekstra.
Collecten: kerk, diaconie en het
onderhoudsfonds.
Zieken. Br. W. De Weerd, Westeinde 56, verblijft in het Isalazie-

kenhuis afd. Yselheem, V2, afd. 6
B2, k. 119.
De bloemen gaan als groet naar br.
Postma, Zandspeur 32 en naar br.
S. v/d Wetering, Nachtegaalplein 7.
PCOB. Vergadering op 26 sept.
voor het nieuwe seizoen in de Ontmoetingskerk. Agenda: afscheid
nemen van bestuurslid Rita de
Graaf en in de vacature wordt
Albertje Kroes voor gesteld. En
onze gast dhr. Mink de Vries wil
ons graag iets vertellen over de
geschiedenis van het Zwartewaterklooster, tussen Hasselt en
Zwartsluis. Het beloofd een interessante middag te worden.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 15 sept.: Kloosterkerk 10.30 ds. H. Dorgelo.
Familiedienst i.v.m. Startzondag.
Oppas: aanwezig. Collecten:
plaatselijk jeugdwerk, kerk en
onderhoudsfonds. Voor de dienst
inloop met koffie, thee en ranja.
Kerkdienst 22 sept.: Kloosterhaar Fredrikskerk 9.30
afscheidsdienst ds. W. v/d Griend.
M.m.v. het koor Jubilate. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: aanwezig.
Collecten: diaconie, solidariteitsfonds en onderhoudsfonds. Koffiedrinken na de dienst.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB

zondag 15 september 2019

St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 15 sept.: 10.00 ds.
B. Steenwijk, Nijkerk. Startzondag.
Oppas: Christel van Benthem en
Dewi Bosgraaf. Organist: Hans
Dunsbergen. 19.00 ds. A. Estié,
Oldebroek. Organist: Corry van
den Berg. Collecten: 1. Kerk. 2.
Diaconie.
Kerkdiensten 22 sept.: 10.00
ds. K. Snijder, Diever. Oppas: aanwezig. Knd.: groep 2. Organist:
Johan Tissen. Kapel 19.00 ds. H.
Pap, St. Jansklooster. Gez. dienst.
Organist: Jan Pieter van Eerde.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Startdienst. 15 sept. is de startdienst. Thema: Een goed verhaal.
We beginnen de ochtend eerst met
een gezamenlijk ontbijt dat om half
negen begint. (inloop 8.15 uur) Er
staat bij de ingang van de benedenzaal een giften bus voor een vrijwillige bijdrage van het ontbijt. Na de
dienst is iedereen van harte welkom voor een kop koffie, thee of
fris in de benedenzaal van de kerk.
Dit jaar wordt er rond het middaguur een fietstocht georganiseerd.
Voor de lunch tijdens het fietsen
wordt gezorgd want deze maakt u
zelf klaar tijdens het ontbijt. Voor
wie alleen mee gaat met fietsen
neemt zelf een lunchpakketje van
huis mee. We hopen met elkaar op
een mooie, waardevolle en blijde
start van een nieuw seizoen op het
kerkelijk erf.
Hartelijke groeten en goede en
gezegende weken toegewenst.
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Zwolse vredesweek
Diverse kerken in Zwolle besteden aandacht aan de vredesweek
van 21 tot 29 september. Er is
een breed aanbod van activiteiten. De aftrap op zaterdag
21 september is een meditatie
met daarop volgend een walk of
peace. Tijdens de tocht doen de
lopers gebouwen en instellingen
aan die licht op het thema ‘Vrede
verbindt over grenzen’ kunnen
werpen. Het Zwolse Vredesplatform biedt iedere dag een andere
activiteit, zie voor meer informatie: vredesplatformzwolle.nl/
agenda
Zaterdag 21 september, 13.30, Zwolle, ULU-moskee,
Gombertstraat 340, aanmelden:
walkofpeacezwolle@gmail.com

Vredesweek Assen
Dirk Mulder was tot voor kort
directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In het
kader van de vredesweek geeft
hij een lezing met het thema:
‘De eerste stap…’ Welke richting leidt die op? Op het pad
van de vrede, of op het pad van
het geweld? Wat zijn daarvoor
bepalende omstandigheden? Hoe
kun je daar invloed op uitoefenen? Na afloop van de lezing is
er gelegenheid om in gesprek te
gaan. De leiding is in handen van
stadspredikant Bert Altena.
Vrijdag 27 september, 19.30 uur, Assen, Warenhuis
Vanderveen, De Buningzaal, 5e etage, entree vrij,
vrije gift bij uitgang

Over de Maagd Maria
en Brandend Zand

Expositie
Waterstaatskerk
Jan Noltes, samensteller van de
kunstwerken voor de expositie
‘Jij die mij aanziet’ in de Waterstaatskerk, vertelt over zijn
keuze en de achtergrond van de
portretten. Enkele deelnemende
kunstenaars worden geïnterviewd: Wat is hun drive om kunstenaar te zijn? Hoe kwamen ze
tot dit specifieke werk? Na de
pauze is er gelegenheid om met
elkaar in gesprek te gaan over
de tentoonstelling. Evan Bogerd
geeft improvisaties over een aantal kunstwerken op het orgel.

Soms lees je iets wat er niet staat. Soms hoor je iets wat niet wordt
gezegd. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Dat kan verwarrend en soms grappig zijn.

gen onben liefde
DOOR DS.
at aan menGERHARD HEERINGA ,
n deze disSWIFTERBANT
erbieden
de Joodse
In de kerk van mijn
an de ver- vroege jeugd werd bijna elke
nwelzijn. zondag de Apostolische Geloofsndustriële belijdenis voorgelezen, lijzig en
ustrieel
monotoon, door een in het zwart
In de argu- geklede ouderling.
worden
slachthui- Maag
senteerd De strekking van de Belijdenis
oelaatbaar ging me toen sowieso boven de
uiteraard pet. Maar er was één zin waarbij
s. Welik steevast even de oren spitste:
niettemin “Jezus Christus… die ontvangen
den en
is van de Heilige Geest, geboren
gezet als uit de maag Maria”.
wellers. In Ik was 7 of 8 jaar. Wist ik veel
emitisme wat een maagd was. Nu weten ze
ak daardat wel op die leeftijd, streetwiuidelijk te se als kinderen tegenwoordig
eg. Ruben zijn. De geboorte van Jezus was
dse slacht immers een wonder en ‘geboren
trinsiek
uit de maag Maria’ paste dus wel
dse geloof. in mijn kinderlijke beleving. Missoenlijk landschien wílde ik het ook zo horen.
tellen. Daar
men.”
Crime passionel
Een paar jaar later maakte ik
weer zoiets mee, Niet in de kerk
deze keer, maar veel leuker, op
de ijsbaan in ons Friese dorp. Elk
jaar hadden we strenge winters
met overvloedig ijs. Klimaatopwarming? Nooit van gehoord! Als

je geluk had mocht je ’s avonds na
het eten nog een uurtje naar de
ijsbaan, koek en zopie en muziek:
Hello Mary Lou van Ricky Nelson, The Blue Diamonds met
Ramona en natuurlijk Anneke
Grönloh die met Brandend Zand
een enorme hit had:

Zondag 29 september, 15.30 uur, Hengelo,
Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20

Brandend Zand in een verloren
land
En een leven vol gevaar
Brandend Zand berooft je bijna van
’t verstand
En dat alles komt door haar.
Waar gaat dit over? Er is geen
kop of staart aan vast te knopen.
Het gaat over Zwarte Dino, die
Nina wilde, maar Nina was helaas
met Rocco verloofd. En dan gaat
het mis. Rocco wordt gevonden. Dood, neem ik aan. Zwarte
Dino’s onschuld wordt niet
geloofd. Wat is er gebeurd? Ik
vermoed, met de kennis van nu,
dat hier sprake is van ‘un crime
passionel’.
Benen
Hoe dan ook, net als bij de Apostolische Geloofsbelijdenis in de
kerk, hoorde ik ook op de ijsbaan iets wat niet werd gezegd of
gezongen: in plaats van ‘Brandend
Zand berooft je bijna van ’t verstand’, hoorde ik ‘Brandend Zand
berooft je benen van verstand’.

Lezing Arjan Plaisier
in Ommen

Het was nu eenmaal een onbegrijpelijk lied. Als ik de liedtekst
nu nog eens overlees, vind ik dat
van die benen nog niet eens zo’n
gekke gedachte.
Horen
In de Bijbel liggen oren en horen,
hart en geloof dicht bij elkaar.
Het geloof is uit het horen. De

Bijbel in Gewone Taal zegt het
zó: “Je kunt pas geloven als je het
goede nieuws over Jezus gehoord
hebt. Maar niet iedereen die het
gehoord heeft wil het geloven”
(Romeinen 10:17).
Soms hoor je iets wat niet wordt
gezegd. Soms hoor je iets wat je
niet wilt horen.

Veel mensen denken bij het woord
‘kerk’ aan een achterhaald instituut uit vervlogen tijden. Maar wie
dieper kijkt, ontdekt veel vitaliteit
in de kerk. Die kerk is terug te
vinden in de nota ‘KERK 2025,
waar een Woord is, is een weg.’
van Arjan Plaisier. Hij was van
2008-2016 scriba van de PKN en
is nu missionair predikant in Apeldoorn. Plaisier komt naar Ommen
om duidelijk maken waarom de
kerk uniek en bijzonder is en
waarom zij toekomst heeft. Na de
lezing is er een nagesprek.
Donderdag 10 oktober, 20.00 uur, Ommen, De Kern,
Bouwstraat 23, gratis toegang

NAJAARSCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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kerkdiensten

zondag 15 aseptember 2019

Wij lezen vandaag
Vrijdag 13 sept

Lucas 16:1-9

1 Samuel 17:41-54

Zaterdag 21 sept

Zaterdag 14 sept

Lucas 16:10-18

1 Samuel

Zondag 22 sept

17:55-18:5

1 Samuel 19:1-17

Zondag 15 sept

Maandag 23 sept

1 Samuel 18:6-16

1 Samuel 19:18-24

Maandag 16 sept

Dinsdag 24 sept

1 Samuel 18:17-30

1 Samuel 20:1-11a

Dinsdag 17 sept

Woensdag

Lucas 14:25-35

25 sept

Woensdag

1 Samuel 20:11b-23

18 sept

Donderdag

Lucas 15:1-10

26 sept

Donderdag

1 Samuel 20:24-

19 sept

21:1

Lucas 15:11-32

Vrijdag 27 sept

Vrijdag 20 sept

Lucas 16:19-31

Even doordenken
Als God zwijgt, vragen we
waarom Hij niet spreekt. Als Hij
spreekt, luisteren we niet.
Rikkert Zuiderveld

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
redactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
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e-mail: hoofdredactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
Eindredactie Willemke Wieringa
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drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek
Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje Dijk,
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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
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(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal
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J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
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jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een
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de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal
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In deze rubriek wordt informatie over
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is
afhankelijk van de gegevens van de preekvoorzieners en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid
ervan. Gegevens kunt u sturen naar:
Burg. J.C. van den Bergplein 34,
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henriette@topic-cc.nl

Drenthe
Zondag 15 september 2019
Aalden 10.00 da. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. van Beesten
Assen AK 10.00 ds. R. Buuschers De
Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel JK 10.00
ds. R. Koopmans De Slingeborgh
10.30 ds. Th. Van Beijeren OK 10.00
ds. J. de Raadt
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 Hessel Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. F. de Jong
Diever GK 10.00 ds. B. van Werven
19.00 ds. H. Scholing
Drijber GK 10.00 ds. H. Scholing
Dwingeloo 10.00 n.b.
Een 9.30 da. Y. Slik
Elim GK 10.00 ds. de Lange HK
10.00 dhr. Knoeff
Emmen GrK 10.00 ds. Gaastra
Ichthus 10.00 ds. Wiekeraad Kapel
10.00 ds. Akkerman Opgang 10.00
ds. Fischer SH 10.00 da. Cohen
Emmer-Compascuum Het Anker
10.00 ds. R. Poede
Gasselternijveen 10.00 ds. M. Luth
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten BK 9.30 ds. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Antenne 10.00
ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 dhr. H. Kerssies 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel 9.30 ds.
K. Snijder
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans
GrK 10.00 ds. J. Snaterse 19.00 Hoogeveen Zingt HK 9.30 ds. J. Bolhuis
OK 9.30 ds. D. van der Vaart VH 9.30
ds. W. Loosman WS 10.30 ds. H. v/d
Meulen WK 10.15 dhr. W. Wennink
Klazienaveen KK 9.30 ds. A. Rooze
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 da. E. Struikmans. H.A.
Meppel MK 10.00 Erfdeel 10.00
ds. H. Jaspers Focks OK 10.00 ds. S.
Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. v/d
Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. G. Nijland
19.00 ds. D. Dekker
Nieuweroord ImK 10.00 19.00 RH
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 ds.
van Elten
Nijeveen 10.00 ds. V. Top
Noordscheschut HK 10.00 GK
19.00
Pesse OK 10.00 ds. Urgert
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. W.
Meijles
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 ds.
J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 9.30 ds.
Jumelet
Sleen OK 10.00 mw. E. v/d Laan
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. E. Mijnheer
15.00 ds. W. Bakker
Valthermond HS 10.00 n.b.
Vries DK 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. J. van
Slooten SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren DK 10.00 ds. W. Slob
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras HG
9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr. Sprenger
Zondag 22 september 2019
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van Noord
De Bron 10.00 da. N. Veldman JK
10.00 ds. G. Gardenier 19.00 De
Slingeborgh 10.30 ds. G. van Rheenen OK 10.00 ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 mw. A. Streutker
Borger GH 10.00 Hessel Hansma
Bovensmilde WK 9.30 ds. S. Kits
Coevorden HK 10.00 gez. dienst
Diever GK 10.00 ds. W. Ferguson
19.00 ds. B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. ‘t Lam
Dwingeloo 10.00 dhr. B. van Dijke
Een 9.30 dhr. P.J. Kruizinga

Elim GK 10.00 dhr. H. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. Hordijk Ichthus 10.00 ds. Kajim Kapel 10.00 ds.
Wijnsma Opgang 10.00 ds. Fischer
SH 10.00 ds. de Groot
Emmer-Compascuum Het Anker
10.00 da. de Kok
Gasselternijveen 10.00 drs. B.
Wiegman
Gees 10.00 ds. S. Boukes. H.A.
Gieten DK 9.30 ds. G. Hoving
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas 10.00
ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 dhr. H. Kerssies 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel 9.30 ds.
H. Jumelet
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans
19.00 ds. G. Rohaan GrK 9.30 ds.
J. Snaterse. Voorber. H.A. 17.00 ds.
H. Bakhuis HK 9.30 ds. J. Kooistra
OK 9.30 dr. J. Borst VH 9.30 ds. W.
Loosman Weidesteyn 10.30 dhr. W.
Wennink Olden Kinholt 10.15 ds. T.
Beekhuis
Klazienaveen KK 9.30 ds. Klaassens.
H.A.
Meppel MK 10.00 Harm Feijen Erfdeel 10.00 Diwke v/d Haak
Nieuw-A’dam NK 10.00 drs. A. v/d
Velde
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. Beekman
Nieuweroord RH 19.00 dhr. A.
Lowijs
Nijeveen 10.00 da. A. Westra
Noordscheschut ImK 10.00 ds. W.
Bakker
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. W.
Meijles JK 10.00 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 ds.
J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 9.30
Erica v/d Laan
Sleen DK 10.00 cie. kant en klaar
Smilde KK 9.30 ds. Bijl
Tiendeveen 10.00 ds. H. Klok 15.00
ds. T. Beekman
Valthe BK 10.00 ds. A. van Elten
Vries DK 9.30 ds. B. van Altena
Westerbork VH 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren DK 10.00 ds. W. Slob
Zuidwolde GK mw. M. Kroes 9.30
HG 9.30 ds. H. Bakhuis
Zwartemeer GK 9.30 drs. Maatjes

Flevoland
Zondag 15 september 2019
Ens GK 9.30 ds. C. Smit
Kraggenburg 10.00 mw. L. Winters
Marknesse 9.30 mw. M. de Vries
Nagele 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. G. Molenaar 17.00
ds. G. van Zanden PK 10.00 ds. G. van
Zanden 17.00 ds. T. Smink De Poort
10.00 ds. L. Kramer 16.45 ds. K. v/d
Sloot
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke
Zondag 22 september 2019
Ens GK 9.30 drs. G. Timmers
Kraggenburg 10.00 dhr. W. Voogd
Marknesse 9.30 da. C. Aalbersbergen
Urk BK 10.00 ds. D. Hellinga 17.00
ds. E. Terpstra PK 10.00 ds. E. Terpstra 17.00 ds. G. van Zanden De
Poort 10.00 ds. G. van Zanden 17.00
ds. T. van Putten Kompas 14.30 br. J.
Eijkelenboom
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Overijssel
Zondag 15 september 2019
Almelo Bleek 10.00 n.b. De Ontmoeting 10.00 ds. M. Plette 19.00
gebedsdienst GrK 10.00 ds. K. Sluiter
PK 10.00 ds. M. Montagne Noach
10.00 ds. C. Elsinga Eugeria 10.30 da.
M. Schwarz
Beerzerveld 10.00 ds. F. Schipper
Belt-Schutsloot 9.30 ds. D. Wolters.
H.A. 19.00 Sing in
Bergentheim Boerendijk 10 9.30
da. G. Rohaan
Berkum HH 9.30 mw. J. Veldkamp
19.00 vespers
Blankenham 11.00
Blokzijl/Scheerwolde Wielewaal
10.00
Borne OK 10.00 ds. G. Veening Dijkhuis 10.00 ds. T. Nieuwenhuis
Bruchterveld 10.00 da. R. van den
Berg
Daarle HK 9.30 ds. J. Eertink 19.00
ds. E. Prins GK 9.30 ds. T. Oldenhuis

19.00 ds. J. Schipper
Daarlerveen 9.30 ds. A. Bierma
19.00 ds. W. de Bruin
Dalfsen GrK 9.30 en 19.00 ds. H.
Schipper Oudleusen 9.30 ds. P. van
Veen
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds.
J. Zondag De Fontein 19.00 ds. G.
Heusinkveld
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. R. van Hornsveld. Voorber. H.A. HK 19.00 ds. R.
van Hornsveld DK 10.00 ds. G. de
Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. A. Reitsma
Lonneker 10.00 da. R. Vedders
Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot BK
10.00 ds. J. Wegerif ZP 10.30 da. M.
Schepers HZ 10.00 past. A. Kremer
JK 10.00 dhr. M. Chevalking
Enter 11.00 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. I. Postma
19.00 dhr. Pasterkamp GrK 9.30 en
19.00 ds. W. Hulsman HC 9.30 en
15.30 ds. J. Kommers
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Hardenberg Baalderveld 10.30 ds.
P. Langbroek HK 10.00 ds. W. v/d Wel
De Matrix 9.30 ds. Y. van Benthem
Radewijk 10.00 da. E. van Buuren
HöK 10.00 ds. P. Noordmans Witte
Kerk 10.00 ds. G. Holverda Oostloorn 10.30 mw. N. Jonkers SK 19.00
ds. W. v/d Wel
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
19.00 KW 9.30 KZ 10.15
Holten Kandelaar 9.30 ds. M. van
Sandijk
Kuinre 9.30
Kamperveen 9.30 mw. Marskamp
Lemelerveld BK 9.30 vredesdienst
Mariënberg SK 9.30 ds. B. Heusinkveld 19.00 ds. L. van Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.30 ds. G.
Trouwborst OK 10.00 ds. M. Develing
19.15 ds. G. Trouwborst
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d Weg HC
9.30 ds. H. van Dalen
Oldemarkt GK 9.30 ds. H. Procee
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 19.00
ds. R. de Bruijn HK 9.30 ds. J. de Haan
Paasloo HG 9.30 mw. H. Kramer
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris 19.00 themadienst
Sibculo KK 11.00 ds. H. Dorgelo FK
9.30
Schuinesloot 9.30 ds. C. Post
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. B.
Steenwijk 19.00 ds. A. Estié Kapel
15.30 ds. D. Wolters
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van ’t
Zand OV 9.30 en EV 10.45 ds. A. v/d
Honing
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap.
H.A. MK 10.00 ds. J. v/d Mark
Vriezenveen OK 9.30 drs. J. Willems
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. J.
Antonides 19.00 ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 9.30 ds. T. Veenstra.
H.A.
Westerhaar 9.30 ds. W. den Braber
Wierden DK 9.00 ds. A. v/d Meer
10.45 ds. T. Smink 17.00 ds. H. Donken GK 9.30 ds. P. Dekker 19.00
Hanne de VriesHoge Hexel 9.30 dr.
M. Paul 19.00 ds. P. Vermaat
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 11.00 pastoor T. v/d
Swan
Wilsum 9.30 ds. v/d Ark 14.30 ds. J.
de Kok
Windesheim 10.00 dhr. G. van Vulpen 19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. H. Baart
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter Beek
Zwolle AK 9.30 ds. I. Epema GrK
17.00 Taizé-viering JK 9.30 ds. H. de
Jong 17.00 ds. J. de Groot LK 10.00
ds. M. Jonger OK 10.00 ds. J. Tissink.
H.A. Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu
SiK 10.00 ds. H. Evers StK 9.30 ContaKtdienst
Zondag 22 september 2019
Almelo Bleek 10.00 ds. R. van Warven De Ontmoeting 10.00 ds. C.
Elsinga GrK 10.00 ds. P. Endedijk.
H.A. PK 10.00 mw. R. Venema Noach
10.00 ds. M. Montagne Eugeria 10.30
mw. T. Knotter ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adriaanse
19.00 ds. H. ter Beek
Belt-Schutsloot 9.30 ds. H. Pap
Bergentheim WK 9.30 ds. G.
Rohaan 19.00 ds. P. Dekker

Berkum HH 9.30 lectorendienst
Blokzijl/Scheerwolde Wielewaal
10.00
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. T. Keuning
Daarle HK 9.30 ds. C. Post 19.00
ds. M. Plette GK 9.30 da. M. Winters
19.00 ds. J. Wassenaar
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 19.00
n.b.
Dalfsen GrK 9.30 ds. A. Tol Oudleusen 9.30 ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. K.
van Staveren VDK 16.30 ds. K. van
Staveren 19.00 ds. J. Zondag
De Krim PK 9.30 ds. H. Scholing
Delden OB 10.00 ds. A. Braakman
Den Ham GK 9.30 ds. H. de Haan.
H.A. HK 19.00 ds. G. de Goeijen.
H.A. DK 10.00 ds. G. de Goeijen
Liefferdinck 10.00 ds. M. Zoeteweij.
H.A.
Enschede OK 10.00 ds. A. Reitsma
Lonneker 10.00 da. M. Schepers
Usselo 10.00 ds. G. Lambers Heerspink BK 10.00 ds. J. Wegerif ZP 10.30
ds. E. van Gooswilligen JK 10.00 da. R.
de Vries
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en 19.00 ds.
I. Postma GrK 9.30 ds. W. Hulsman
19.00 ds. W. van Vreeswijk HC 9.30
prop. F. Pierik
Giethoorn PG 10.00 ds. D. Lagerweij
Hardenberg Baalder 10.00 ds. W.
v/d Wel HK 10.00 ds. H. Dorgelo De
Matrix 9.30 ds. M. Voet Radewijk
10.00 ds. A. de Lange SK 10.00 en
19.00 ds. P. Noordmans Witte Kerk
10.00 ds. P. Wiekeraad Oostloorn
10.30 Rob Kalter
Heino 9.30 Lieke van Hout
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 ds.
J. Wassenaar 19.00 ds. L. Aangeenbrug
KW 9.30 ds. R. Perk KZ 10.15 ds. G.
van Asselt
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom.
H.A. Kandelaar 9.30 ds. J. Wegerif.
H.A. 19.00 ds. M. van Sandijk. H.A.
Kamperveen 9.30 ds. G. Labooy
Lemelerveld BK 9.30 mw. J. van
Beveren
Lutten LK 9.30 ds. R. Visser
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. L.
Hoekstra OK 10.00 ds. M. Develing
19.15 ds. L. Hoekstra
Nijverdal HC 9.30 startzondag
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 19.00
crosspointdienst HK 9.30 ds. R. de
Bruijn
Rijssen GK 9.30 en 19.00 ds. B.
Heusinkveld
Rouveen 11.00 ds. G. Oberink
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d Griend
Schuinesloot 9.30 da. G. Arends
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. K.
Snijder 19.00 ds. H. Pap Kapel 19.00
ds. H. Pap
Staphorst 9.00 ds. G. Oberink
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van ’t
Zand OV 9.30 en EV 10.45 ds. J.
Woltinge
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 startzondag
MK 10.00 herv. pred.
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. Oosterwijk. H.A. 16.00 ds. W. den Braber.
H.A. 19.00 OMC - Evidence
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J. Antonides 19.00 ds. F. Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W. Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. G. Zijl
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. H.
Donken 18.45 ds. D. v/d Streek GK
9.30 ds. P. Dekker 19.00 mw. M. de
Vries Hoge Hexel 9.30 ds. H. Brandsen 19.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. T. Veenstra
Wilsum 9.30 kand. G. de Kok 14.30
ds. de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk
19.00 ds. J. Adriaanse
Witharen 10.00 ds. J. Zondag
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. P. Hoogstrate
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter Beek
19.00 ds. P. van Dam
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam.
H.A. GrK 17.00 ds. H. Bousema JK
9.30 en 17.00 ds. K. van Meijeren.
H.A. en dankz. LK 10.00 ds. M. Jonker
OK 9.30 ds. I. Epema 14.00 perkidienst Open Kring 9.30 ds. A. Geerling SiK 10.00 ds. R. van Putten StK
9.30 ds. J. Tissink
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Agenda
Zaterdag 14 en zondag 15
september
Open Monumentendag, 11.00 uur,
Deventer, Etty Hillesum Centrum, Reggestraat 3
Zondag 15 september
Taizéviering, 19.00 uur,
Dedemsvaart, De Antenne,
Wilhelminastraat 3
Maandag 16 september
Toerusting Israëlzondag: Wie ben
je? 12.00-15.00 uur, Ommen,
De Kern, Bouwstraat 23, gratis,
www.protestantsekerk.nl/israelzondag/

Stefan Paas gaat naar de kerk (II)
… en dat gun ik mijn kinderen ook

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, vorige week verscheen het eerste deel.
DOOR PROF. DR . STEFAN PA AS

Het eerste deel eindigde met de
woorden: … ‘Ik word daar (in de
kerk, red.) 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’.

doel dan de onrust aanjagen,
mensen constant verleiden
tot nieuwe aankopen, nieuwe
vakantieparadijzen, een nieuwe
partner?
Kerkgang leert me dat het leven
concreet is, onvolmaakt, dat het
soms niet meer is dan dit en dat
het gewone goed genoeg is. Al dat
navelstaren over ‘zoektochten’
en ‘verlangens’ gaat gemakkelijk
ten koste van concrete zorg voor
elkaar, omzien naar de armen,
mededogen met het onvolmaakte,
kortom: gewone geestelijke
volwassenheid. De kerk zet je met
beide benen op de grond van een
concrete plek waar echte mensen
leven en werken, en vraagt je om
je daar toe te wijden.

Kerkgang leert me dat het
gewone goed genoeg is
Daarom voel ik ook wantrouwen
bij zo’n stuk over ‘een zoektocht’ Ik wil niet degene zijn die de
keten breekt
die ‘voorbij de bestaande kerk’
Ik maak deel uit van een lange
leidt. Natuurlijk hebben mensen
keten van generaties van
van nu moeite met instituten en
Saksische boerenknechten en
gemeenschappen die ze niet zelf
keuterboertjes. Dat gaat terug
hebben uitgekozen. Maar als die
tot ergens in de tijd van de
moeite niet vertaald wordt in
hunebedden, denk ik. Maar waar
concrete toewijding aan echte
de mist van de geschiedenis
mensen en een vindbare locatie,
optrekt, zie ik de
is al dat gepraat
eerste christenen
in mijn ogen niet
IK WIL MIJN KINDEREN DE KANSEN
opdoemen. Voor
meer dan een
GEVEN DIE IK ZELF HAD. KERKGANG IS
zover ik terug
maskering van
VOOR MIJ VERGELIJKBAAR MET SPORT
kan kijken in mijn
autonomie. Al
OF MUZIEKLES
stamboom zie ik
die vage teksten
over ‘dieper’ en ‘meer’… Waarin ouders die hun kinderen hebben
laten dopen en het geloof hebben
verschilt dat nu eigenlijk van de
doorgegeven aan hun kinderen.
reclames die je dagelijks op tv
Dat overziend, besef ik hoeveel
ziet? Hebben ze nog een ander

trekken en daar eerst helemaal
idolaat van zijn (eindelijk genade!).
Vervolgens lopen ze aan tegen de
leiderschapscultuur daar, en haken
Ik besef ook hoe kwetsbaar
dan ook weer af.
zo’n keten van generaties is.
Beide groepen blijven wel zo’n
Vergelijk het met de opbouw
beetje geloven, maar in de kerk
van hoogveen: 1 millimeter per
zie je ze niet
honderd jaar
meer. Ik snap dat
of zo. Je steekt
ER IS MAAR ÉÉN GENERATIE NODIG
allemaal wel, maar
er een schep of
DIE OP ZONDAG LIEVER NAAR DE
mijn probleem is:
dragline in en je
KOOPGOOT GAAT DAN NAAR DE KERK,
hoe groeien hun
maakt duizenden
EN JE HEBT HET GELOOF VAN JE
kinderen op? Ik
jaren ongedaan.
VOOROUDERS TOT EEN DOODLOPEND
vind naar de kerk
Zo is het
SPOOR GEMAAKT.
gaan vanwege
ongeveer ook met
kerkgang: er is maar één generatie je kinderen namelijk best een
goed argument. Niet het enige
nodig die op zondag liever naar
argument, maar wel goed.
de koopgoot gaat dan naar de
kerk, en je hebt het geloof van je
Ik wil mijn kinderen de kansen
voorouders tot een doodlopend
spoor gemaakt. Ik wil niet degene geven die ik zelf had. Kerkgang is
in die zin voor mij vergelijkbaar
zijn bij wie de keten breekt.
met sport of muziekles: of ze het
Ook dat is voor mij een reden
nou leuk vinden of niet, later leer
om te gaan: simpele loyaliteit en
je dat allemaal niet zo gemakkelijk
dankbaarheid voor zoveel trouw.
meer. Anders gezegd: het is
gemakkelijker om af te haken
Dankzij mijn ouders heb ik
dan om aan te haken. Dankzij
tweeduizend jaar traditie in
mijn ouders ben ik opgegroeid
mijn rugzak
met tweeduizend jaar traditie in
Ik zie nogal wat christenen
mijn rugzak, en dat gun ik mijn
afhaken van de kerk om redenen
kinderen ook.
die ik heel goed begrijp. Afgezien
van de missionair bevlogen
mensen die ik hierboven noemde, En om al die redenen zal ik - bij
zie ik in christelijk Nederland vaak leven en gezondheid, en zo de
Heer wil - aanstaande zondag
twee groepen:
weer aanschuiven.
1. mensen die gewoon stoppen
van verveling en irrelevantie
en tegelijk een modernere,
Prof. dr. Stefan Paas is Theoloog des Vaderlands en hoogevangelische vorm van geloof niet
leraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije
‘trekken’: ze vallen tussen wal en
Universiteit te Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de
schip, en modderen wat door in
Theologische Universiteit Kampen. Met toestemming overpostkerkelijke kringen;
genomen van www.lazarus.nl
2. mensen die vanuit een refokerk naar een evangelische kerk

vanzelfsprekende trouw hiermee
gemoeid was.

Lezing Wim Zwitser: ‘Europa
Steenwijk, Bethel,
en Babylon’, Steenwijk
Gasthuislaan 109, info: zoeklicht.
nl/agenda (1e lezing uit een serie
van 4)
Dinsdag 17 september
Preekfestival, 10.30-17.30 uur,
Amersfoort, start in St. Joriskerk en daarna andere kerken
in de binnenstad,
www.preekfestival.nl
Dinsdag 17 september
Cursus Theologische vorming
voor gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG), Hengelo,
Waterstaatskerk, Deldenerstraat
20, € 220, info Ina ter Kuile:
kuile@hetnet.nl of ds. Herman
Koetsveld, hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, www.protestantsekerk.nl/
training/
Woensdag 18 t/m vrijdag
20 september, donderdag
17 en 31 oktober
Training PKN over christelijke
meditatie, 10 dagdelen, Doorn,
Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 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@classisgroningendrenthe.nl
Zaterdag 21 september
Fancy Fair, 10.00 uur, Markelo,
Martinushof
Zaterdag 21 september
Kits maken voor Days for Girls,
9.30-15.00 uur, Almelo, Huis van
Lydia, Grotestraat 185B, opgeven:
info@huisvanlydia.nl, info:
www.helpinghandsindia.nl
Zondag 22 september
Interview met eindredacteur en
GZ-columnist Willemke Wieringa
in het EO-programma Zin, zout &
zegen, 19.00 uur, Radio 5.
22 - 28 september
Diverse activiteiten in de vredesweek, 13.30-16.00 uur, Zwolle,
ULU-moskee, Gombertstraat
340, aanmelden:
walkofpeacezwolle@gmail.com
Donderdag 26 september
Excursie Joods Deventer,
11.00-15.00 uur, € 25 (incl. lunch),
info en aanmelden: cvi.nl/excursie
of 033 - 2358824
Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Muziekagenda
Zondag 15 september:
Huiskamerconcert Hanne de
Vries, 19.00 uur, Wierden,
Gereformeerde kerk,
Spoorstraat 5-7.
Donderdag 19 september:
Middle East Music Night,
20.00 - 23.00 uur, Nijkerk,
Israëlcentrum, € 10,
www.isreality.nl/concert
Zaterdag 21 september:
Samenzang en psalmen, Ad
Huetink (orgel), 20.00 uur,
Lemelerveld, WHZ-hal, € 10,
www.huetink-royalmusic.nl
Dinsdag 24 september:
Open zangavond van het CMA,
20.00 uur, Assen, De Bron,
Einthovenstraat 28,
info: www.cma-assen.nl
Zaterdag 28 september:
Zingen voor Israël, 19.30
uur (19.15 uur samenzang),
Nieuwleusen, De Voorhof,
Burg. Mulderlaan 1 (collecte
voor Israël)
Zondag 29 september:
Zingend vanuit de Grote Kerk,
met medewerking van de
Huisband (Groningen),
19.00 uur, Steenwijk,
Grote Kerk, gratis (collecte)
Vrijdag 4 en zaterdag
5 oktober:
Brian Doerksen & Band, 19.30
uur, Zwolle, Verrijzeniskerk,
Bachlaan 150, € 27 info/tickets:
eventsforchrist.nl
Zaterdag 12 oktober:
Populaire herfstklanken,
Martin Mans (orgel), Carina
Bossenbroek (panfluit), 20.00
uur, Lemelerveld, WHZ-hal,
€ 15, www.huetink-royalmusic.nl
Zaterdag 19 oktober:
Jubileumconcert 10 jaar
Holthuisorgel met Clara de Vries,
Gerwin van der Plaats en Urker
kwartet, 16.00 uur, Hasselt,
Ichtuskerk, Kastanjelaan 3
Zaterdag 2 november:
Kleurrijke klanken in
Sanders Finale, Sander
van Marion (orgel), Evelyn
Heuvelmans (hobo), 20.00 uur,
Lemelerveld, WHZ-hal, € 15,
www.huetink-royalmusic.nl
Zaterdag 16 november:
Concert Joke Buis en gospelkoor
Onderweg, Almelo, Pniëlkerk,
Rembrandtlaan 352, 20.00, € 17
info/tickets: eventsforchrist.nl
Zaterdag 23 november:
Jong talent speelt Klassiek,
Maarten 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

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

Geen vrijblijvendheid meer in Hervormd Enter

Meer geld
voor Actie
Kerkbalans
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is de financiële kurk waar plaatselijke
gemeenten op drijven. Er is geld nodig voor onderhoud van de kerk
en bijbehorende gebouwen. De verwarming moet het doen en ook
elektriciteit krijg je niet voor niets. En er moeten salarissen worden
betaald voor de pastoraal werker en predikant, want die kunnen ook
niet leven van de wind. Wat zou het fijn zijn als kerkleden zich hiervan
meer bewust zouden worden. Maar hoe bereik je dat? De Hervormde
Gemeente in Enter boekt succes met een gerichte benadering.

DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

“Tot voor een aantal jaren bracht
de Actie Kerkbalans voldoende
op om alle rekeningen te kunnen betalen”, zegt Jan Willem
Langenhof namens de Enterse
kerkrentmeesters. ”Maar op
een gegeven moment daalden de
inkomsten en begonnen we ons
zorgen te maken. 2016 was een
dieptepunt. Toen haalden we
zo’n 160.000 euro op en daarmee kwamen we ongeveer vijftienduizend euro tekort.”

wijkouderling gaat nog eens langs
voor een gesprek. Soms komen
daar dan verrassende dingen uit.”

Kerkleden die al jarenlang trouw
geven, ontvangen een algemenere brief, met als kop: ‘In geloof
en vertrouwen verder gaan.’
Daarin wordt duidelijk gecommuniceerd dat er geld nodig is
voor diverse activiteiten, voor
de nieuwbouw bij de kerk, dat
de bezuinigingen financiële stabiliteit hebben gebracht en dat er
weer meer inkomsten loskomen.
De kerkrentmeesters schrijven
dat ze graag weer een gift tegemoet zien, liefst hoger dan die
van vorig jaar.
Per doelgroep
Mensen die al jaren in de kaar“Hoe zouden we deze neerwaartse trend ten goede kunnen tenbak staan, maar nooit iets
bijdragen, krijgen een aparte
laten veranderen? We hadden
tekst. Deze is
in voorgaande
positief gesteld.
jaren behoorlijk
HET GAAT ONS NIET ALLEEN OM DE
Langenhof: “We
bezuinigd, onder
HOOGTE VAN HET BEDRAG, MAAR
best een klein bedrag voor de
leggen uit dat de
meer op de verVOORAL OM DE HOUDING VAN DE
kerk tegenover staan? ”
kerk een plek is
goedingen van
GEVER.
waar jong en oud
de kosters, het
Verfijning
schoonmaken van de kerk en het terecht kan en dat elk bedrag
Bij de brieven horen toezegwelkom is.”
beheer van ons dienstgebouw.
gingsformulieren, waarop men
Meer bezuinigen was geen optie. Tenslotte is er een brief voor de
kan aangeven of men meedoet
jeugd. Ook daarin wordt melding
Zo kwamen wij op het idee de
en de hoogte van het bedrag.
gemaakt van de vele activiteiten,
brieven voor de Actie KerkbaDe formulieren zijn gespecifi zoals catechisatie, huisbezoeken,
lans aan te passen aan de doelgroep. Er zijn zo’n zevenhonderd diaconale zorg. “In deze brief stel- ceerd; het bedrag dat vorig jaar
is gegeven, staat al ingevuld, ook
len wij de jongeren deze vraag:
kerkleden die tijdens de Actie
als dit nul was. Langenhof: “Op
Zou ik ook niet moeten meehelKerkbalans een gift toezeggen.
het formulier is een verdere
pen het werk in mijn kerk mogeEen aantal geeft forse bedraverfi jning doorgevoerd. Zo kun
lijk te maken?”
gen of tienden. Maar er zijn ook
je ook je machtiging aankruisen
kerkleden die geen of een klein
voor de jaarlijkse bijdrage van
Extra activiteiten
bedrag geven, terwijl zij gezien
het kerkblad.”
Naast de doelgroepgerichte
hun inkomen meer zouden kunbrieven is een aantal extra actinen doen. We besloten geen
Ziet Langenhof nog verbeterpunviteiten ontplooid. “Voor het
vrijblijvende oproepen meer
ten? “Misschien moeten we nog
rondbrengen en ophalen van
rond te brengen, maar brieven
beter kijken naar de wat ’zwakde brieven en toezeggingsforper doelgroep.”
kere’ gevers.
mulieren is een
Als zij iets meer
vrijwilligersteam
Professioneler
“WE LEGGEN UIT DAT DE KERK EEN
geven, komen ze
van 45 mensen
”Wij wilden niet zomaar een
PLEK IS WAAR JONG EN OUD TERECHT
misschien toch
actief. Om hen
briefje sturen, maar het profesKAN EN DAT ELK BEDRAG WELKOM IS
een beetje meer
een hart onder
sioneel aanpakken en bewustin de richting van het gemidde riem te steken, organiseren
wording kweken als het gaat om
we een avond met gebed en Bij- delde, 255 euro per toezegging.
geefgedrag. Ook hebben we een
Verder moeten we mensen nog
bellezing.”
professionele tekstschrijver de
meer wijzen op het feit dat gifOok hebben de kerkrentmeesbriefteksten laten redigeren. Dat
ten fiscaal aftrekbaar zijn. Zowel
ters bij de catechisatiegroepen
doen we nu sinds twee jaar. Het
de kerk als de gever kunnen
gaat ons niet alleen om de hoogte uitgelegd wat de Actie Kerkbahierbij voordeel hebben. En ook
lans inhoudt. “We kregen heel
van het bedrag, maar vooral om
de doelgroepenbenadering kan
gerichte vragen over wat er
de houding van de gever. Natuurmisschien nog worden verfijnd.
met de opbrengst gebeurt. Zo
lijk reageert niet iedereen posiTechnisch is alles mogelijk. Maar
proberen we de jeugd inzicht
tief. Er zijn jaarlijks zo’n twintig
we moeten ook oppassen dat
tot dertig mensen die op de enve- te geven in deze materie en
we de techniek niet te veel laten
hun eigen geefgedrag. Als je
loppe aangeven dat ze afhaken.
overheersen. Uiteindelijk is het
veel geld uitgeeft aan uitgaan
Wij nemen dat niet simpelweg
God die voor ons zorgt.”
en vakantie, mag daar toch ook
voor kennisgeving aan, maar de
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De inspanningen hebben hun uit- wordt geld
werking niet gemist. ”Inmiddels nieuwe kerk
is de negatieve trend omgebogen 1892 slaat h
en wordt er meer geld gegeven door blik-se
voor de Actie Kerkbalans. Voor grotendeels
2019 hebben we toezeggingen
en lampen k
gehad voor een bedrag van iets worden ger
meer dan 178.000 euro, zelfs iets op de toren
boven de begroting! Het college de brand di
van kerkrentmeesters is ervan Maar de Bla
overtuigd dat onze nieuwe bena- het er niet b
dering van gespecificeerde brie- er een nieuw
ven en bijkomende acties hieraan sancestijl., e
ten grondslag ligt. Heel bijzonder tijd veel we
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in gebruik te kunnen nemen
dezelfde op
naast het hoofdgebouw,
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ker en dat m
gebruik kunnen maken. Hier
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Kerkdienst 15 sept.: Kuinre
10.00 mw. L. Lalkens, Emmeloord. Gez. dienst.
Kerkdienst 22 sept.: Kuinre
10.00 ds. D. Wolse, Lelystad.
Startzondag. Gez. dienst.
Pastorale hulp: Mocht u die
nodig hebben neemt u dan contact op met een van de ouderlingen.
Zieken en allen die pijn en verdriet hebben: wensen we Gods
troost en nabijheid toe.
Monumentendagen (14 en
15 sept.) 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
beeldhouwclub Skulptura, quilten
gemaakt door Ciska Kwisthout.
Sieraden enz. uit Guatemala worden verkocht voor schoonwaterprojecten, de Stg. Ayuda Maya
zet zich daarvoor al 10 jaar in.
Er wordt flinke korting gegeven
op de mooie kettingen, armbanden en geweven artikelen. Zoals
elk jaar zetten Karla Koelma en
Gerdi Stoter zich in om er twee
mooie dagen van te maken. Verder is het bekijken van de kerk
ook de moeite waard.
Informatie over de kerk.
Onze kerk kent een turbulente
geschiedenis. In 1495 krijgt Blankenham z’n eigen kerkgebouw.
In 1625 is de kerk ver-vallen en
wordt geld ingezameld voor een
nieuwe kerk. Maar op 18 juni
1892 slaat het noodlot toe. Brand
door blik-seminslag legt de kerk
grotendeels plat. Enkele Bijbels
en lampen kunnen uit de vuurzee
worden gered. De gevel-steen
op de torenmuur herinnert aan
de brand die heeft huisgehouden.
Maar de Blankenhammigers laten
het er niet bij zitten. In 1893 staat
er een nieuwe kerk, in neorenaissancestijl., een bouwstijl die in die
tijd veel werd toegepast. De klok
is van 1597. In 1989 en 1990 werd
de kerk grondig gerestaureerd.
In 1991 werd de kerk heropend
door het houden van een feestelijke dienst.
Stralen als de zon. (Uit Zonnestralen 2019) Vraag tien mensen
wat geloven voor hen betekent
en je zou ook heel goed tien
verschillende antwoorden kunnen krijgen. Maar als het goed is
weerspiegelen al die antwoorden
iets van die ene grote God. Over
iedereen die ervoor kiest Gods
wil te doen, schijnt zijn licht. Zijn
heerlijkheid is over elk die Hem
volgt. En Hij geeft ieder van ons
dezelfde opdracht: sta op en
schitter! Je leeft niet in het donker en dat mag iedereen zien.
Maar zolang je onderuit-gezakt
blijft zitten, valt er weinig te schitteren. Daarom roept God op tot
een actieve houding. Sta op, rek
je uit en kom in beweging. Laat

anderen zien hoe geweldig het is
om in het licht te leven. Vergeet
daarbij niet om steeds weer de
bron van het licht op te zoeken.
Ook al is het donker om je heen,
het zal jou niet schaden. ‘Over
jou schijnt de Heer, zijn luister is
boven jou zichtbaar.’
Anti Kindgevangenen. Laatst
werden wij in Zwolle aangesproken door een groepje leerlingen
uit havo 4 van het Carolus Clusius
College. Zij doen mee aan een
project ‘Breaking News’. De 4
meisjes, Carmen, Emma, Sofie en
Sil, wilden aandacht vragen voor
Stille rampen en in dit geval zijn
dat kindgevangenen. Ze vinden
dat een ernstig probleem en willen dat heel graag aan de kaak
stellen. Ze vertelden dat er veel
te veel kinderen in één cel zitten, dat ze weinig tot geen eten
krijgen, vaak alleen restjes. Ook
lopen kinderen in gevangenissen
een groter risico op mishandeling
en seksueel misbruik dan daarbuiten, vaak door medegevangenen
of bewakers. Ook worden kinderen vaak onschuldig vastgehouden
en moeten ze langer zitten dan
nodig is. Verder weten de ouders
vaak niet eens dat hun kind in
de gevangenis zit. Ze denken dat
hun kind is omgekomen of dat
er iets anders ergs is gebeurd.
Wilt u meer informatie over dit
onderwerp, kijkt u dan op anti.
kindgevangenen Mooi om te zien
dat deze enthousiaste tienermeiden zich het onrecht in de wereld
aantrekken, en dan vooral wanneer het kinderen betreft.
Citaat van Franciscus van
Assisi: ‘Een enkele zonnestraal is
voldoende om vele schaduwen te
verjagen.’

Blokzijl

P R OT. G E 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

Kerkdienst 15 sept.: Grote
Kerk 10.00 ds. Jelle Vonk. Startzondag. Organist: Stephan van
Dokkum. Collecten: 1. Kerk
in Actie/zending. 2. Eigen kerk.
3. Beamer en kerk tv. Organist:
Stephan van Dokkum.
Komende zondag komen we
samen in de Grote Kerk. Het is
dan ‘Startzondag’ en na de dienst
gaan we naar de fam. van Vulpen, waar van alles is voorbereid!
Wees allemaal hartelijk welkom!
Kerkdienst 22 sept.: Grote
Kerk 10.00 ds Jelle Vonk. Organist: Stephan van Dokkum. Collecten: 1. Vredeswerk. 2. Eigen
kerk. 3. Verwarming kerkgebouwen.
Pastoraat. Mw. Koch (Zuiderpolderweg 16) heeft bij een ongelukkige val haar heup gebroken.
Zij is geopereerd en inmiddels
weer thuis.
Roelien de Lange (Marjolein;
Nieuw Clarenberg) wil u bedanken voor alle aandacht in welke
vorm ook.
Laten we hen, die hier niet met
name genoemd worden, maar
waarvan wij weten dat ze tobben
met hun gezondheid, in onzekerheid leven over een medische

behandeling, herstellende zijn van
een operatie of rouw en verdriet
moeten dragen, niet vergeten.
Wij wensen u Gods nabijheid toe.
‘Als Gij niet zijt de grond, waarop
ik sta de bron waaruit ik put, de
einder waarheen ik ga- als Gij
niet zijt, waar blijf ik dan in tijd en
eeuwigheid?’ Lied 929.
Verjaardag en jubilea. Voor
hen die de komende week jarig
zijn of een jubileum te vieren hebben: van harte gefeliciteerd. We
hopen dat u/jullie een fijne dag
hebben!
Onderweg. U heeft inmiddels
het nieuwe kerkblad ontvangen.
Het ziet er prachtig uit! Een groot
compliment aan onze redactie.
Naast een aantal artikelen, staat
ook het winterprogramma vermeld. We hopen dat u er met
interesse naar kijkt en mee wilt
doen aan de aangeboden activiteiten.
Startzondag. Een goed verhaal.
Zondag 15 sept. is de Startzondag. We sluiten aan bij het landelijke thema van de PKN: Een goed
verhaal. De ‘dienst’ is op een
creatieve manier ingevuld en we
hopen dat u met plezier de dienst
beleeft en mede vormgeeft.
Een dringende vraag: Neem uw
mobiele telefoon mee! Dat mag
dit keer. Een goed verhaal, ja wij
leven van dat goede verhaal. Het
inspireert ons, geeft ons leven
een richting. Niet elk verhaal uit
de bijbel spreekt misschien aan,
maar u zult vast wel een verhaal
of een bepaald bijbelgedeelte kennen dat een bijzondere betekenis voor u heeft. Of ander: laat
uw gedachten er eens over gaan.
We hopen in ieder geval op een
mooie en gezellige zondag met
elkaar!
De KinderKerk start om 10.00
uur in de consistorie voor de kinderen van groep 1 t/m 3. De kinderen van groep 4 t/m 8 komen
na de eerste schriftlezing ook
naar de consistorie waar dan de
beide groepen samen verder zullen gaan. Er zal dan een gezamenlijk verhaal zijn en verwerking in
de vorm van een knutselwerkje,
spelletje enz.
Alle kinderen komen dan na de
collecte weer terug in de kerk
zodat er gezamenlijk kan worden
afgesloten met de Zegen en het
slotlied.
Tijdens de KinderKerk is er een
aparte collecte waar de kinderen
een jaar lang voor collecteren.
Elk jaar wordt er een nieuw doel
gekozen.
Tijdens de diensten in Scheerwolde start de KinderKerk
voor groep 1 t/m 8 na de eerste
schriftlezing. De kinderen komen
dan ook na de collecte weer
terug in de dienst.
Jarig. 11 okt.: mw. C van BeekOord, Steenwijkerdiep zuid 14,
Scheerwolde: 78 jaar.
12 okt.: dhr H. Winter, Zuiderpolderweg 19, Blokzijl: 86 jaar.
27 okt.: mw. G. Leeuw-van Benthem, Slingerpad 2, Blokzijl: 87
jaar.
31 okt.: mw. M. Spin-Ziel, Barend
Loosweg 47, Blokzijl: 75 jaar.
11 sept.: mw. R de Wagt-Westerbeek, Kon. Julianaweg 17, Scheerwolde: 87 jaar.
20 sept.: mw. H. Pino, Kuinderdijk
7, Blokzijl: 82 jaar.
30 sept.: dhr. J. de Dood, Molenwijk 4, Bloklzijl: 75 jaar. Van harte
gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

zondag 15 september 2019

Giften. Voor de bezoekdienst is
er € 5 ontvangen. Hiervoor heel
hartelijk dank. En ook 3 giften van
elk € 20. Heel hartelijk dank!
Jubilea. Op 18 sept. is de fam. A.
Steenbergen, Breestr 1, Blokzijl,
50 jaar getrouwd.
Op 21 sept. is de fam. S de Jonge,
Rietvink 12, Blokzijl, 40 jaar
getrouwd.
Op 27 sept. is de fam. J. Drie,
P.C. Hoofdstr. 1. Steenwijk, 40
jaar getrouwd. U, allen van harte
gefeliciteerd en een hele fijne dag
gewenst.
Facebook. Wordt vriend op
facebook van de kerk BlokzijlScheerwolde en we delen met u
en jou de bijzondere activiteiten,
die er zijn in en om de kerk!
Kopij eerstvolgende nummer
uiterlijk zaterdagmiddag 12.00
uur naar Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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

Kerkdienst 15 sept.: 10.00
ds. Astrid van Waard-Pieterse.
Organist: dhr. S. Huismans.
O.v.d.: mw. M. Petter. Uitgangscollecte: jeugdwerk. Oppas:
aanwezig.
Kerkdienst 22 sept.: 10.00 ds.
D. Lagerweij, Zwolle. Organist:
dhr. M. van Vreden. O.v.d.: mw.
M. Petter. Uitgangscollecte:
Vredesweek. Oppas: aanwezig.
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel.
360322.
Kerkdienst 15 sept. In het
najaar staan de verhalen van
David op het rooster. Het bekende verhaal van ‘David en Goliath”
wil ik u niet onthouden. Een herdersjongen wint met moed en
slimheid van een grote krijgsman.
In de bijbel is het vaak de kleine
die op de eerste plaats komt en
de grote komt achteraan. Wat
kunnen wij leren van de moed
en het vertrouwen van David? (1
Sam. 17: 31-58).
Cursus Contextueel pastoraat. In het kader van de permanente educatie voor predikanten
ga ik in het najaar starten met de
cursus “Contextueel pastoraat”.
Iedere maand zal ik twee of drie
aansluitende dagen in het Dominicanenklooster in Huissen zijn
om daar met collega’s de cursus
te volgen. Bij de cursus wordt
aandacht besteed aan de mens in
relatie tot familieleden; rekening
houdend met voor- en nageslacht.
Interessante stof en ik hoop er
mijn voordeel mee te doen op
het gebied van het pastoraat. De
eerste 3-daagse is van 18 – 20
sept. Mocht u tijdens die dagen
behoefte hebben aan pastoraat,
dan kunt u zich tot de wijkouderling wenden. Ds. A. van Waard
Petrusmagazine. De Prot.
Kerk In Nederland geeft maandelijks sinds enige tijd gratis het
magazine Petrus uit. In het blad
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staan goede artikelen omtrent
geloof en kerk. U kunt zich daarop abonneren. Achterin de kerk
liggen daartoe formulieren.
Zoeklichtavonden. Op maandag, 16 en 30 sept. en maandag,
14 en 28 okt. worden er in het
Bethel gebouw van de Vrije Zendingsgemeente aan de Gasthuislaan 109 in Steenwijk, studies
gehouden vanuit de bijbel boeken
Daniël en Openbaringen. Thema:
‘Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel’. Spreker: Wim
Zwitser. Aanvang: 20.00 uur.
Meer informatie: 0343-413300 of
www.zoeklicht.nl
Aankloppen, hallo zeggen, binnenkomen.
Aankloppen, goede dag zeggen,
trachten bij elkaar te komen.
Dat is zoeken naar harmonie tussen
verschillende mensen.
Hallo zeggen, welkom heten, proberen of je lief kan hebben.
Dat is ontdekken dat die harmonie
telkens anders dan verwacht is.
Binnenkomen, aandacht geven, je
leven instellen op samen zijn,
doe je niet in een tijdloze ruimte.
Dat heeft veel te maken met drukte,
werk en mensen,
met zorgen, verzorgen, nazorgen,
met op de bank vallen,
even rusten, met hoe de week er uit
ziet.
Mensen lief hebben, zien wat er
gebeurt,
je laten raken door noden van mensen, vergt je tijd, verstand en hart.
Daarom zijn er mensen, die aan de
voedselbank deelnemen,
die kleding aan elkaar doorgeven.
die generaal - pardonners
huisvesten,die voor drinkbaar water
zorgen,
die in Exodushuizen meedoen,
die familieleden van zieken in ziekenhuizen opvangen,
die in het hospice stervende begeleiden,
die bij ruzies bemiddelen naar vrede,
die zorgen voor een duurzame leefomgeving.
Gedag zeggen, hoi, je medemens
zien,
heeft tijd nodig om te groeien, om te
leren, om te leven.
Lief hebben is aanwezig zijn, waardoor je laat zien wie we zijn,
gisteren, vandaag en morgen, adem,
waardoor leven op weg is
en soms God zomaar oplicht..
Zomaar een stukje uit medemens
een ieder van ons herkent hier
vast wel iets uit.
Licht
Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
met zijn stralen,
wek Gij God,
zo ook mij!
Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat,
laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!
Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
Lees verder op pagina 12
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Vervolg van pagina 11

recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!
Sytze de Vries
(Liedboek, Getijden van de dagmorgen)
Voor u allen een goede week
gewenst. Petra van Wieringen.

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

Kerkdienst 15 sept.: Kuinre
10.00 mw. L. Lalkens, Emmeloord. Gez. dienst.
Kerkdienst 22 sept.: Kuinre
10.00 ds. D. Wolse, Lelystad.
Startzondag. Gez. dienst.
Zaterdag 14 sept is het weer
monumentendag ook dan is onze
kerk weer te bezichtigen. Wat
is er te zien: Bronzen beelden
gemaakt door de beeldende kunstenaar Hielke Schoonewelle
uit Kuinre. Historische vereniging IJsselham, met kopieën van
doopboeken Herv. Gem. Kuinre
vanaf 1813. Tentoonstelling over
Rembrandt. Verkoop van eigen
gemaakte kaarten Een vaartochtje door de Linde met de KU 11.
Ook zijn er heerlijke eigen gebakte wafels te koop. U wordt van
harte uitgenodigd voor een kijkje
in onze kerk de koffie en thee
staat klaar.
Woensdag 18 sept. is er een
gemeenteavond. Aanvang van die
avond is om 20.00 uur. Het is een
belangrijke avond, i.v.m. hoe gaan
we verder nu onze predikant een
andere werkkring heeft gevonden. Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor u klaar. U wordt dan ook
van harte uitgenodigd.
Startzondag 22 sept. is het
weer start zondag deze dienst
heeft als thema: ‘een goed verhaal’. Ook zal ons koor Jubilee
weer medewerking verlenen. In
deze dienst ook zullen de kinderen van de zondagschool weer
enkele liederen zingen met het
koor. Voorganger in deze dienst
is ds. Wolse uit Lelystad. Na de
dienst is er gelegenheid om nog
even na te praten onder genot
van een kopje koffie of thee. U
wordt van harte uitgenodigd voor
deze dienst om met elkaar te
starten voor een nieuw seizoen.
De bloemen uit de dienst van
zondag 25 aug. zijn met een hartelijke groet van de gemeente
naar mw. M. Dijkman gegaan.
De bloemen uit de dienst van 8
sept. zijn naar mw. G. Polderman
gegaan.
Als kerkenraad willen wij u
vragen als er ziekte is of behoefte
aan een gesprek contact op te
nemen met de scriba of de ouderling. Wij zijn graag op de hoogte.

Met een hartelijke groet, Kerkenraad van de Prot. Kerk Kuinre.

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

Kerkdienst 15 sept.: 9.30 ds.
E. van Veen. Organist: Jannes
Lopers. Ophaaldienst: dhr.
W. Gaal. Bloemendienst: fam.
Martens. Eindcollecte: zending. Lezingen: Exodus 32:7-14 en
Lukas 15:1-10. Het verhaal van
Exodus is verrassend. Een God
die zich bekeert, dát zie je niet
veel. Veel goden en grootheden
weten maar al te goed hoe het
verder moet. De Eeuwige zoekt
het gesprek, de ontmoeting met
mensen: met geduld en mildheid
voor de ander, voor mensen die
de verkeerde weg kiezen of, zo
zegt het evangelie, voor wie zo
ver weg is, dat er geen terugkeer
mogelijk is. God laat zelf zien:
het is geen schande om terug
te keren op de schreden van je
boosheid of je afwijzing.
Kerkdienst 22 sept.: Inloop:
9.30 Aanvang: 10.00 ds. E. van
Veen. Startzondag. Ophaaldienst: dhr. B. de Groot
Boersma. Bloemendienst: fam.
Stegink. Eindcollecte: Vredeswerk.
De startzondag staat dit keer
in het teken van het nieuwe jaarthema van de PKN: ‘Een goed
verhaal’. Voor aanvang van de
dienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor het drinken van een
kopje koffie/thee en om 10.00
uur start de dienst, waaraan het
koor El Jakim uit Zuidwolde o.l.v.
Harold Kooij haar medewerking
zal verlenen. Na afloop van de
dienst kunnen we napraten onder
het genot van een drankje. Hierna
is er in Hoogthij nog de gelegenheid om deel te nemen aan een
broodmaaltijd. Kosten hiervoor
zijn € 10 per persoon, de kinderen doen gratis mee. Let u er
even op u aan te melden voor
deze broodmaaltijd? Er ligt een
intekenlijst achterin de kerk, of bij
Roeli Boer, tel. 587570 of Geesje
Jongschaap, tel. 589194. Niet
alleen een goed verhaal, maar ook
een tekst, gedicht, lied of afbeelding kan weergeven wat voor u
en jou belangrijk en waardevol is
in het dagelijks leven. Wij vragen
u dan ook om dit verhaal of deze
tekst of een gedicht etc. mee te
nemen op 22 sept. Na de dienst
gaan we deze verzamelen en tentoonstellen in de kerk. We zijn
heel benieuwd naar uw verhaal!
In de kerk leven en werken we
vanuit het goede verhaal dat ons
in de Bijbel wordt verteld. Gods
Woord in mensentaal, voor velen
een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een
boek dat cultureel en maatschapBIJZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

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 catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig
met dat goede verhaal. Een goed
verhaal laat je namelijk niet koud
maar brengt je in beweging. Een
goed verhaal houd je niet voor
jezelf maar deel je met anderen.
Zie voor meer informatie over
het thema: www.protestantsekerk.nl
Open Monumentendag. Op
zaterdag 14 sept. is het weer
Open Monumentendag. Onze
kerk zal geopend zijn van 10.00
tot 17.00 uur
De leesgroep komt bij elkaar op
maandag 16 sept. We beginnen
dit keer om 14.00 uur in Hoogthij. U bent van harte welkom
een keer aan te komen en mee
te doen in de gesprekken over
geloof en leven.
Uitnodiging afsluiting Vredesweek. De raad van Kerken
Steenwijk e.o. nodigt u uit voor
de viering als afsluiting van de
Vredesweek op vrijdag 29 sept.
om 19.00 uur in de Doopsgezinde Kerk in de Onnastraat te
Steenwijk. Het thema is: Vrede
verbindt over grenzen. Wij willen
op deze avond met elkaar bidden,
zingen en spreken aan de hand
van stellingen over hoe Vrede kan
verbinden over grenzen. Voor
een ieder kan die grens anders
zijn. Wij hopen veel mensen te
verwelkomen op deze avond.
Giften. Mw. Dolstra ontving €
20 voor de Rooseveltvakantieweek en dhr. Zeefat ontving € 10
voor het Bloemenfonds.
De bloemen uit de dienst van
zondag 1 sept. zijn met een hartelijke groet en een bemoediging
gebracht bij mw. H. StoffersSmelt aan de ten Holtheweg, die
weer thuis mocht komen uit het
ziekenhuis.
Op zondag 8 sept. zijn de bloemen met een hartelijke groet en
een bemoediging gebracht bij mw.
J. Blei-Vries aan de Croevestraat.
Overijsselse vertellingen.
Uitgeverij SenS in Tuk staat
op het punt het boek ‘Overijsselse 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 overeind, en het was mede om deze
kwaliteit dat uitgeverij SenS de
verhalen opnieuw wil uitgeven.
Dit in samenwerking met de IJsselacademie, het Plantenfonds en
dr. Harrie Scholtmeijer (dialectoloog). Het boek is een semiwetenschappelijke 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 bieden wij het boek aan voor een
gereduceerde intekenprijs: van
€ 18,50 voor € 14,90, excl. portokosten. Het boek telt rond de

250 blz., met drie tekeningen van
Jozef Israëls. U kunt intekenen op
website: www.senseuitgevers.nl
Op de websitepagina Overijsselse
Vertellingen. Het e.e.a. wijst zich
dan vanzelf. U kunt op deze site
bestellen en betalen.
Mannen gezocht voor oratorium. Het Chr. Mannenkoor
Steenwijk gaat het Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ van Johan
Bredewout, tekst Hans de Ruiter,
uitvoeren. Dit zal plaats vinden
op vrijdag 20 dec. in de Grote- of
Sint Clemens Kerk te Steenwijk.
Het mannenkoor zal dit oratorium uitvoeren met een aantal
musici en een spreekstem. Het
geheel staat o.l.v. 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 dinsdagavond voor dit Kerstoratorium
geoefend worden. Sluiting om in
te schrijven voor deelname is 17
september.
Houd je van zingen, zing dan mee
met het mannenkoor en kom
naar de ‘Meenthehof’ te Steenwijk, de koorrepetitie begint om
19.45 uur en eindigt 21.45 uur en
je kunt dit oratorium meezingen
op vrijdag 20 dec. bij het concert
van het ‘Chr. Mannenkoor Steenwijk’. Aanvang: 19.30 uur.
Voor meer informatie: Harm
Kroes, tel. 0621-800578 of Hans
Maring, tel. 0521-515213.
Wij leven mee. Als u iets te
melden heeft of door te geven
betreffende pastoraat, neem dan
gerust contact op met één van
de ouderlingen of met de predikant. Het leven van mensen is
vaak een weg van op en neer. Zo
ook in onze gemeente. Sommige
mensen hebben veel zorg nodig.
Er zijn ook mensen voor wie de
toekomst onzeker is of die wachten op spannende behandelingen
of nadere onderzoeken. En dan
zijn er de mantelzorgers die soms
zwaarbelast worden, maar hun
werk met veel liefde doen. Alle
zieken en hun verzorgers sterkte
toegewenst!
Omzien naar elkaar. Pastoraat in onze kerkgemeente is in
de eerste plaats het omzien naar
elkaar in het dagelijkse leven.
Op basis van ons geloof zijn we
met elkaar verbonden en geven
we zorg aan wie dat nodig heeft.
De pastorale zorg wordt door
de gemeente in het bijzonder
toevertrouwd aan de predikant
en ouderlingen, wat wel moeilijker wordt nu we nog maar twee
ouderlingen hebben. Daarnaast
zijn er de bezoekers die contacten met gemeenteleden onderhouden. Indien u behoefte hebt
aan pastoraal contact of een
gesprek, kunt u altijd direct contact opnemen met de predikant
of ouderling.
MENSEN HEBBEN
MENSEN NODIG
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)

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

Kerkdiensten 15 sept.: Grote
Kerk 10.00 ds. H. Pap. Organist: dhr. J. Bredewout. Lied
voor de dienst: Psalm 8b. Collecten: diaconie, instandhouding
eredienst, Kerk en Israël. 19.00
ds. D. Wolters. Organist: dhr.
J. Wuite. Lied voor de dienst:
Psalm 8b. Collecten: diaconie,
instandhouding van de eredienst,
Kerk en Israël.
Oppas: in Tilvoorde op de jongste kinderen: Pascal Mooiweer.
Knd.: groep 1 t/m 3: Agrietha
van Vulpen en Jane Bruintjes.
Nieuw Clarenberg 15.30 ds.
H. Pap. H.A.
Kapel 15.30 ds. D. Wolters voor
te gaan.
Agenda. 24 sept.: 20.00 Consistorie Stad, Tilvoorde.
25 sept.: 19.45 Gemeenteavond:
verbouwplannen, Grote Kerk.
3 okt.: 20.30 Oefenen Cantorij,
Grote Kerk.
Bloemengroet. Er zijn in de
afgelopen weken, als teken van
medeleven en als groet van de
gemeente, bloemen gebracht bij
mw. Schuurman-de Groot, Mr.
Kroezestr. 10; bij dhr. en mw.
Poelsema-Pleiter, Kerkstr. 38. Zij
waren 15 juli 25 jaar getrouwd;
bij dhr. Rook, Oppen Swolle 48;
bij mw. Mondria-van der Meulen,
Schaarweg 30; bij mw. MooiweerVisscher, Anijs 203; bij Yvonne
Schaap, De Cartouwe 63; bij dhr.
en mw. van Dijk-Bisschop, Visscherstr. 24. Zij waren 26 augustus 50 jaar getrouwd; bij dhr. en
mw. de Lange-Kramer, Haven
9. Zij waren 29 augustus 50 jaar
getrouwd.
Lees verder op pagina 13
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Gedoopt. Afgelopen zondag
werden 6 kinderen gedoopt. Ze
kregen daarbij de volgende teksten: Dustin Wind: ‘Ik vertrouw
op u, Heer, ik zeg: ‘U bent mijn
God.’ (Psalm 31: 15); Guus Evert
Pieter Roskam: ‘Ik heb je in mijn
handpalm gegrift!’ (Jesaja 49: 16);
Jonas Ruben Hakvoort: ‘Maar ik
zal mijn stem in dank verheffen:
Het is de Heer die redt!’ (Jona 2:
10); Noa Winters: ‘Vertrouw op
de Heer met heel je hart, steun
niet op eigen inzicht.’ (Spreuken
3: 5) Levi Schuurman: ‘Bedenk
toch hoe groot de liefde is die
de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God
genoemd, en dat zijn we ook.’
(1 Johannes 3: 1); Jula Francisca
Boeve: ‘Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op
hem, Hij zal het voor je doen.’
(Psalm 37: 5).
Avondmaal. Komende zondag
vieren we weer het Avondmaal.
Tijdens de avonddienst zullen
we stilstaan bij de ‘vrucht van
de zachtmoedigheid’. Het is
Jezus zelf, van wie we dit mogen
leren. Hij is immer ‘zachtmoedig
en nederig van hart.’ (Mat. 11:
29)
Gemeenteavond Verbouwplannen. Op 25 sept. houden
we een extra gemeenteavond
in de Grote Kerk. Tijdens deze
avond zullen we u op de hoogte
brengen van alle ontwikkelingen rondom het bestaande plan.
Daarnaast heeft zich gedurende
de afgelopen periode ook een
alternatief voorgedaan. Dit
alternatief willen we ook presenteren. We zijn heel benieuwd
of u dit alternatief ook haalbaar
vindt. Komt daarom allen! Om
19.30 is er inloop met koffi e
en thee. Vanaf 19.45 begint de
gemeenteavond.
Kerkproeverij 2019 – Wie
nodig jij uit? Alle leden van
onze gemeente worden van
harte uitgenodigd om op zondag
29 sept. iemand mee te nemen
naar de ochtenddienst. In dat
weekend zetten kerken in het
hele land de deuren open voor
gasten in het kader van de landelijke campagne Kerkproeverij.
Onze gemeente doet ook mee,
net als de andere kerken die
zijn aangesloten bij de Raad van
Kerken Vollenhove-Sint Jansklooster. In alle kerken begint
de ochtenddienst om 9.30 uur!
Kerkproeverij is een mooie
gelegenheid om iemand die je
persoonlijk kent uit te nodigen. Wij zullen als gemeente
een dienst hebben die goed te
volgen is voor mensen die niet
gewend zijn aan een kerkdienst.
Daar hebben we u/jou bij nodig.
We kunnen er als kerk naar
streven gastvrij en verwelkomend te zijn, maar als we geen
uitnodiging doen aan mensen
om ons heen, wie gaat er dan
proeven van de gastvrijheid en
liefde van God? Daarom aan u/
jou de vraag om iemand mee te
nemen. Misschien iemand die
niet (meer) naar de kerk gaat;
een buurman of buurvrouw,
iemand van je sportclub, een
kennis of een vriend(in). Iemand
uitnodigen kan spannend zijn.
Houd de uitnodiging vrijblijvend: ‘Zou het je wat lijken
om een keer mee te gaan naar
mijn kerk? Ik zou het in ieder

geval leuk vinden. Deze zondag
is speciaal voor gasten.’ Kerkproeverij is gebaseerd op het
Engelse Back to Church Sunday,
een initiatief van Michael Harvey waar kerken wereldwijd aan
deelnemen. Zie voor meer info
www.kerkproeverij.nl Na afl oop
is iedereen van harte uitgenodigd op camping De Schaarkamp
(Schaarweg 6, Sint Jansklooster)
om onder het genot van koffi e,
thee en wat lekkers na te praten over de dienst en over wat
ons in het dagelijks leven bezighoudt.
Namens de Raad van Kerken
Vollenhove-Sint Jansklooster:
graag tot 29 september!
Giften. De Diaconie ontving via
Lenie Ruitenbeek € 10 voor het
bloemenfonds.
Het College van Kerkrentmeesters ontving via Lenie Ruitenbeek € 10 voor het orgelfonds.
Hartelijk dank voor deze giften.

Vollenhove

S TA D

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

Overlijden. Op 27 aug. is in de
leeftijd van 84 jaar overleden
dhr. Siemen Harsevoort, Groenestr. 38a (voorheen: Canneveltstr. 17). De afscheidsdienst
vond plaats op zaterdag 31 aug.
in de Grote Kerk. Tijdens deze
dienst lazen we onder andere
het verhaal van de storm op
het meer. Daarnaast ook de
tekst die Simon en Jannie 58
jaar geleden meekregen toen ze
in het huwelijksbootje stapten:
‘Wees in geen ding bezorgd,
maar laat uw begeerte in alles,
door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden
bij God.’ Eens vertrouwden ze
me toe: ‘Toen hadden we niet
kunnen vermoeden hoe toepasselijk deze tekst zou zijn.’ Want
er zouden vele zorgen op hun
pad komen. Of zoals ze het zelf
schrijven op de kaart: ‘de zee
was dikwijls ruig.’ Hun huwelijksbootje, het schip van hun
gezin, de reis van Simons leven
kende inderdaad stormen. En de
heftigste, die zijn leven getekend
heeft, was zijn afkeuring toen hij
32 was. Hij had geen collega’s
meer om mee te sparren, geen
werk waarin hij zich nuttig kon
maken. En dat stak hem, want
hij was wel een streber, die
het maximale uit zichzelf wilde
halen en van hard werken hield.
Zijn hele leven heeft hij dan
ook geprobeerd om te roeien
met de riemen die hij had. Hij
compenseerde het gebrek aan
werk ruimschoots door in het
verenigingsleven actief te zijn,
door via de moestuin vele monden te voeden, door altijd klaar
te staan voor anderen. Het was
geen man van woorden, maar
van daden. Via zijn daden, met
zijn handen liet hij zien dat hij
om mensen gaf. En daardoor,
doordat hij met die instelling
verder voer over de zee van
het leven, voerden de stormen
en de ruige zee niet de boven-

toon, maar deed hij er alles aan
om het een aangename reis te
maken. Met een aantal prachtige
momenten: met de kinderen op
wintersport, langs de waterkant
vissen, of bij het uitoefenen van
zijn hobby: vergaderen. Zo roeide hij met de riemen die hij had
en maakte er iets moois van.
Maar tegelijk was de koers ook
duidelijk. Het ging recht door
zee. Eenmaal een koers gekozen, dan week hij er niet van
af. En zo voer zijn levensboot
in een rechte lijn door… totdat
de stormen heftiger werden en
het tot het gezin begon door
te dringen dat hij de controle
over het schip langzamerhand
kwijtraakte. De zee werd ruiger en ruiger. En op het eind
verlang je nog maar naar één
ding: naar rust, naar vrede, naar
thuiskomen in een veilige haven.
Zo konden we hem uiteindelijk
in de handen van God leggen,
die ons geen kalme reis, maar
wel een behouden aankomst
belooft.
Geboren. Op 30 augustus is
Sophie geboren, d.v. Géralt en
Nathalie Korthoef en zusje van
Lynn. Het gezin woont aan de
van Middachtenstraat 3. Op
het kaartje staat het volgende
gedicht:
Uniek
Klein
Lief
Heel bijzonder
Gods wonder
Van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje. En Gods
zegen toegewenst!
Pastoraat. Dhr. de Witte,
Repelweg 23 (8316 CK), is thuis
na een geslaagde operatie. We
bidden hem een voorspoedig
herstel toe.
Belijdeniscatechisatie. Nu
de zomer voorbij is, ben ik druk
bezig met de voorbereidingen
voor het komende seizoen.
Ik ben heel benieuwd of er
gemeenteleden zijn die belangstelling hebben voor belijdeniscatechisatie. Denk je er over
na, of ken je iemand die er over
nadenkt, doe me dan even een
berichtje! Dan kunnen we zoeken naar de meest geschikte
avond om het komend seizoen
met elkaar in gesprek te zijn.
Ten slotte,
I.v.m. het Avondmaal van
komende zondag deel ik Lied
424:
Verzadigd de honger,
gestild ons verlangen,
met goedheid gevoed.
Brood, dat ons doet leven!
Genezen de dorst,
gevuld onze kruiken,
een stroom van genade.
Water, bron van leven!
Die ons doorstroomt
en ons in bloei zet,
rijpt ons tot vrucht.
Wijnstok van de liefde!
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

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

Meeleven met. Mw. A, Mooiweer-Visscher, Anijs 203, Vollenhove, verblijft na een opname
in het ziekenhuis in Meppel in
revalidatiecentrum de Schakel in
Emmeloord. (k. 10).
Dhr. J. van Welie, Kloosterweg
46, Sint Jansklooster, is na een
onderzoek in het ziekenhuis
thuisgekomen.
Dhr. E. Rook, Oppen Swolle 56,
Vollenhove, is weer thuis na een
opname in het Isala ziekenhuis
in Zwolle
Mw. J. Lok-Visscher, Van Isselmudenstr. 14, Sint Jansklooster,
is weer thuis na een opnamen in
het Isala ziekenhuis in Zwolle.
We hopen dat de zieken thuis
en in het ziekenhuis bemoedigd
mogen worden door de beloften
van het evangelie.
Prijs de Heer, mijn ziel, prijs,
mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde,
Hij overlaadt u met schoonheid en
geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een
adelaar.
(bericht dat tijdens de vakantieperiode helaas niet is opgenomen)
Overleden. Trijn Vis-Visscher.
Op dinsdag 30 juli 2019 is Trijn
Vis-Visscher (Leeuwte 82a, Sint
Jansklooser) overleden in de
leeftijd van 83 jaar. De laatste
weken waren zwaar. Enkele
malen moest ze naar het ziekenhuis; uiteindelijk is ze thuis verzorgd en overleden. Trijntje Visscher is geboren op 1 februari
1936 in Sint Jansklooster. Haar
vader was koster in de Kapel.
Trijntje groeide op in een gezin
met 5 kinderen. Na de lagere
school heeft ze ondermeer
gewerkt bij een meubelzaak in
Zwolle. Trijn kreeg kennis aan
Klaas Vis, ze gaven elkaar het
ja-woord op 1 november 1957.
Er werden kinderen geschonken: Steven in 1959; Theo in
1964 en Joke in 1970. Inmiddels
was familie Vis vanuit Vollenhove verhuisd naar Heemstede
en later Akersloot vanwege het
werk van Klaas als kraanmachinist bij de Hoogovens. Maar
NoordHolland was anders dan
het land van Vollenhove, vooral
Trijntje kon moeilijk aarden in
het westen. In 1971 verhuisde
de familie en ging wonen in Sint
Jansklooster. Als moeder was
Trijn zorgzaam; van belang was
REGIONALE
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het dat haar man en kinderen
niets te kort kwamen. Later
verwende ze graag de kleinkinderen met gebakken scholletjes
en rijstepap. Trijn genoot als
de familie met de punter ging
varen op de Beulaker. Ze zat dan
gerieflijk op een stoeltje voorin
de boot. Bijzonder vond ze de
vakanties in Zuid-Frankrijk, op
de camping was er de gezelligheid van de kinderen en kleinkinderen. Tijdens de dankdienst
voor haar leven op vrijdag 2 aug.
in de Grote Kerk te Vollenhove
hebben we nagedacht over een
klein gedeelte uit psalm 4:7-9:
Velen zeggen: ‘Wie maakt ons
gelukkig?’ Heer, laat het licht van
uw gelaat over ons schijnen. In u
vindt mijn hart meer vreugde dan
zij in hun koren en wijn. In vrede
leg ik mij neer en meteen slaap ik
in, want u, Heer, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.
Daarnaast hebben we samen
een van de lievelingsliederen
van Trijn gezongen: wat de toekomst brengen moge, mij geleidt
des Heren hand. We wensen
allen die in rouw gedompeld zijn
vanwege het verlies van Trijn
Vis-Visscher, in het bijzonder
de familie en Klaas, de hand van
God de Vader toe, die door zijn
Woord en Geest ons niet loslaat.
Huwelijk Aron Driesen en Jellien
Tukker. Op d.v. vrijdag 20 sept.
zullen Aron en Jellien elkaar
het ja-woord schenken. Om
15.30 uur zal de bevestiging van
hun huwelijk plaatsvinden in de
Grote kerk te Vollenhove. We
wensen Jellien en Aron samen
met familie en vrienden een
pracht dag toe, een gezegend
huwelijk. Hun adres: Koningspil
5, Sint Jansklooster.
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.
Beste catechisanten, het catechisatie seizoen gaat binnenkort
weer van start en hierbij jullie
zijn van harte uitgenodigd. We
hopen natuurlijk net al vorig
jaar dat we weer op jullie kunnen rekenen. Zodat we er weer
een leerzaam en gezellig jaar van
mogen maken. Let op er is een
wijziging betreft de aanvangstijden. Zie onderstaande tijden.:
groep 1: (leeftijd 12-13 )1e en
2e jaar voortgezet onderwijs:
aanvang 17.00-17.45 uur; groep
2: (leeftijd 14-16) 3e en 4e jaar
voortgezet onderwijs: aanvang
18.45-19.30 uur; groep 3: 16+:
aanvang 19.30-20.15.
Belijdenis catechisatie. Aanvang: 20.15. We zien jullie graag
op maandag 30 sept., Kapel,
Molenstraat, Sint Jansklooster.
Met uitzondering van de herfstvakantie op 21 okt., is er elke
week catechisatie.
Hartelijke groet, ds. Pap, Grietje
de Olde en Heidi Kramer.
Lees verder op pagina 14
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RTV-tips
Zondag 22 september
EO | radio5 | 19.00 uur
Zin, zout & zegen
Willemke Wieringa is in het dagelijks leven eindredacteur en columnist. In dit interview vertelt ze over
haar geloof en een bijzondere preek
van dominee Thomas Smink in ‘haar’
hervormde kerk in Wierden.
Maandag 23 september
KRO-NCRV | NPO1 | 21.15
Spoorloos
Shira is geboren in Thailand en
is drie jaar geleden voor het
eerst terug geweest naar haar
geboorteland. Inmiddels is ze heel
nieuwsgierig naar haar achtergrond en hoe het haar familie in
Thailand vergaat.
Dinsdag 24 september
KRO-NCRV | NPO1 | 22.20
De Rijdende Rechter
Karen Gruntjes haalt bij Antoinet
van der Stelt een hondje op. Het
hondje heeft verlatingsangst en
sloopt de boel als Gruntjes naar
haar werk is. Ze krijgt echter
haar geld niet terug. De Rijdende
Rechter mr. John Reid reist af
naar Dussen om te beslissen waar
Gruntjes recht op heeft.
Woensdag 25 september
EO | NPO2 | 19.15
Typisch Vinkeveen
Na de storm en het harde werken maken Greet en Greet de
balans op. Hoe gaat het met hun
brocante handel en vooral, hoe
gaat het met hun gezondheid.
Donderdag 26 september
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Achter de Dijken
Leo Blokhuis verzamelt in de derde
aflevering de geboortepapieren van
dit vrijgevochten Nederland. Hij
gaat op zoek naar de oorsprong
van onze politieke vrijheid.
Vrijdag 27 september
NTR | NPO2 | 21.05
Een bezeten wereld
Nederland tussen de oorlogen
Afl.5 Houvast. Samen zingen,
samen marcheren. Het groepsgevoel is belangrijk, dat geeft
houvast. Begin jaren ‘30 doet een
nieuwe beweging, de NSB, een
aanval op de gevestigde politiek.
Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl

Advertentie

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

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

Kerkdiensten 15 sept.: BeltSchutsloot 9.30 ds. D. Wolters,
Vollenhove. H.A. 19.00 Sing In.
Kerkdienst 15 sept.: Wanneperveen 9.30 ds. T. Veenstra,
Kampen. H.A.
De avondmaalcollecte is in
beide diensten voor Save the
Children.
Kerkdienst 22 sept.: BeltSchutsloot 9.30 ds. H. Pap, St.
Jansklooster.
Kerkdienst 22 sept.: Wanneperveen 9.30 ds. W. Menkveld.
Startdienst. Extra collecte:
onkosten startdienst.
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 speciaal gebouwd
voor mensen met een fysieke
beperking, die samen met hun
vrienden of familie willen 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 nov.
De Groene Wens Boot ligt bij het
Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl en is te reserveren tussen 15 maart en 15 nov.
De boot wordt bestuurd door
ervaren (vrijwillige)schippers. Een
heerlijke dag varen op een comfortabele en volledig aangepaste
boot, door de unieke natuur van
de Weerribben-Wieden, samen
met je dierbaren. Dat is varen met
de Groene Wens Boot. Namens
de diaconie van harte bij u aanbevolen!
Oppas W’veen en BS: zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Bloemendienst W’veen: 15/09:
bloemendienstcie. 22/09: jeugddienstcie.
De bloemen uit de dienst van
1 sept. in BS gingen met hartelijke felicitaties naar ds. Menkveld
voor zijn 50e verjaardag.
In Wanneperveen gingen de bloemen naar dhr. Compagner, Oldehof 9, hij heeft in het ziekenhuis
gelegen en naar de fam. B. Stummel, Weth. Vosstr. 20, i.v.m. de
geboorte van hun zoon Matheo.
De bloemen uit de dienst van
8 sept. gingen in Belt-Schutsloot
met hartelijke felicitaties naar dhr.
J. Stam. Hij vierde zijn 82e verjaardag.
Overleden. Op 7 sept. overleed
in de leeftijd van 96 jaar mw. G.
van de Belt-Klaver, De Steenakkers 44. De rouwdienst vindt
plaats op vrijdag 13 september om
half 2 in de kerk te Belt-Schutsloot. Wij wensen haar familie en

allen die haar zullen missen veel
sterkte en de troost van onze
hemelse Vader.
Verantwoording. De diaconie
collecte voor Missionair werk van
1 sept. in W’veen heeft € 59,90
opgebracht.
De extra collecte voor kerk en
onderhoud van 8 sept. in BS heeft
€ 137,95 opgebracht.
De collecte in de tentdienst in
Wanneperveen van 8 sept. voor
het evangelisatiewerk bracht €
204,45 op en de collecte bij de
uitgang voor de onkosten van de
dienst € 282,85.
Bij de club van 50! 28 aug. mocht
ik mijn 50e verjaardag vieren. Daar
kijk ik met veel plezier op terug.
Het koffiedrinken na de diensten
en alle felicitaties, kaarten en mails
die ik daarom heen kreeg. Heel
hartelijk dank. Dit was voor mij
een onvergetelijke verjaardag.
Vanuit de Pastorie. Op mijn verjaardag kreeg ik behalve een prachtige grote groene kruiwagen en
diverse andere mooie dingen ook
een boek. Boeken nemen in mijn
leven een bijzondere plek in en
sommige boeken een heel bijzondere plek. Het boek dat ik kreeg
en hier graag onder uw aandacht
wil brengen draagt als titel; Just as
I am. Deze titel is ontleend aan het
prachtige lied (in vertaling); Zoals ik
ben, geen andere grond, heb ik, dan
’t woord van uw verbond. U vindt
het in de Evangelische Liedbundel
als nr. 211. Het boek is de autobiografie van Billy Graham. De vorig
jaar op 99-jarige leeftijd overleden
evangelist die in zijn actieve loopbaan miljoenen mensen wereldwijd
met het evangelie heeft bereikt. Ik
ben nog maar net begonnen met
lezen en ben nu heel enthousiast
over het boek. Billy beschrijft zijn
jeugd als gelovig opgevoede boerenzoon van arme ouders. Zijn
bekering, zijn zoektocht naar een
doel in zijn leven, zijn studietijd,
gezinsleven en natuurlijk veel over
zijn leven als evangelist. Het is
echt een heel mooi boek. Zeker
voor mensen die willen groeien in
hun geloof. De verhalen van Billy
zitten vol geestelijke lessen. Het
boek is toegankelijk geschreven en
gemakkelijk te lezen. Als je begonnen bent kun je haast niet meer
stoppen. Het leest als een roman.
Een mooi boek voor de winteravonden of voor mee op vakantie.
Het is nieuw te koop voor € 19,
maar wie even zoekt, vindt het 2e
hands voor minder. De Engelse
titel maakt zoeken lastig omdat,
als je op internet zoekt, de Engelse
versie op je scherm komt. Voor
wie het in het engels wil lezen is
dat natuurlijk geen probleem. Voor
de anderen hier het ISBN-nr. v/d
Nederlandse editie: 90-6318-1094. Neem en lees! Hartelijke groeten, ds. Menkveld.

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke
Predikant: ds. Gerrit van den Dool
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194
8338 LD Willemsoord, 0521-514587
kerk.willemsoord@hetnet.nl
Koster: mevr.T.Winters-de Boer,
0521-588515, Rentmeesters Prot.
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70
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Kerkdienst 15 sept.: 11.00 in
de feesttent aan de Annie Klijzinglaan. In deze dienst hoopt
emeritus pastoor Theo van der
Sman voor te gaan. Er is muzikale
medewerking van de Woldklank
o.l.v. Karel Jager. De dienst is
voorbereid door een oecumenische commissie. Collecte: buurthuisproject in een buitenwijk van
Bogota in Colombia. Ophaaldienst: David Raggers (0521589515).
Kerkdienst 22 sept.: ds. Taeke
Veenstra, Kampen. O.v.d.: Feikje
Kloosterman. Organist: Theun
Hoen. Uitgangscollecte: plaatselijk
pastoraat. Ontvangst: Roel Logchies. Bloemen: Ypie Klarenberg.
Ophaaldienst: Klaas Klarenberg
(0521-588863). Opname: Geert
Dedden. De zorg voor de kinderen is in handen van Cathi. Lied
voor de dienst: Lied 280 vers 1,
2 en 7.
Bij de diensten. Tijdens de tentdienst is het thema ‘Van wie bin ie
d’r ene?’ Na de dienst is er koffie
en krentenbrood.
Collecten. 1 sept.: Diaconie:
€ 25,20, Kerkrentmeesters:
€ 31,65, uitgangscollecte:
orgelfonds € 31,25.
8 sept.: Diaconie: € 46,05,
Kerkrentmeesters: € 41,71, uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk € 39,80.
Er is een gift voor het restauratiefonds binnengekomen van € 50.
Verjaardagen en jubileum.
Op 25 sept. hoopt mw. C.H. van
Veen-Kragt, Steenwijkerweg 168a,
81 jaar te worden. Namens onze
gemeente willen we haar van
harte feliciteren en een gezegende
dag toewensen.
Agenda. Woensdag 18 sept.:
15.30 uur Martha in het lokaal
achter de kerk. De middag wordt
besloten met een etentje bij het
kooklokaal in Kallenkote.
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: Vijf jaar geleden ontvoerde
Boko Haram 230 christelijke meisjes uit de stad Chibok in Nigeria.
De terreurgroep liet de afgelopen
jaren 103 meisjes vrij. Toch zitten
er nog steeds ruim 100 meisjes
vast. Niemand weet waar zij zich
bevinden en of zij nog in leven zijn.
Bid voor deze meisjes.
Kopij GZ. Dit zondagsblad is
voor 2 weken. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 22 sept.
12.00 uur bij de scriba. Het kan
natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u allen. In het bijzonder aan de ouderen en zieken.
Voor u allen woorden uit psalm 91
in de vertaling van Hans Bouma:

Gaat je hart uit naar God,
brengt zijn naam je in verrukking,
Hoe geborgen ben je dan.
Armen machtig om je heen.
Geen doodsangsten meer.
Geen berg die je verpletterd,
geen zee die je verslindt.
Steeds zing je weer,
zing je een gat in de nacht.
Onkwetsbaar ben je.
Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant. Afgelopen
zondag startten we een nieuw
seizoen. Het is altijd weer mooi
om als gemeente ook eens op een
andere manier samen te zijn, met
een spel en door met elkaar te
eten. Van grote waarde was dat
verschillende gemeenteleden, van
jong tot oud, een aandeel hadden
in de dienst en bij het samenzijn
daarna. We maakten een begin
met een reeks over het Onze
Vader, die we op Oudejaarsavond
met de lofprijzing ‘Want van U is
het Koninkrijk’ zullen afsluiten. In
zijn gelijkenis van de vader met zijn
twee zoons in Lucas 15 - welke
van de twee zou je uiteindelijk
‘verloren’ moeten noemen, de
jongste of de oudste? - maakt
Jezus duidelijk wat het betekent
dat we God aanspreken met Onze
Vader. Dat ‘onze’ omvat altijd
meer dan ‘ons soort christenen’
of ‘ons soort mensen’. In de aanspraak ‘Onze Vader’ neem je ook
in de persoonlijke sfeer van de
binnenkamer de gemeente mee.
Door de doop hebben we er een
hele hoop broers en zussen bij
gekregen! Zo is het Onze Vader
alleen al in de eerste woorden
een oefening om naar de ander
en naar onszelf te blijven kijken,
naar onze prioriteiten en naar de
grenzen die wij vanuit onszelf altijd
weer geneigd zijn te trekken. We
zullen merken: over het Gebed
van de Heer raak je nooit uitgedacht!
Pastoralia. Fijn voor onze diaken Rieta de Wagt-Muis dat zij de
operatie aan haar arm, die al zo
lang in de pen zat, nu achter de
rug heeft. We wensen haar een
goed herstel.
Dat wensen we ook mw. Riekie
Grooters-Dedden, die eveneens
moest worden opgenomen in het
ziekenhuis en inmiddels weer thuis
is. We blijven eveneens denken
aan onze ouderling en voorzitter
van de kerkenraad Martinus Berger die een langdurig traject van
revalidatie bewandelt. We wensen
hem sterkte en ook geduld.
Wij denken ook aan onze koster
in Blesdijke Willy Scholten-Pit die
door een hernia veel ongemak
ervaart.
Gezin en Geloof. Onder deze
naam willen we als groep ouders
van jonge gezinnen bijeenkomen
op dinsdag 17 sept. Ik nodig jullie uit de kinderbijbel(s) mee te
nemen die jullie in huis hebben.
We gaan dan verschillende verhalen daaruit lezen en met elkaar
vergelijken. Aanvang: 20.00 uur.
Een hartelijke groet aan u, aan
jou, ds. Gerrit van den Dool.

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

“De kerk
moet de

straat
op”

Henk Binnendijk heeft een nieuw
boek geschreven. Hij kwam op dit
idee door een bijzonder voorval.
Henk Binnendijk werd geïnterviewd voor GrootNieuwsRadio
door Jorieke Eijlers. Zij vroeg
hem: “Hoe ziet de hemel eruit?”
Henk antwoordde: “Dat weet ik
niet.” En hij zweeg. Maar Jorieke
hield de microfoon bij zijn mond
en zei ook niets. Hij moest wel
verder gaan. Achteraf bleek dat
hij een half uur over de hemel
had gesproken. Dat maakte iets
in hem wakker. Toen het onderwerp in de tijd erna nog een paar
keer zijn pad kruiste, realiseerde
Henk zich: ‘Ik denk dat het de
bedoeling is van de Here God dat
ik over de hemel ga schrijven.’
‘Hoe ziet de hemel er uit?’ van Henk Binnendijk ligt in
de boekhandels

Cursus ‘Kom Heilige
Geest’ te Een

Ik geloof niet meer in fulltime predikanten. Paulus was tentenmaker en verkondigde daarnaast het evangelie.

“Als kerken naar binnen gericht zijn, dan wordt het er muf…”, zegt Gert
Hutten van Tot Heil des Volks. “De kerk moet de straat op.”

DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

Hutten is theoloog en werkt als
algemeen directeur van Tot Heil
des Volks in Amsterdam. Hij
studeerde af in bedrijfsethiek en
deed interimklussen in de zakelijke wereld. Tot en met vorig jaar
combineerde hij zijn werk met
parttime predikantschap.
Jezus
Gerts wieg stond 48 jaar geleden
in Jutphaas in een Gereformeerd
Vrijgemaakt gezin. Na het Gymnasium studeerde hij theologie
in Kampen. “Ik heb tijdens mijn
theologiestudie moeilijke momenten meegemaakt en dreigde het
geloof kwijt te raken. Ik wist
‘technisch gezien’ wat de opstanding van Jezus inhield, maar wat
betekende dat voor mij persoonlijk? Ik ging op zoek en zag dat
alles om Jezus draait.”
Heilige Geest
In 2004 werd Gert gevraagd een
boek te schrijven over de Heilige
Geest. “Voor dat boek ben ik
naar genezingsdiensten geweest,
maakte mee dat mensen in tongentaal spraken, bezocht charismatische gebedsgroepen en
woonde duiveluitdrijvingen bij.”
Het boek kreeg de titel ‘Verrast door de Heilige Geest’ en
deed destijds veel stof opwaaien,
ook in zijn eigen kerkelijke kring.

“De Heilige Geest was toen nog
een onderbelicht aspect van het
geloof in de traditionele kerken.
Nu is er meer aandacht voor.
Ik geloof zeker dat de Geest in
onze tijd krachtig werkt en volop
actief is.”
De straat op
“Ik merk dat christenen een beetje zat zijn van altijd maar moeten
groeien en verlangen naar wonderen en een opwekking. God
doet zeker wonderen, ook in ons
werk, maar ik vind het grootste
wonder dat Hij aanwezig is in de
diepe gebrokenheid, daar waar
wij het vaak laten afweten.” Gert
begon steeds duidelijker te zien
hoe belangrijk gerechtigheid is.
Ook raakte hij er van doordrongen dat de kerk niet binnen haar
eigen muren moet blijven opereren, maar de straat op moet.
“Ik geloof bijvoorbeeld niet meer
in fulltime predikanten. Paulus
was tentenmaker en verkondigde
daarnaast het evangelie. Ook een
predikant moet met beide benen
in de wereld staan. Je moet de
gewone alledaagse dingen ervaren,
een keer in de file staan, gezeur
met personeel meemaken. Daar
worden je preken beter van.”
Kerk
“Voor veel mensen is de kerkdrempel te hoog”, zegt Hutten.
“In Arnhem zijn wij samen met
andere christenen gestart met
nieuwe gemeenschappen in wij-

ken en buurten. Deze functioneren laagdrempelig. Eén ervan
is gevestigd in een achterstandsbuurt, waar ze elke zondag samen
eten en waar mensen op afkomen
met persoonlijke dingen, van vragen over zingeving tot hulpvragen
bij een begrafenis. In een andere
Arnhemse wijk zijn we met maaltijden begonnen.”

mensen vrijheid bezorgen. Vrij
van verslaving en prostitutie.
Anders dan in reguliere instellingen zorgen wij voor maatwerk
en gaan we veelal langdurige
relaties aan. Verslaafden worden
vaak meerdere jaren begeleid.”

Armoede
“Vorig jaar zijn we een project
gestart tegen kinderarmoede.
Je kunt je niet voorstellen dat in
“Het is slecht als kerken naar bineen land als Nederland, dat tot
nen gericht zijn. Dat is de dood
de vijf rijkste landen ter wereld
in de pot. Het wordt muf. We
behoort, alleen in Amsterdam
kunnen ons de luxe niet permital vijfendertigduizend kinderen
teren ons druk te maken over trileven onder de armoedegrens en
viale zaken zoals welke liedjes we
in Arnhem rond de vijfduizend.
mogen zingen. Hoeveel procent
Er zijn kinderen die in een sociaal
van de Nederlanders is nog christen? Dan weet je als christenen en isolement terecht komen, op de
kerken toch wat je te doen hebt!” vloer slapen en zonder eten naar
school gaan. Ook hierbij gaan we
uit van een langdurige begeleiding,
Zie Jezus, Leef vrij
want vaak gaat het om mensen bij
Tot Heil des Volks bestaat sinds
wie de problemen zich door de
1855. Gert: “Het is één van
jaren heen opgestapeld hebben.
Nederlands oudste NGO’s,
Ik leer veel van het contact met
naast het Leger des Heils. Wij
onze doelgroezijn financieel
pen. Ik zie soms
onafhankelijk
IK ZIE SOMS BIJ EEN DAKLOZE MEER
bij een dakloze
van de overheid.
GELOOF DAN BIJ CHRISTENEN DIE ALLES
meer geloof
In onze twee
VOLGENS HET BOEKJE DOEN
dan bij christejeugdhostels
nen die alles volgens het boekje
in Amsterdam hebben we op
doen. Ik hoorde laatst een prostijaarbasis tachtigduizend overtuee vertellen dat ze aan het eind
nachtingen en we trekken veervan de dag God dankte voor haar
tigduizend bezoekers. In onze
levensonderhoud. God is aanwebedrijven verdienen we geld om
zig in de gebrokenheid. Een dakde activiteiten van onze orgaloze zei tegen mij: “Jij bent toch
nisatie te kunnen betalen, zoals
verslavingszorg, daklozenopvang, directeur? Dan zul je wel veel
hulp aan prostituees (Scharlaken geld verdienen. Lijkt me lastig.”
En hij zei ook: “Jij staat bovenaan
Koord, red.) en projecten voor
en kunt alleen naar beneden kijkinderen in armoede. Onze misken, ik sta onderaan en kan alleen
sie is ‘Zie Jezus, Leef vrij’. Wij
naar boven kijken.”
willen Jezus zichtbaar maken en

De cursus bestaat uit drie avonden
en is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken. Tijdens
de 1e avond gaat het over wat de
Heilige Geest doet in de schepping
en de herschepping. Tijdens de 2e
avond over de gemeente te Efeze
en wat wij daarvan kunnen leren
vandaag. Tijdens de 3e avond over
het zelf ontvangen van de Heilige
Geest en dienen met de gaven van
de Geest. Cursusleider is ds. Jelle
de Kok (predikant te Wilsum). Hij
is tevens predikant en toeruster
in de PKN vanuit het Evangelisch
Werkverband
Dinsdagavond 1, 8 en 15 oktober, Een, Edenhof, Hoofdtraat 16, 20.00 (inloop met koffie/thee 19.45), materiaalkosten € 10, aanmelden voor 26 september bij:
envnieuws@gmail.com

Almelose hulp voor
Indiase meisjes en
vrouwen
Huis van Lydia en het Helping
Hands Team zoeken handige
handen: mensen die stof kunnen
knippen en/of naaien, voor één
dag of een dagdeel. Het doel is:
menstruatiekits maken voor het
project Days for Girls. Indiase
meisjes en vrouwen die ongesteld
zijn, moeten vaak thuisblijven van
school of werk. Dat is niet goed
voor hun maatschappelijke positie
en hun gevoel van eigenwaarde.
Temeer omdat ze geen hygiënisch
(maand)verband kennen. Vanuit Huis van Lydia wil men deze
vrouwen ondersteunen. Daarom
maken ze er menstruatiekits. Een
kit gaat drie jaar mee en kost
€ 17,50 aan materiaal. In januari
2020 brengt het Helping Hands
team 60 kits naar India. Financiële
giften zijn van harte welkom.
Zaterdag 21 september, 9.30-15.00 uur, Almelo, Huis
van Lydia, Grotestraat 185B, opgeven: info@huisvanlydia.nl, info: www.helpinghandsindia.nl

Fotbijschrift: Inhoud menstruatiekit:
2 onderbroekjes, 1 washand, 1 stukje zeep,
2 shields, 8 inleggers, 2 ziplock-zakjes en
een leuk tasje waar alles in past
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Advertenties

Al ruim 100 jaar advies en
woningstoffering op maat
- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat
De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55
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Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

| decorette-drok.nl
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Uitvaartverzorging
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- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires
- Kortom... alles!

MERK

Voor een piëteitsvolle uitvaart...

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227

(dag en nacht bereikbaar)

Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad
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Ga naar:
www.welkomindekerk.nl
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€ 8,9

Of vul de bon in:
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Vind een Christelijke Partner

Vind een gelovige
Partner
www.samen-verder.nl
Al 30 jaar deskundige
www.samen-verder.nl
en persoonlijke
Al 30 jaar deskundige
bemiddeling en

persoonlijke bemiddeling
Tel: 088-130 34 00
Sinds
1986
3030jaar
ervaring
jaar ervaring
Tel:
088-130 34 00
Gratis brochure
SAMEN
SAMEN VERDER
VERDER
Gratis brochure
www.samen-verder.nl

ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden
Vrijblijvend contact
0519-346056
Vrijblijvend
contactopnemen?
opnemen?Bel:
Bel:088-1303400
088-1303400Voor Friesland:
GRATIS
BROCHURE
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een
abonnement neem.

mountainbiken
in Sauerland welkom in

Haus Reinhild

Dhr. | mw. | fam. *
naam:
adres:
postcode:

Samen verder
Deskundig en discreet

woonplaats:

Wij komen
bij u op bezoek
Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Wierden
Seizoen 2013 - 2014

e-mail:

tel.nr.

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente
Wierden onder één paraplu
Seizoen 2012 - 2013

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2015 - 2016

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Wij bemiddelen
Meer dan
Een praktisch overzicht van uw kerkelijke activiteiten in het komende
voorseizoen
alle gezindtes
in een handzaam boekje. Om6500
uit teprofielen
delen aan gemeente-leden,
Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2014 - 2015

HervGemPutten_2014-2015.indd 1

*Omcirkel de juiste aanhef.
In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad,
Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

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

09-09-14 12:03

nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden.

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

Kijk op

hausreinhild .nl

