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In onze eigen moedertaal
Zondag 27 oktober is het
Nationale Bijbelzondag, donderdag 31 oktober Hervormingsdag. Goed dat die data
zo dicht bij elkaar liggen, want
de Reformatie kan beschouwd
worden als ‘godsdienst van het
woord’.

WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Als het goed is, vallen de protestantse kerken, die
uit de beweging van de Reformatie zijn voortgekomen, nog steeds
onder de categorie ‘godsdienst
van het woord’.
Woord van God
In het rapport ‘Kerk 2025: Waar
een Woord is, is een weg’ van de
Protestantse Kerk in Nederland
lezen we: ‘De Bijbel (de Schrift) is
het bronboek van de kerk. Deze
getuigt van een rechtvaardige en
liefhebbende God die zijn weg
gaat met Israël en de volkeren.
We raken nooit op de Bijbel uitgekeken, worden er steeds weer
door verrast. Door de Geest
worden de woorden van dit boek
woorden van leven voor mensen
dat sedert 1966 verschillende
van nu. Alleen door trouw te blij- malen uitgevoerd is. In 1966 zag
ven aan de getuigen van de Bijbel
56% van de respondenten de Bij(de apostelen en de profeten)
bel nog als het Woord van God,
blijft de kerk in het spoor van dit
in 2015 was dat nog maar 14%.
leven. Daarom is de Bijbel niet
alleen bronboek maar ook toetsHet gezag van de Bijbel
steen. Wat gedaan en gezegd
Bij het gezag van de Bijbel gaat
wordt in de kerk, moet getoetst
het niet om een formele theorie
worden aan het
over de Bijbel,
getuigenis van de
veeleer om het
AUTOCHTONE BEWONERS VAN DE
Bijbel.’
besef, de ervaSTREEK UITEN ZICH VAAK HET LIEFST
Het is goed om
ring dat God je in
IN DE MOEDERTAAL, IN HET DIALECT.
dit te benadrukZijn Woord aanken, nu het gezag van de Bijbel de spreekt. Zoals in Handelingen 2:
afgelopen tientallen jaren meer
8: ‘Hoe kan het dan dat wij hen
en meer onder druk is komen
allen in onze eigen moedertaal
te staan. Dat is gebleken uit het
horen?’ Overigens: in het Grieks
onderzoek ‘God in Nederland’,
staat voor moedertaal ‘dialektos’,
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Lachende
derde
DOOR JOHAN TEN BRINKE , WIERDEN

DOOR DR. JAN DIRK

ee?
Nog geen a bonn

F L E VO L A N D

wat te denken moet geven.
Over ‘dialektos’ gesproken:
de Bijbel is niet alleen door de
Reformatie in handen van het volk
gekomen, ook de boekdrukkunst
heeft een enorme bijdrage aan die
ontwikkeling geleverd.

zich vaak het liefst in de moedertaal, in het dialect. Hoewel,
dialect? Het Nedersaksisch kreeg
in 2018 nationale erkenning als
volwaardige en zelfstandige taal.
Waarvan akte!

Ik ken een gemeente waar een
pijnlijke strijd wordt gevoerd. Zoals
bij vrijwel elke kerkstrijd gaat
het ook hier niet om hoofdzaken
maar om bijzaken. In dit geval met
name om de liederen die worden
gezongen tijdens de eredienst. Een
groep behoudende gemeenteleden
wil graag alleen de psalmen in de
oude berijming zingen en de kerkelijke formulieren in de oude versie
lezen. Nu heeft de kerkenraad het
besluit genomen dat er voor de
liturgie van elke dienst een keuze
mag worden gemaakt uit meerdere
liedbundels en dat dit geldt voor
alle kerkgebouwen. Tot voor kort
konden gemeenteleden nog kiezen
voor diensten met een ‘klassieke
liturgie’. Dat kan dus nu niet meer.
De groep behoudende gemeenteleden heeft protest aangetekend
en de zaak aanhangig gemaakt bij
een regionale geschillencommissie.
Deze commissie is tot de conclusie
gekomen dat er een procedurefout is gemaakt. Niet de algemene
kerkenraad had deze beslissing
mogen nemen, de wijkkerkenraden
hadden die afzonderlijk van elkaar
moeten nemen. De besluitvorming
moet nu opnieuw plaatsvinden.
Over de inhoud van de bezwaren
houdt de commissie wijselijk haar
mond.
Nu kun je je afvragen hoe handig
het was van de kerkenraad om
deze beslissing te nemen. Maar
dat is achteraf-gepraat. Feit is dat
de hakken in het zand zijn gezet
en dat externe kerkrecht-juristen
zich over de zaak buigen. En als
beide partijen nu niet oppassen,
gaat het halen van het eigen gelijk
boven het verlangen om een te zijn
in Christus. Dan zijn er twee verliezers en is er één lachende derde.

U weet misschien dat ik als Fries
erg gehecht aan het Fries, ook
als kerktaal. Maar alweer ruim
vijftien jaar in Hellendoorn ben
ik inmiddels ook helemaal aan
het Nedersaksisch als kerktaal
gewend. Niet in de kerkdiensten,
maar wel bij wat verder op het
kerkelijke erf gebeurt, vooral op
pastoraal terrein. Autochtone
bewoners van de streek uiten

Altijd hervormen
De Reformatie zorgde voor een
nieuwe impuls voor het kerkelijke leven in West-Europa. Dat
had alles te maken met het feit
dat de beweging het Woord centraal stelde, in de volkstaal. Dat
Woord moet ook nu nog in het
middelpunt staan, om de kerk
vandaag de dag te vernieuwen.
De kerk van de Hervorming moet
altijd hervormd worden.

Tien jaar
Holthuisorgel

Top 2000 dienst
Wierden

Eberhardt Zwart
Reveil uitdelen
speelt in Emlichheim rond Kerst

In Hasselt is het feest. Het Holthuisorgel in de Ichthuskerk
bestaat tien jaar. Tijd voor een
concert! De bekende organist
Gerwin van der Plaats en zijn
‘Urker Mannen Kwartet’ en
sopraan Clara de Vries zijn hiervoor uitgenodigd. Ook voor Gerwin is het een jubileum: hij luisterde dit jaar voor de 10de keer
het Euifeest op.

Zin in een bijzondere dienst ? De
band 4tune verzorgt een Top
2000-dienst in Wierden. In de
dienst worden bekende popsongs
gezongen en door middel van persoonlijke verhalen en bijbelteksten
staat de band erbij stil dat je je altijd
veilig kunt voelen bij God. De ervaren band bestaat uit vier enthousiaste muzikanten uit Hardinxveld
met passie voor God en muziek.

De befaamde concertorganist
Eberhardt Zwart is al veertig jaar
organist en viert dat met een
jubileumconcert! In de prachtige
altreformierte Kirche te Emlichheim zal de jubilaris werken vertolken van de grote meesters.
Ook zullen er composities van
Feike Asma en Jan en Willem
Hendrik Zwart te horen zijn, plus
vele psalmbewerkingen.

Zaterdag 19 oktober, 16.00 uur (kerk open om
15.30 uur), Hasselt, Ichthuskerk, vrije toegang

Zondag 20 oktober, 19.00 uur, Wierden,
Gereformeerde kerk, Spoorstraat

Zaterdag 26 oktober, 20.00 uur, Emlichheim, altreformierte Kirche, Mühlenstraße 17, gratis (collecte)

Maandblad Reveil geeft een Kerstspecial uit. Dit blad kan besteld
worden om uit te delen op straat,
huis-aan-huis of tijdens een concert of kerkdienst. Waarom is
dat een goed idee? Omdat Reveil
een inspirerend magazines is met
columns, commentaren, interviews en bijbelse bezinning. De
special is te bestellen tot en met
maandag 2 december 12.00 uur.
Bestellen vanaf 10 exemplaren à € 0,75 via
www.maandbladreveil.nl (exclusief verzendkosten)
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Onschuldig
kinderfeest?
In oktober gaan we massaal griezelen. Met verlichte pompoenen,
skeletten en enge gezichten.
Halloween is overgewaaid uit
Amerika en wordt de laatste
jaren steeds populairder in
Nederland. Steeds meer winkels
en gezinnen doen mee. Kinderen gaan verkleed als heks,
monster of duivel langs de deuren en vragen om snoep. Huizen
worden uitgedost met spinnen,
skeletten en uitgehakte pompoenen; hoe enger hoe beter!
Spreker Coen Nuijten praat in
Hasselt over de ‘onschuld’ van dit
kinderfeest. Voor ouders, tieners
en kinderen.
Donderdag 24 oktober, 20.00 uur, Hasselt, Ontmoetingskerk, gratis toegang, opgeven: www.leerhuiszwartewaterland.nl

Martin Zonneberg
op orgel
Een concert van Martin Zonnenberg op het fraaie Amoor orgel,
met een programma voor een
breed publiek. De kerkzaal is
afgelopen zomer helemaal gerenoveerd, dat is een extra reden
om te komen! Bach, Pasini,
Asma, Ashford, Young, Dienel,
Morricone en natuurlijk improvisaties van Martin Zonnenberg
zelf zullen aan de orde komen.
Op de beeldschermen in de
kerk kan men de organist bij de
speeltafel aan het werk zien. Een
spetterende samenzang sluit de
avond af.
Vrijdag 25 oktober, 19.30 uur, Berghuizen, gereformeerde kerk (Koekange / Ruinerwold), gratis (collecte)

Mannenkoor Stadskanaal in Zuidwolde
‘Vertrouwen’ is het thema van
de zangavond in Zuidwolde. Het
Christelijk Mannenkoor Stadskanaal onder leiding van Harold
Kooij en organist Ronald Knol
begeleiden de zang. Het koor is
in Stadskanaal en verre omgeving
befaamd vanwege haar prachtige
zang en muziek en is landelijk
bekend door haar medewerking
aan diverse radio- en televisieprogramma’s. Nu voor het eerst in
Zuidwolde. De leiding is in handen van Geke Lopers.
Zondag 27 oktober, 19.00 uur, Zuidwolde, Hervormde
Kerk, Hoofdstraat 98

Hoogeveen zingt
voor Gambia
Het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor (HCM) geeft een benefietconcert. De totale opbrengst
schenkt het koor aan stichting
‘De regenboog voor Gambia’,
die zich inzet voor betere leefomstandigheden voor kansarme
mensen. Dit doet de stichting
‘Regenboog’ middels projecten
op het gebied van onderwijs en
gezondheidszorg. Ook worden
er reizen georganiseerd om meer
mensen te betrekken bij de projecten.
Zaterdag 2 november, 20.00 uur, Hoogeveen, Goede
Herderkerk, Middenweg 14, gratis (collecte voor Gambia-stichting), www.deregenboogvoorgambia.nl

(Schijn)heiligheid
Net zoals schijnheilige sporters een belediging zijn voor de sport, zo
zijn schijnheilige christenen een belediging voor het christelijk geloof.
U bent zelf een brief van Christus…
2 Kor. 3:3-4

DOOR DS. ARJEN
VAN DER SPEK ,
Z WARTSLUIS

In Studio Sport
geven spelers en coaches na de
wedstrijd vaak een korte reactie.
Meestal zijn die van middelmatig en voorspelbaar niveau. Maar
wat het interessant maakt is wat
ze uitstralen, hun emoties, die in
de klankkleur van hun woorden
hoorbaar worden. Je ziet vreugde
bij Klaas Jan Huntelaar, je hoort
verbittering en venijn van Ronaldo. Binnen enkele seconden heb
je al op hun gezichten gelezen hoe
zij zich voelen.

maar wat krijgen mensen dan te
zien? Zien ze Jezus in mijn manier
van reageren of zien ze mijn masker? Ik denk wel zeker het laatste.
En nog erger, ze kijken dan naar
schijnheiligheid. Maar net zoals
schijnheilige sporters een belediging zijn voor de sport, zo zijn
schijnheilige christenen een belediging voor het christelijk geloof.

Liefde
Christenen moeten het echte
gezicht van Christus laten zien.
Wat mag er van mij als volgeling van Jezus minimaal verwacht
worden? Geen masker dus, geen
schijnvertoning, maar wat dan wel?
Wat ik begrijp uit de Bijbel is dit.
Dat ik probeer te laten zien dat al
mijn emoties zijn ondergedompeld
in Liefde. Denk aan een emotie
als boosheid. Vanuit de psalmen
begrijp ik dat boosheid een goede
emotie is. Nadat ik mijn boosheid
aan God heb gegeven, blijf ik die
boosheid houden, maar ondergedompeld in het verfbad van de
Liefde. Dat is wat God wil doen. En
hoe ziet dat er dan uit? Boosheid
die getuigt van respect. Boosheid

die eerlijk en oprecht is. Mijn emoties kunnen wel een verfbadje van
Zijn Liefde gebruiken.
Heiligheid
Het gaat er om dat mensen niet
een masker zien, maar je oprechtheid, eerlijkheid en - vooruit dan
toch maar dat woord - ‘heiligheid’
kunnen lezen. Want tja, als ik niet
betrapt wil worden op schijnheiligheid, dan moet het toch wel in
de buurt komen van heiligheid. In
heiligheid proef ik ook iets van de
eerlijkheid van Jezus en zijn durf
om anders te zijn. Ik denk aan die
keer dat Hij tegen de verwachting
in een vrouw niet veroordeelde
maar met zijn vinger in het zand
schreef. Dat is uitstraling.

Uitstraling
Hoe je ook jezelf probeert onder
controle te houden, mensen lezen
je en horen je.
Vanuit het christelijk geloof leef
ik met de belofte dat Jezus in mij
zichtbaar wil worden. Paulus noemt
dat een leesbare brief van Jezus zijn.
In 2 Korintiërs 3:2 en 3 staat:
‘U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven,
maar voor iedereen te zien en te
lezen: U bent zelf een brief van
Christus, door ons opgesteld, niet
met inkt geschreven, maar met de
Geest van de levende God, niet in
stenen platen gegrift, maar in het
hart van mensen’.
WAT MAG ER VAN MIJ ALS VOLGELING
VAN JEZUS MINIMAAL VERWACHT
WORDEN? GEEN MASKER DUS, GEEN
SCHIJNVERTONING

Masker
Dat betekent dus dat mensen die
mij zien en horen, daardoorheen
het leven van Jezus, zijn bewogenheid, zijn verdriet, zijn passie, zijn
gedrevenheid en vooral zijn liefde
kunnen beluisteren. Dat kan ik
proberen te bereiken door een
christelijk masker op te zetten,

Spelers en coaches geven na de wedstrijd vaak een korte reactie. Hun uitstraling en emoties zijn vaak het meest interessant.

even bomen

Job blijft
verrassen
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,

mensen treft’ (dat boekje destijds
gelezen?) te allen tijde van God
komt. Maar in het geval van Job valt
dat niet te ontkennen. Volhouden,
vasthouden aan je vertrouwen op
God, terwijl je klap op klap krijgt.
Probeer maar eens (al gun ik je de
ellende die er bij hoort zeker niet).

fene zitten. Maar dan gaan zij in
de fout. Een fout die nog altijd
dagelijks wordt gemaakt. Zij gaan
- ieder op zijn eigen manier - verklaren. Hadden ze hun mond
maar dichtgehouden. Maar ja, dan
hadden wij dit prachtige verhaal
niet gehad.

En dan de vrouw van Job, die hem
adviseert om dat vertrouwen op
God nu maar eens los te laten.
Hoe actueel. Hoe regelmatig hoor
of lees je in onze dagen niet van
mensen die zeggen niet (meer) te
kunnen geloven omdat het leven
minder rooskleurig blijkt dan zij
zouden wensen. Of omdat de
kerk(mensen) tegenvallen. Met
andere woorden: Als het niet gaat
zoals ik vind dat zou moeten, hoeft
het van mij niet. Aldus de vrouw
van Job en menigeen met haar.

Maar wij? Wie is het niet eens
overkomen om met goede bedoeling de plank volledig mis te slaan?
Het kan zijn dat je tegen iemand
die een verlies heeft geleden zegt,
dat de tijd van rouwen nu toch
wel eens moet zijn afgelopen. Of
je steelt haar verhaal, door te
vertellen dat jij of een buurman,
een familielid, nog veel erger heeft
meegemaakt.
Een veel voorkomende dooddoener is ook de opmerking dat alle
dingen voorbijgaan en dat er vast
betere tijden komen. Alsof dat
helpt wanneer je nog midden in de
ellende zit en niet weet hoe je het
hoofd boven water moet houden.

AMSTERDAM

‘s Middags aan tafel
lezen we momenteel Job. Bovendien luisteren we tegenwoordig
regelmatig in de avonddienst van
de Noorderkerk hier in Amsterdam naar een prekenserie over
dit Bijbelboek.
Het blijft verrassend hoeveel er
valt te leren uit dit verhaal over
ellende, ongeluk en goede bedoelingen. Natuurlijk allereerst de volharding van de hoofdpersoon. In
zijn opmerking ‘Zou ik van God het
goede wel aannemen en het kwade
niet’ zit natuurlijk wel de vraag in
hoeverre ‘Het kwaad dat goede

En dan de vrienden die langskomen en zo goed beginnen: Een
week lang zwijgend bij de getrof-

Het ergste is wel, dat de vrienden
van Job zoeken naar de oorzaak
van zijn toestand en menen dat
dit alleen maar schuld kan zijn.
Job moet wel verschrikkelijke
dingen hebben gedaan of gedacht.
Anders zou hij niet op zo’n gruwelijke manier door God worden
gestraft.
Door zo te reageren/oordelen,
gaan zij als het ware op Gods
rechterstoel zitten. Wie van ons
maakt zich daar nooit schuldig
aan? Jezus kan wel zeggen, dat wij
geoordeeld worden, naardat we
zelf oordelen, maar hoe serieus
nemen wij dat bij ons bekijken en
beoordelen van de mensen op
ons pad?
Je weet het natuurlijk wel, maar
wanneer je er weer eens met je
neus op wordt gedrukt hoe actueel de Bijbel is, is dat een goede
aanleiding om het gebruik van dit
boek niet te verwaarlozen.

D

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat
16, 7854 PG Aalden tel. 0591371538
Kerkdienst 20 okt.: Ger.
Kerk Aalden, 10.00 ds. L. van
Rikxoort, Hardenberg. Organist: Hans de Graaf. Knd. en
oppas. Collecte: kerk.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 20 okt.: 9.30
mw. S. Grit, Smilde. Organist:
Nico Meilof. Paaskaars aansteken: Mathijs Maat. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de
uitgang: beheer. Knd.: Marjan
Kappen.
Jarig. 21-10: mw. A. Timmermans-Offereins, Schoolstr. 4,
9421 SM: 81 jaar.
22-10: ds. C. v/d Meulen,
Woonzorgcentrum Huize Sint
Jozef, Huserstr. 6, 3861 CK Nijkerk: 95 jaar.
22-10: Jantinus Siepel, Middenweg 18B, afd. F. 9404 LL Assen,
briefadres: Kielekampsteeg 34,
6708 PC Wageningen: 68 jaar.
28-10: dhr. J. Blomsma. Rondgang 7, 9408 MC Assen: 80 jaar.
29-10: mw. T. Venema-Grit,
Hoofdweg 133, 9421 PA: 80 jaar.
29-10: dhr. J. Snippe, Kanaalweg
86, 9422 BG Smilde: 75 jaar. Wij
wensen u allen een fi jne dag en
Gods zegen voor de toekomst!
Hartelijk dank! Op 4 sept.
heb ik een complexe hartoperatie ondergaan en ben ik totaal
3 weken in het UMCG en het
WZA opgenomen geweest.
Het was een zware tijd maar ik
ben dankbaar dat ik nu aan mijn
herstel kan werken, wat zeker
nog een tijd zal gaan duren. Ik
wil iedereen hartelijk bedanken
voor de gebeden en medeleven
voor Ger en mij, in welke vorm
dan ook, in de afgelopen tijd,
het was heel erg veel en dat
heeft ons goed gedaan. Hartelijke groet, Ina Wieringa.
Passage. 23 okt. komen we om
19.45 uur samen in De Walhof.
Spreker: mw. Rinette de Jong,
executeur en levensexecuteur.
Onderwerp: Heeft u het allemaal goed geregeld?
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 20 okt.: GK
10.00 ds. H. Nagelhout en R.K.
voorganger. Gez. oecumensiche
dienst. Organist: Jan Kamphuis.
Knd.: groep 1 t/m 8. Bloemendienst: mw. K. Vrielink. Na de
dienst is er koffiedrinken in de
Hoeksteen.
Aleida Kramer 10.30 n.b.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-Maat, Kalteren 6, 7981 LR
Diever, tel. 0521-592114
Kerkdienst 20 okt.: 10.00 ds.
O. Doorn, Nijkerk. Kinderkerk
voor alle groepen. 19.15 Jeugddienst met programma door
Martin Brand.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 20 okt.: 9.30 ds.
R. Veldman, Beilen. O.v.d.: dhr.
H. Prins en dhr. J. van Vondel.
Diakenen: mw. T. Deuring en
mw. A. Leffers. Organist: Anne
Unij. Oppas: Astrid Loots.
Beamteam: Laura. Gastheer/
dame: dhr. J. Borger en mw.
M. Dokter. Autodienst: dhr.
B. Baptist: mw. Huizing en fam.
Potze. Collecten: 1. Kerk en
Israël. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 20 okt.: 9.30 ds.
H. Klaassens, Erica. H.A. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Merci
Ships. Bij de uitgang: pastoraat.
Er is oppas en kindernevendienst.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 20 okt.: 10.00
ds. B. Breunesse. Afscheid en
bevestiging ambtsdragers. Knd.:
ja. Kaars aansteken: Bram
Euving. O.v.d.: Harry Euving.
Organist: Jan Klok. Oppas:
Linda Schipper en Rosalie Jutstra. Collecten: 1. Bloemen.
2. Diaconie. 3. Jaarproject Diaconie. Bloemengroet: fam. S.
Barendregt. Autodienst: fam.
T. Eding (582350). Na de dienst
is er koffiedrinken in Pluspunt.
Jarig. Mw. C. Aasman-van
Grootheest, 28 okt.: 75 jaar.
Adres: Toldijk 23, 7864 TL
Zwinderen.
Mw. L. Elders-Lanting, 29 okt.:
79 jaar. Adres: p/a Dorpsstr. 48,
7863 PD Gees. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en Gods
zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels, Noorderkeerkring
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel.
0591-312007
Kerkdienst 20 okt.: 9.30 ds.
E. Akkerman. O.v.d.: mw. G.
Velzing-Hessels. Diakenen: M.
Doornbos en S. Schoe. Organist: M. Hof. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang:
onderhoud gebouwen. Welkomstcie.: fam. W. Dorst.
KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 20 okt.: 10.00
mw. M. de Bruin-Roffel. Organist: Bertus Volkers. O.v.d.:
Ali. Welkom: Jantje. Beamer:
Lucie.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, mw. G. Visser-Rigtering,
Aletta Jacobsstr. 70, 7844 PB
Veenoord, tel 0591-553482
Kerkdienst 20 okt.: 10.00 ds.
L. van der Veer, Oosterhesselen.
O.v.d.: dhr. H. Vos. Organist:
dhr. J. Kroon. Koster: dhr. P.
Vermaas. Collecten: 1. Ned.
Bijbelgenootschap. 2. Kerk. Bij

de uitgang: gebouwen. Oppas:
Annet Benus. Knd.: Liesan
Masselink. Kaars aansteken:
Dinaud Masselink. Bediening
beamer: Eppo Velzing. Ontvangst: mw. F. Rabbers en mw.
M. Setz. Bloemendienst: mw.
J. Matena. Autodienst: A. Kuik.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk,
dhr. A. Meijering, Middenweg 78,
7844 KX Veenoord, tel. 0591551346
Kerkdienst 20 okt.: ds. J.
Lambers-Niers. Organist: mw.
W. Misker. Collecten: diaconie,
Zuiderkerk. Uitgangscollecte:
gebouwen. Autodienst: mw. M.
Meijer en mw. Jakobs: fam. G.
Schuiling. Autodienst: mw. G.
Horstman: fam. R. Kiers. Lector: Ginus: Oostingh. O.v.d.:
Albert Meijering. Bloemen:
mw. J. Ellen en mw. Meijer. Koster: D. Gommer. Kofﬁe: Ginus
en Marry Oostingh. Ontvangst
en Nieuwsbrief: Geesje Reuvekamp en Hennie Visser.
Vakantie ds. Wisselink. Ds.
Wisselink heeft vakantie van
14 t/m 21 okt. Voor dringende
zaken kunt u in die week contact
opnemen met Hilly Lanjouw,
tel. 552560. Zij zal u zo nodig in
contact brengen met een predikant.
Sam’s Kledingactie. In Nieuw
Amsterdam/Veenoord wordt
binnenkort weer de jaarlijkse
kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kledingactie voor Mensen
in Nood gehouden door de diaconieën van de Noorderkerk en
de Zuiderkerk. In 2019 gaat de
opbrengst naar de Centraal Afrikaanse Republiek waar mensen
op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld en kinderen daardoor
geen onderwijs hebben kunnen
volgen. In samenwerking met
‘mensen in nood’ van Cordaid
komt daar nu verandering in
door kinderen van 6 tot 14 te
onderwijzen. Namens de diaconieën alvast hartelijk dank.
U kunt op 19 okt. uw goede,
nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven op
het volgende adres: Achter de
Zuiderkerk, Vaart ZZ 86, van
10.00-11.30 uur. Voor meer
informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en
de gesteunde projecten kunt
u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687
1060. U kunt tevens t/m 18
okt. uw kleding etc. inleveren
op de volgende adressen: mw.
J. Matena-Rigtering, Veilingstr.
9, Veenoord, tel. 553357; C.
Flokstra, Sportlaan 176, Nieuw
A’dam, tel. 553567.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 20 okt.: De
Wijngaard 9.30 ds. Hordijk,
Aalden. Collecten: 1. Kerk.
2. Diaconie. Knd.: alle groepen. Autodienst: H. Oving en
G. Gussinklo. Oppas: Lianne
NIEUWS VOOR HET GZ?
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Kloosterman. Bloemengroet:
fam. A. Hajes.
De kopij voor de Zandloper
moet uiterlijk 21 okt. binnen zijn.
De vrouwenvereniging komt
23 okt. weer bij elkaar in De
Rank. Aanvang: 19.45 uur. Gasten
zijn uiteraard van harte welkom.
De kerkenraad vergadert 24
okt. in De Rank. Aanvang: 20.00
uur. Vooraf is er om 19.00 uur
weer een moment van gebed.
Iedereen is daar van harte welkom
Het oud papier kunt u 25 okt.
vanaf 16.00 uur weer deponeren in de container die dan weer
achter De Rank zal staan. Ook
op 26 okt. kunt u daar het oud
papier kwijt.
ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers,
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH
Klazienaveen
Kerkdienst 20 okt.: 9.30 dhr.
H Knegt, Erica. O.v.d.: dhr. J.
Batterink. Collectant: mw.
D Heller. Organist:: dhr. W.
Voorn. Koster: fam. P. Vos.
Collecten: adoptie. Bij de uitgang: onderhoud kerkgebouw.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdienst 20 okt.: 9.30
da. T. Jansen-Kleinjan, Ermelo.
19.00 dhr. R. Pasterkamp, Urk.
Organisten: dhr. G. Diepeveen
en dhr. A. Kristiaans. Knd.: Anja
Valk (1, 2) en Geri Poorterman
(3, 4). Tnd.: 19.00 Bert Dubbink
(7, 8). Oppas: Vanessa Dubbink,
Hester Poorterman en Anniek
Reefhuis. Collecten: kerk en
diaconie. Bloemen bezorgen:
Zwanet Boeschen Hospers.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 20 okt.: Van
Dedemkerk 9.30 ds. L. Aangeenbrug, Hellendoorn. O.v.d.:
Wim Vrieling. Lector: Organisatie Evangelisatiezondag.
Organist: Hans Niezink. Koster: Henk Zomer. De Fontein
19.00 ds. J. Zondag. O.v.d.:
Henny Logtenberg. Organist:
Hans Niezink. Koster: Nico van
Hattem.
Collecten: PKW. Bij de uitgang:
evangelisatie. Kindercollecte: De
Baby Box Een Mission Possible
project. Kinderkerk: groep 1 t/m
8. Oppas: Annemiek Linde en
Wenny Schuurman.
Van Dedem Marke: Team
RKK. Pianist: Fred van Dijk.
Activiteiten. 23 okt.: 19.30 uur
Bijbelquiz (Van Dedem Marke).
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683XT Den
Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 20 okt.: 9.30
ds. H. de Haan. Diaconale zondag. O.v.d.: groep C. Knd.:
peuters: Karin Kolkman; groep
1 t/m 8. Oppas: zaal 6: Linda
Melenboer, Jannette Eshuis en
Rhodee Kroese. Collecten:
1. Waypoint. 2. Alg. Kerkelijke
Arbeid. Deurcollecte: kerk.
HK 19.00 ds. L. Lammers,

3

Heerde. Jeugddienst m.m.v.
Vision. Collecten: 1. Diaconie.
2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: kerkelijke gebouwen.
Thema-avond jeugd, opvoeding en recht. Afgelopen voorjaar hebben de gezamenlijke
kerken van den Ham een themaavond georganiseerd over ‘Voltooid leven’. Na deze succesvolle
avond hoopt op 30 okt. voormalig familie- en jeugdrechter
Jans Olthof te gast te zijn. Bij
zijn afscheid dit voorjaar werd hij
vergeleken met de Grote Vriendelijke Reus vanwege zijn bijzondere kijk op jeugdrecht. Dhr.
Olthof wil met ons nadenken
over vragen rond opvoeding, de
goede benadering van jongeren
die vastlopen, begeleiding van
ouders, etc. Het belooft een zinvolle avond te worden voor jong
en oud. We beginnen om 19.30
uur in de Geref. Kerk, Ommerweg, Den Ham. De toegang is
vrij en iedereen die zich begaan
voelt met onze jeugd, variërend
van ouders tot jeugdwerkers en
van sporttrainers tot professioneel hulpverleners, is van harte
welkom.
Dankbetuigingen. Lieve mensen, 3 okt. ben ik, na een heupoperatie en een verblijf van 4
weken op de revalidatieafd. van
Eugeria, weer thuisgekomen aan
de Roggestraat. Daar ben ik heel
dankbaar voor! Ik wil iedereen
heel hartelijk bedanken voor
alle belangstelling in de vorm
van bezoekjes, kaartjes enz. Het
was overweldigend en hartverwarmend en het heeft me heel
goed gedaan dat er zo’n warme
gemeente om me heen staat!
Mede namens mijn kinderen,
Truus Pool-Morsink.
Lieve mensen, graag willen wij u
allemaal bedanken voor de vele
kaarten, telefoontjes, en persoonlijke gesprekjes t.g.v. onze
50e huwelijksdag op 4 sept. Uw
medeleven en belangstelling
heeft ons erg goed gedaan en
heeft er ook voor gezorgd dat
het een onvergetelijke dag werd.
Heel hartelijk bedankt daarvoor.
Marjan en Hans Wolters.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA
Hardenberg, tel. 0523-272019
Mededelingen. Niet Höftekerk
op 20 oktober, maar Stephanuskerk, omdat wij de Petrakerk
willen helpen zij hebben op 20
okt. een drukke dienst t.g.v. de
intrede van een nieuwe predikant – kerken wij op 20 okt. om
10.00 uur in de Stephanuskerk.
De Petrakerk kerkt dan in de
Höftekerk. Voor de koffie bent
u deze keer uitgenodigd naast de
Stephanuskerk, bij Cucina 39.
Afgelopen maanden heeft
bureau Silas een rapport opgesteld m.b.t. de stand van zaken
van onze gebouwen. Dit is voornamelijk een financiële analyse.
Er volgt nu een tweede stap. En
dat is om te kijken welke gebouwen het beste bij de ons toekomstig kerkzijn passen. Silas zal
echter eerst in gesprek gaan met
de wijkkerkenraden over het
gemeente zijn in de toekomst.
Op basis van deze gesprekken worden er dan scenario’s
opgesteld die moeten leiden tot
een uiteindelijke keuze voor de
Lees verder op pagina 4
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toekomst. Zowel de wijken als
het CvK zullen op basis van het
uiteindelijk rapport advies geven
aan AK.
Vertrek ds. van Rikxoort.
Gezien onze huidige financiële
positie kunnen we (voorlopig)
geen beroepingsprocedure nieuwe predikant starten. Een solvabiliteitsverklaring van onze landelijke organisatie zit er immers
niet in. De formatieverdeling van
onze predikanten en kerkelijk
werkers over de wijken moet
daardoor aangepast worden.
Lukt het echter om alle bezuinigingsmaatregelen te realiseren,
dan ontstaat er situatie waarin
we een beroepingsprocedure
kunnen heroverwegen.
Zingend naar de zondag. In
de Hessenwegkerk zal op 2 nov.
een zangavond worden gehouden o.b.v. organist Ellert Bos.
De avond begint om 19.30 uur
en zal ongeveer een uur duren.
Evenals voorgaande zangavonden
zullen er weer bekende liederen
uit de bundel Johannes de Heer
worden gezongen. De opbrengst
van de collecte is voor Open
Doors. Deze stichting zet zich
in voor vervolgde christenen
wereldwijd. We zijn heel blij en
dankbaar dat er iemand is die
aangeeft de collecteopbrengst te
willen verdubbelen. Elk gegeven
tientje wordt dus € 20! Iedereen
is van harte welkom!
Baalderveld. Gespreksgroep. We starten een nieuwe
groep op, althans, als er belangstelling voor is. Bedoeling is dat
we rondom het jaarthema goede
verhalen horen en aan elkaar
vertellen. Ds. Langbroek zal de
kring leiden en bij hem kunt u
zich aanmelden. Op dinsdagmorgen 12 nov. willen we voor t
eerst bij elkaar komen. Plaats en
tijd volgen, maar ‘t zal rond koffietijd zijn.
Wilt u iets doen voor de
kerk in onze wijk? We vragen
u serieus over deze vraag na te
denken. We komen omhoog te
zitten. Onze vraag is daarom
dringend en aan u en jou: Geef
BIJZONDER CONCERT?
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aan wanneer je iets wilt doen in
onze wijk, informeer bij Marco
van Baardwijk, onze voorzitter.
Vraag gewoon eens een gesprekje aan. Er zijn mogelijkheden
genoeg, ook voor deeltaken.
Voor de taakgroepen diaconie en pastoraat en ook bij het
praktische werk van de diensten
in de Beek is echt versterking
nodig. We horen graag van jullie.
Wijk Radewijk. Jarig, De
wijkgemeente feliciteert mw. G.
Hagedoorn-Timmer, Westeindigerdijk 16, met haar 87e verjaardag op 14 okt.; dhr. L. Waterink,
Stobbenhaarweg 6, met zijn 85e
verjaardag op 15 okt.; dhr. H.
Kelder, Wellebeekweg 6, met
zijn 85e verjaardag op 18 okt.
Jubileum. Op donderdag 10
okt. Waren Gertjan en Riek
Huisken, Springorumstrasse 18,
79847 Wielen, Duitsland, 50 jaar
getrouwd. Wij feliciteren hen
van harte met dit gouden huwelijksjubileum.
Baalderveld Zingen. We richten een gelegenheidskoor op
o.l.v. pianist Kees Kuiper voor de
Kerstavondviering op 24 december. Een paar keer oefenen.
Wie zingt mee? Je kunt je aanmelden per mail bij info@
pietlangbroek.nl
LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 20 okt.: De Lantaarn 9.30 ds. A. Altena.
Zieken. Zwaantje Brokelman,
Dr. Willemslaan, Slagharen is
opgenomen in het ziekenhuis in
Hardenberg opgenomen voor
een operatie. Ze krijgt een nieuwe knie.
Mw. F. Nijboer-Ramaker. Goudenregenstr. 14, verblijft nog in
het Clara Feyoena. (Rheezerweg
73, 7771 TD Hardenberg)
Afd. Revalidatie 2, k. 20.
Gerrit Jan Klokkers is weer
thuis. De operatie is goed en
vlot verlopen. De familie is
dankbaar dat God hem bewaard
heeft.
Mw. E. Kelder-Schutte, Anerweg-Noord 118 7775 AV Lutten,
wordt verpleegd op revalidatie unit 3, k. 27, Clara Feyoena
Heem.
Dennis Kamstra, Lutterveldweg
44,7777RL Schuinesloot, is in
het UMC in Groningen. Zijn toestand is nog zeer zorgelijk.
Dhr. S. Lamberink, Dedemsvaartseweg Noord 108/1,
7775 AK Lutten is opgenomen

geweest in het ZGT te Almelo.
Hij heeft een operatie ondergaan en is inmiddels weer thuis.
Wij wensen alle zieken en hun
familie Gods kracht en nabijheid
toe!
Jarig. Mw. A.H. Haselager, Coevorderweg 31 K5, 7776 AC Slagharen: 14-10-1939.
Mw. A.C. Pater-Schonewille,
Auke Vosstraat 44, 7776 AW
Slagharen: 15-10-1948.
Mw. G. v.d. Graaf, Dedemsvaartseweg Noord 96, 7775 AK Lutten: 17-10-1933.
Geboorte. Opnieuw dat heerlijke gevoel van blij, trots en heel
gelukkig zijn. Dat zijn de woorden die boven aan het geboortekaartje stonden van Stef en
Alida en Vayen Osseforth, Spinnerijstr. 19, 7776 XR Slagharen.
Zij zijn blij met de geboorte van
hun zoon en broertje Julan John
Seine. Geboren op 1 oktober.
Wij feliciteren Stef en Alida met
dit grote wonder en wensen hun
Gods zegen toe voor de toekomst.
De bloemen gaan vandaag met
een groet van ons allen vanuit
de Lantaarn naar dhr. Gort,
Dedemsvaartseweg Noord 172;
vanuit de Kapel naar J. Folkerts,
Witmanweg 28, Slagharen.
Ouderenmiddag. Denkt u
aan allen aan de ouderenmiddag
op15 okt. Het wordt vast weer
een gezellige middag. De ouderencie.
Samen bidden. We willen
ook het komende seizoen weer
samen komen om te bidden
voor de Emmaüsgemeente. De
1e ontmoeting om samen te bidden is op dinsdagavond 22 okt.
om 20.00 uur bij Sjors en Ina v/d
Graaf, Dedemvaartseweg-Noord
96 Lutten. De bijeenkomsten
duren ongeveer een uur. Van
harte welkom!
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 20 okt.: 9.30 ds.
A. de Vries, Nijverdal. Beerzerveld 19.00 dr. J. Borst,
Sleen. Gez. dienst. O.v.d.: dhr.
B. Veltink. Diakenen: H. de
Lange en A. Maat. Collecten:
KiA/Werelddiaconaat, kerk en
gebouwen. Gastheer: J. Hans.
Tekst. Tien misverstanden

over God. 2. God is weg. Heel
wat mensen doen oprecht hun
best om God te zoeken. Maar
het lijkt wel of Hij steeds net
verdwijnt als ze bij Hem in de
buurt komen. ‘God is zeker niet
thuis’, denken ze dan. Maar in
feiten zijn vooral degenen die
God op aarde vertegenwoordigen (christenen) vaak niet thuis.
Als iemand ze nodig heeft zijn
ze druk (met andere dingen,
zoals zichzelf). ‘Dan is God niet
belangrijk genoeg voor ze’, denken die mensen dan. Als Christenen zich verstoppen, lijkt het
wel Of God zich verstopt. Maar
Hij wil juist gevonden worden.
Door jou.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX

Sibculo
Kerkdienst 20 okt.: Kloosterhaar Fredrikskerk 9.30
mw. H. Veldhuis, Vriezenveen.
Knd.: groep 1t/m 8. Oppas:
aanwezig. Collecten: diaconie,
kerk en onderhoudsfonds.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55,
8326 AB St. Jansklooster,
tel. 0527-241427
Kerkdiensten 20 okt.: 10.00
ds. J. Bruijn, ’t Harde. Oppas:
Alinda Apperlo en Rianne van
de Wetering. Knd.: groep 1 en
2: Jerina en Sandra. Organist:
Hans Dunsbergen. 19.00 ds.
J. de Kok, Wilsum. Organist:
Rick van der Linden. Collecten:
1. Kerk. 2. Bloemen.

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Drunen, prop. A.G.
Wassenaar te Bleiswijk
te Oldebroek (herv. wijk 1), ds.
G. Herwig te Nunspeet
te Leerdam (herv.
wijkgemeente Centrum-Oost),
ds. G.A. Termaat te Werkhoven
(herv.)
te Bennekom (herv. wijk
West), ds. E. de Mots te Rijssen
(herv. wijk 3)
te Delft (ICF), ds. J. Slager
te Rotterdam-IJsselmonde
(Pelgrimskerk)
Aangenomen
naar Herwijnen (herv.), ds.
W.M. Roseboom te Oudega
(SWF)
naar Strijen (herv.,
wijkgemeente Ichthus), ds. J.S.
Telgenhof te Hierden (Harderwijk
wijkgem. Frankrijk)
Bedankt
voor Alblasserdam (Ichthus),
ds. T. de Ridder te Everdingen
(legerpredikant)
GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Beroepen
te Zaandam (Zaankerk,
samenwerking GKV/NGK), kand.
M.W. van der Veen te Kampen
HERSTELD HERV. KERK

Beroepen
te Putten-ErmeloHarderwijk-Hierden, ds. P. den
Ouden te Katwijk aan Zee
CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Delft, kand. A.J. Dorst te
Ridderkerk
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Aalst, ds. W.J. Karels te
Hardinxveld-Giessendam
te Den Haag-Scheveningen
en te Zoetermeer, ds. H. Brons
te Vlaardingen, die bedankte voor
Vlissingen
te Drachten, ds. C. van
Krimpen te Yerseke, die bedankte
voor Nijkerk
Bedankt
voor Terwolde-De Vecht, ds.
M. Joosse te Ede
voor Zeist, ds. W. Visscher te
Amersfoort
voor Zwolle en voor
Scherpenzeel, ds. G. van Manen
te Elspeet
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Beroepen
te IJsselmuiden en te Ochten,
ds. M. Krijgsman te Arnemuiden
te Vriezenveen, ds. J. Roos te
Barneveld

Advertenties

“De Bijbel is geen boekje
voor het bloeden.”
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Op sokken
DOOR DS. JACOLINE
BATENBURG,
HOOGEVEEN

“Doe je schoenen uit, want je staat op heilige
grond.”
Het is een van mijn favoriete zinnetjes uit de Bijbel.
God spreekt ze tot Mozes, wanneer hij zich toont in een brandende braamstruik.
En de aansporing is zo praktisch.
Zelf heb ik eigenlijk altijd mijn
schoenen aan.
Buiten, op mijn werk, thuis in
de huiskamer. Ik draag ze als ik
kook, als ik eet, als ik bid. Ze gaan
eigenlijk pas uit als al het werk
gedaan is en ik de warmte van het
omhulsel en de bescherming niet
meer nodig heb.
Foto:
Laura de Kwant

Kerkplanter Christian Tan:

Het jargon, de vaste
gewoontes, de liedjes…
streep erdoor!
“Van 30 op een begraafplaats naar 150 in een bioscoop. Een eer dat we
vanmorgen VEG Schagen nieuwe stijl mochten openen.” Zomaar een
twitterbericht van kerkplanter Christian Tan. Over die kerk in Schagen: die was op een haartje na dood geweest.

Kleine oogjes
Christian (40) groeide op in
Olst en verhuisde als puber met
zijn ouders en broer mee naar
Christian Tan
Deventer. Zijn ouders, Joke en
houdt zich bezig
Ronald Tan, leiden in die stad
met kerkplanting namens stichPinkstergemeente De Banier.
ting Meer Jezus, die gelinkt is
“Ik ging altijd mee naar de kerk,
aan de Verenigde Pinkster- en
maar ik hobbelde mee, dacht
Evangeliegemeenten VPE. Hij
dat het geloof vooral iets was
werkt voor Pinkster- en Evanvoor zondaars en vond dat het
gelische gemeenten, maar ook
met mij eigenlijk wel goed zat.
voor PKN- of baptistengemeenZondaars, dat
ten. Tan komt uit
waren criminelen,
Zutphen. Over
"MET EEN BAAN, AUTO’S EN EEN
mensen die een
de gemeente in
SPAARREKENING VOELEN WE VAAK
moord hadden
Schagen, een
NIET HOE AFHANKELIJK WE VAN GOD
gepleegd of andekerk in een biosZIJN. DOOR RIJKDOM KAN EEN KERK
re erge dingen
coop, vertelt hij:
LAUW WORDEN: WAAR HEBBEN WE
hadden gedaan.
“Die kerk was op
GOD NOG VOOR NODIG?"
Ik dacht zoals de
sterven na dood,
meeste mensen in Nederland
maar bloeit nu weer volop. En
het mooiste is: de meeste bezoe- denken. Bovendien vond ik de
kerk maar overdreven en zwekers hebben een ongelovige achverig. Mensen die met de handen
tergrond!”
in de lucht stonden... Ik besefte
niet dat ik zelf in de ogen van
Stichting Meer Jezus
God een zondaar was. Ik hield
Het streven van Tan en zijn team
van uitgaan, voetballen, meisis dat er vanaf 2020 honderd
jes en feesten en door de korte
nieuwe kerken bijkomen of een
nachten zat ik dan met kleine
doorstart maken. “Bestaande
oogjes in de kerk.”
kerken nodigen ons uit om te
helpen, omdat ze zijn vergrijsd
Lang doorbidden
of omdat er geen leiding meer
In 1996 bezocht Christian famiis. Het vuur is er uit. Een aantal
lie in Indonesië voor een perigemeenten lukt het om zelf verode van drie maanden. “Op een
der te gaan, in andere gevallen
avond pakte ik uit pure vervezoeken we jonge mensen die de
ling een christelijk boek dat
leiding over kunnen nemen. Wij
mijn moeder in mijn koffer had
doen dit in het volle besef dat
gestopt. Ik las spectaculaire verGod het werk doet, en dat wij
Zijn plan mogen uitvoeren, geleid halen over ontmoetingen met
God en vroeg me wel af waarom
door de Heilige Geest.” Kerkik zoiets niet meemaakte. Ik
planting vindt plaats in het hele
besloot voor één keer in m’n
land.
DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

Christian Tan en zijn
gezin. Tan houdt zich
bezig met kerkplanting namens stichting
Meer Jezus. Hij werkt
vooral voor Pinkster- en
Evangelische gemeenten,
maar ook voor PKN- of
Baptistengemeenten

Foto: Ma
tt

Verbaan

Ondanks onze fouten deed God
leven lang door te bidden en
een krachtig werk. De gemeente
vroeg God: als U bestaat, laat U
groeide van zo’n tachtig leden in
het me dan weten! Er gebeurde
acht jaar naar 245. Drugsdealers
eerst niets maar later voelde ik
klaagden dat hun klanten wegbleiets…, alsof er iemand binnenven en naar de kerk gingen. De
kwam. Ik ervoer de enorme heihelft van de nieuwkomers heeft
ligheid van God en werd overeen onkerkelijke achtergrond.”
stroomd door Zijn liefde. De
Heilige Geest overtuigde me van
Aruba
zonde en ik zag mijn totale egoisme. Ik was het liefste onder het In 2014 vetrok het stel namens
de VPE als zendelingen en kerktapijt weggekropen. Maar toen
planters naar Aruba. “Mijn
hoorde ik de stem van God: ‘Nu
vrouw had daar een tijdje
snap je waarom Jezus moest
gewoond en wilde eigenlijk wel
sterven, niet alleen voor de criterug. Maar daar wachtte ons
minelen en verslaafden, maar
een enorme teleurstelling. Er
ook voor jou.’ Uit dankbaarheid
was niets geregeld. We hadvoor die vergeving werd ik een
den geen geld, geen huis, geen
soort van verliefd op Hem en
school voor de
begon te brankinderen en nieden van binnen.
“IK BESEFTE NIET DAT IK IN DE OGEN
mand om een
Ik besefte dat ik
VAN GOD OOK EEN ZONDAAR WAS. IK
kerk mee te staral die jaren in de
HIELD VAN UITGAAN, VOETBALLEN,
ten. Er gebeurde
kerk had gezeten
MEISJES EN FEESTEN EN ZAT DAN MET
daarnaast teveel
maar op weg was
KLEINE OOGJES IN DE KERK DOOR DE
tegelijk om op
naar de hel en
KORTE NACHTEN.”
te noemen. Het
ik voelde dat ik
ging niet om zomaar problemen,
moest gaan evangeliseren. Met
maar een geestelijke, demonide jeugdgroep van de kerk gingen we radicaal Jezus volgen. Met sche strijd. Ons geloof werd erg
als gevolg dat jongeren tot geloof op de proef gesteld en ik was
best boos op God. Toch ervoekwamen en de groep groeide.”
ren we Gods hand, bijvoorbeeld
doordat we precies op de dag
Drugsdealers
af, op het bedrag af, geld hadden
In 2001 trouwde hij met Natvoor de huur. Ook kwamen er
halie. Hij werkte als hoofd
mensen tot geloof en ontstond
programma op De Betteld bij
er een gemeente, eerst bij ons
Zelhem in de Achterhoek en
aan huis, daarna met zondagsbegon spreekbeurten te geven.
diensten. Vorig jaar zijn we naar
Op een gegeven moment kreZutphen teruggekomen, omdat
gen Christian en Nathalie de
er op Aruba geen zorg was voor
vraag om voorgangers te worden van de gemeente Leef! Zutphen. “Dat hebben we gedaan.
Lees verder op pagina 7

Afgelopen week hadden wij in
onze gemeente bezoek van twee
buitenlandse studenten. Ze waren
bij ons op bezoek om te proeven
van het kerk-zijn in Nederland
en te delen over christenen en
geloof in hun eigen land.
De koster liet deze studenten
onze kerk zien, inclusief het liturgisch centrum. Ik kwam erbij
staan. Een van hen nam me even
apart en vertelde dat het in zijn
land ondenkbaar zou zijn om
met je schoenen op het liturgisch
centrum te komen. Misschien
was het cultuur? Ook in hindoeistische tempels mochten geen
schoenen. Ik vertelde dat het hier
geen probleem is en dat schoenen
er zeker bij horen. Wat een zichtbaar en praktisch verschil.
Tijdens een gesprek op zaterdag
en de dienst op zondag vertelde
één van hen, afkomstig uit India,
over hoe in zijn geboortestreek in
2008 geweld werd gepleegd tegen
christenen. Geweld dat velen met
hun leven hebben bekocht.
Dat was niet het enige. Ook in
de samenleving stond hij met zijn
kerkelijke gemeente voor grote
uitdagingen. Onrecht naar bevolkingsgroepen, kansen die er voor
bepaalde mensen gewoon niet
zijn. Wegen waarin christenen in
navolging van Christus, toch kansen proberen te scheppen voor
henzelf en de mensen om hen
heen.
Daar word je wel even stil van.
Zo’n andere wereld. Een heftig
verhaal, belichaamd door een
vrolijke man, vol vertrouwen in
het leven en God.
Ik kan me voorstellen dat in een
wereld waarin de lijnen zo scherp
liggen, je als mens een kerk en
gemeenschap nodig hebt. Om
even op adem te komen, een
time-out te hebben, je werk neer
te leggen en thuis te zijn.
We liepen nog wat verder en ik
dacht aan Mozes. Ik vroeg me
af: hoe heilig is de grond in onze
kerk? Is het een plek om thuis te
komen, los van al het moeten, en
God te zien?
Misschien moeten die schoenen
toch ook hier uit en preek ik volgende week op mijn sokken.

gezi(e)n

zondag 20 oktober 2019

RTV-tips
Zaterdag 19 oktober
EO | NPO2 | 18.55
Ik mis je
Annemiek, de vrouw van Jan
Warmerdam, is zes jaar ziek
voordat ze overlijdt aan de gevolgen van alvleesklierkanker. In die
jaren maken ze nog mooie reizen.
Zondag 20 oktober
EO | NPO2 | 9.20
Zie je Zondag
Door de generaties heen. Marleen Stelling woont een dienst
bij in de Witte kerk in NieuwVennep. Ze ontmoet Arie Bos.
Hoewel hij begon als advocaat op
de Amsterdamse Zuidas, trok het
boerenleven. Hij is al de vierde
generatie akkerbouwer op het
land van zijn betovergrootvader.
Zondag 20 oktober
KRO Kruispunt | NPO2 | 23.05
Oud met de oorlog
In KRO Kruispunt volgen we
Harry Borgers (95), die na veel
gelukkige jaren met zijn vouw en
vijf kinderen, sinds een tijd veel
last heeft van de traumatische
gebeurtenissen die hem in de
oorlog overkwamen.
Maandag 21 oktober
EO | NPO2 | 19.15
Typisch: Land van Hulst
Hulster kroegbaas Peter Ummethum beweegt hemel en aarde om
Fermin, zijn buitenlandse hulp in
het café, aan verblijfspapieren te
helpen.

Ze willen opa niet zien
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

“Hallo, wat ben jij
een grappig ventje”.
Als een duveltje uit een doosje
schiet het oude mannetje omhoog
uit zijn stoel op het moment dat
wij gedrieën de chocolaterie binnenstappen. Hij is er de enige gast
op deze regenachtige koopavond.
Achter de toonbank staat een
meisje niks te doen. Dat grappige
jongetje is kleinzoon Nando van
anderhalf. Stijf van schrik klampt
hij zich vast aan het been van zijn
moeder Isabel.
“Hallo, krijg ik een handje van
jou?” Nando peinst er niet over.
Och, zielig. De man is zeker tachtig.

knoop ik een praatje met hem
aan.
“Heeft u ook kleinkinderen?”
Alsof hij erop zat te wachten. Op
slag is Nando vergeten. Door het
etablissementje golft een stroom
woorden. Een heel leven ontvouwt zich. De handen van het
serveerstertje vallen stil, haar blik
is op de oude man gevestigd.

We kiezen een tafeltje en Isabel
begeeft zich met haar zoon richting speelhoek. Als ze de man
passeren, probeert hij opnieuw
contact te maken. Met een aandoenlijk gebaar steekt hij beide
handen naar hem uit, maar
Nando roept afwerend:
“Dei, dei”, wat in grotemensentaal betekent: “Nee, nee”.
In mijn hoofd trekt een stoet eenzame ouderen voorbij. Hoe vaak
zou deze man “nee” te horen
krijgen?
Terwijl onze koffie in de maak is,

Sektarisch-christelijk
Het plotselinge vertrek van fractievoorzitter Marianne Thieme blijft de
gemoederen
bezighouden. Daarbij
valt regelmatig
de term ‘Zevendedagsadventisten’, een kerkgenootschap dat door de Telegraaf ten
onrechte als ‘sektarisch-christelijk’
wordt omschreven. 1e Kamerfractievoorzitter Niko Koffeman en Marianne Thieme zijn daar beiden bij
aangesloten.

Dinsdag 22 oktober
KRO-NCRV | NPO1 | 22.20
De Rijdende Rechter
In mei 2018 laat de familie Kaals
de eiken parketvloer behandelen. Wanneer ze thuiskomen van
vakantie schrikken zij zich rot, er
is niets veranderd. Zij willen nu
hun geld terug.
Woensdag 23 oktober
KRO-NCRV | NPO1 | 21.20
De Reünie
Hoe is het om je hele lagere en
middelbare school met dezelfde
groep in de klas te zitten? De
vraag wordt beantwoord door
een bonte groep Amsterdamse
kinderen die in ‘90 lief en leed
met elkaar deelden op de Vrije
School.
Donderdag 24 oktober
NTR | NPO2 | 20.25
Broeders in Berlijn
Dertig jaar geleden viel de muur.
In het vierluik Broeders in Berlijn gaan Maarten en Vincent
van Rossem op onderzoek naar
wat de val van de Muur het land,
zijn bewoners en Europa heeft
gebracht.
Vrijdag 25 oktober
NTR | NPO2 | 21.10
Verborgen Verleden van
Nederland
Portugese synagoge. Al sinds 1675
staat deze tempel middenin het
Amsterdamse leven: de Portugese
Synagoge. Waar de Portugese
Joden ooit werden verdreven uit
Spanje en Portugal vonden ze in
Amsterdam een nieuw thuis.

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.

Deugen we wèl?
Historicus en domineeszoon Rutger Bregman (31) heeft weer een
boek het licht doen zien: De meeste
mensen deugen. Het Nederlands
Dagblad interviewde hem.

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl

Ja, hij heeft kleinkinderen. Maar
hij kent ze niet.
“Ze willen hun opa niet zien.”
Eens was er een vrouw, lang
geleden. Hij trouwde met haar.
Twee zoontjes kregen ze, grappige blonde kereltjes. Met krullen.
En toen was hij weggegaan… Hij
vertrok naar Duitsland om er een
snackbar te runnen. Zijn vader
was een Duitser geweest, moet
je weten. Een zachtaardige man;
in 39 moest hij naar het oostfront en ver na de oorlog kwam

Illustratie: Hester Nijhoff
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“De empathie die we voelen voor
de een, gaat regelmatig ten koste

van iemand anders. Empathie verblindt. In het lsraëlisch-Palestijnse
conflict is er niet te weinig maar
te veel empathie. Als er aan de
ene kant iemand omkomt, leidt
empathie onmiddellijk tot de
roep om wraak, waarna aan
de andere kant precies hetzelfde gebeurt. Op dat soort
momenten heb je leiders nodig
als Nelson Mandela die hun
gevoel soms even kunnen parkeren, hun tong kunnen inslikken en zich willen verdiepen in
de ander en op het goede bij de
vijand durven hopen. Mijn boek
is een oproep: ken uzelf, weet
hoe je goede en slechte kanten
gebruikt kunnen worden. Hoe
meer kennis we hebben over de
menselijke natuur, hoe beter we
onze instituties daarop kunnen
inrichten. Nu gaan we ervan uit
dat mensen niét deugen, dat ze
lui zijn, dat ze willen oplichten.
Als je in de sociale zekerheid
zit, moet je eindeloos kunnen
bewijzen dat je ziek genoeg bent.
Vind je het gek dat mensen daar
depressief van worden?”

Koffeman is net als Thieme lid van
het sektarisch-christelijke kerkgenootschap van de zevendedagsadventisten. De invloed daarvan op
de politieke keuzes nam de laatste
tijd enorm toe, zegt Van Kooten,
die zich van Thieme niet meer
mocht uitlaten over abortus,
euthanasie of de NIPT-test. Koffeman zal als stijlbewaker aanblijven. Aan hem heeft Van Kooten
ook slechte herinneringen. Mocht
ze als ’veelbelovend’ Kamerlid
aanschuiven bij Buitenhof om
over haar persoonlijke drijfveren
te praten, van Koffeman mocht
ze alleen over de partij praten.
“Het was het moeilijkste gesprek
dat ik ooit heb gevoerd. Naast mij
zat Lisa Westerveld (GroenLinks)
vrijuit te vertellen over wat haar
drijft, terwijl ik alleen opgedragen
partijslogans zat op te dreunen.”
Géén plan
In het ledenblad Tijding van de
missionaire organisatie IZB ver-

hij terug. Zijn moeder was veel hoe zeg je dat - harder? strenger?
Door de oorlog misschien? De
oude ogen staren mij afwezig aan.

Open

Gevo
“Laatst is mijn vrouw overleden. in No
Als ik naar haar graf ga, breng ik

een mandje bloemen voor haar
mee.”
Sinds Turkij
Isabel komt stilletjes naast mij zit- Syrië is binn
ten.
atie erg krit
“We hadden het goed samen…” zijn verwoes
De vraag brandt op mijn lippen: massaal op d
“Maar waarom…?”
moment wo
“Het was mijn schuld. Ik viel op à 50.000 chr
mannen.” O. Zo.
maken krijge
“En nu bent u alleen?”
“Gisteren vo
“Er zijn genoeg mannen geweest aanvallen pla
hoor, maar het was nooit echte broeder uit
liefde.”
grenst aan T
Het klinkt verontwaardigd.
tal slachtoffe
“Ik heb fouten gemaakt… Mijn maar Open
kinderen zie ik nooit meer.”
partners zijn
“En het graf van uw vrouw biedt verlenen van
troost?” Hij knikt.
van de slach
“Weet je wat gek is? Elke keer len is de vro
als ik haar graf bezoek, heeft
in haar rugg
iemand de oude plantjes in de
er donderda
grond gepoot. Daar komen nu
huis viel. Fad
nieuwe plantjes uit. Iemand geeft dit moment
ze water, ik weet niet wie. Giste- in het zieken
ren nog. Ik zag dat de grond rond ook gewond
de bloemen nat was. En nu denk vangt steun
ik, er moet Iets zijn. Iemand. Voordie inmiddel
(Koerdische
ons …”
hoede heeft
staat zelf oo
trekken, sam
Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse
familie. De s
voorvallen in haar familie met vijf kinderen en
geworden d
veertien kleinkinderen.

telt Nico van Splunter van de pioniersplek ‘Geloven in Spangen’ hoe
hij subsidie verwierf om in de aanpalende Rotterdamse wijk BoTu ook te
gaan pionieren.

Met dezelfde aanpak, dat wil zeggen: niet vóór, maar samen met
de bewoners plannen maken. Terwijl we vanuit het ontmoetingscentrum ‘Tussen hemel en aarde’
een rondje lopen richting BoTu,
vertelt Nico met smaak hoe allerlei hulpverleningsinstanties én
vrije vogels hun plannen voor de
probleemwijken mochten komen
presenteren. “De meesten wisten
de wijk alleen maar te vinden
dankzij hun goede TomTom’,
schampert hij. ’Snelle jongens en
meisjes, die met hippe powerpoints hun ideetjes kwamen pre- Vervolg van pagina 5
senteren. Veelal gebaseerd op
een top-down-aanpak, achter het
bureau bedacht. Na tientallen
sessies was ik aan de beurt.
‘Beste mensen’ begon ik, ‘ik heb
géén plan’. Je zag ze denken: wat
is dat voor malloot? lk zei: Plannen maken wij sámen met de
bewoners. Bij ’Goed bezig!’
deden we dat ook en daardoor
heb ik de levens van tientallen
mensen zien veranderen. Niet wij
gaan investeren, zij moeten gaan
investeren in hun wijk. En dan
bereik je pas echt iets...”

zondag 20 oktober 2019

Open Doors over Turkse invasie in Syrië:

“Hij gelooft dat niets onmogelijk is”

Gevolgen voor christenen
in Noord-Syrië groot

Christelijke premier wint
Nobelprijs voor de Vrede

Sinds Turkije het noorden van
Syrië is binnengevallen, is de situatie erg kritiek geworden: huizen
zijn verwoest en mensen slaan
massaal op de vlucht. Op dit
moment wordt geschat dat 40.000
à 50.000 christenen direct te
maken krijgen met het conflict.
“Gisteren vonden er hevige luchtaanvallen plaats”, vertelt een
broeder uit Malkieh, een dorp dat
grenst aan Turkije. Het totaal aantal slachtoffers is nog niet bekend,
maar Open Doors en lokale
partners zijn druk bezig met het
verlenen van medische hulp. Een
van de slachtoffers van de aanvallen is de vrouw van Fadi. Ze werd
in haar ruggengraat geraakt toen
er donderdag een granaat op hun
huis viel. Fadi’s echtgenote ligt op
dit moment in kritieke toestand
in het ziekenhuis en Fadi zelf is
ook gewond. Het echtpaar ontvangt steun van pastor George,
die inmiddels meerdere gevluchte
(Koerdische) families onder zijn
hoede heeft genomen. De pastor
staat zelf ook op punt van vertrekken, samen met zijn gezin en
familie. De situatie is onhoudbaar
geworden door de bombardemen-

De Nobelprijs voor de Vrede is dit
jaar toegekend aan de Ethiopische
premier Abiy Ahmed. Dat maakte
het Noorse Nobelcomité vrijdag
bekend. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg greep daarmee naast de eer, meldt het ANP.

ten en aanvallen van het Turkse
leger. “Bid alsjeblieft om bescherming”, vroeg hij ons gisteren met
klem.
Noodhulp aan slachtoffers
Open Doors en lokale partners
zijn op dit moment hard aan
het werk in het gebied en verlenen noodhulp en dragen zorg
voor mensen die slachtoffer zijn
geworden van het geweld. Open
Doors is ook een project gestart
om fondsen te werven voor deze
noodhulp, hieraan kunt u vanaf nu
bijdragen. “We leven intens mee
met de vluchtelingen”, zegt de
velddirecteur van Open Doors.
“Christenen zijn niet alleen bang
door het geweld, maar ook voor
de vrijheid die extremisten krijgen
als de situatie zich voortzet.” Hij
roept ons allemaal op: “Ze hebben
de wereldwijde kerk nodig om in
gebed voor hen te strijden.” Wilt
u aan deze belangrijke oproep
gehoor geven? Laat dan uw gebed
of bemoediging achter op de
gebedsmuur van Open Doors.
Deze gebeden en bemoedigingen
zullen gedeeld worden met medechristenen in Syrië en de regio.

Ahmed maakte resoluut een einde
aan de bittere en lange twisten tussen zijn land en het buurland Eritrea. Beide landen vochten tussen
1998 en 2000 een harde oorlog uit
rond het grensgebied. Er was altijd
spanning, maar in 2018 werden de
banden, onder leiding van Ahmed,
hersteld.
De premier bevorderde bovendien verzoening tussen christenen
en moslims in zijn geboortestad
Beshasha. Zijn geloof wordt gezien
als drijvende factor in zijn streven
naar vrede, laat Christianity Today
weten.
De zoon van een islamitische vader
en een christelijk-orthodoxe moeder is een evangelische christen.
Volgens Andrew DeCort, directeur van de Institute for Christianity and the Common Good, wordt
Ahmed gekenmerkt door ‘het
geloof dat niets onmogelijk is’.

Opvallend genoeg heeft de premier
zich vanaf het begin van zijn aantreden als premier ook ingespannen
om de scheuring binnen de Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kerk
te dichten, voegt het Nederlands
Dagblad toe. Ahmed voerde de
nodige gesprekken met de nieuwe
patriarch Mathias en verzekerde
hem dat hij hem zou steunen in het
herstellen van de breuk. In augustus vorig jaar vierde de kerk de
hervonden eenheid.
De prijs wordt beschouwd als de
meest prestigieuze politieke prijs
ter wereld en bestaat uit 9 miljoen
Zweedse kroon (ongeveer 830.000
euro). Vorig jaar ontvingen de
Congolese arts Denis Mukwege en
de Iraakse mensenrechtenactivist
Nadia Murad de Nobelprijs voor
hun strijd tegen seksueel geweld als
oorlogswapen. bron: CIP

Foto: The
Independent

Hoe moet je ‘juist bidden’?
Mozes kwam op een dag een
man tegen die naar zijn smaak op
een volslagen absurde, zelfs beledigende manier aan het bidden
was. De man zei: ‘God, laat me
dicht bij u komen. Ik beloof u dat
ik uw lichaam zal wassen als het
vies is, luizen - als u die hebt - zal
weghalen, en omdat ik een goede
schoenmaker ben, zal ik nieuwe
schoenen maken wanneer de uwe
versleten zijn’. Mozes riep: ‘Stop
met die onzin! Hoe haal je het in
je hoofd te denken dat God luizen
zou kunnen hebben, of vies zou
zijn of… Wie heeft jou zo leren
bidden?’ De man antwoordde
nederig: ‘Niemand. Ik weet niet
hoe ik moet bidden. Ik weet wel
wat het is om luizen te hebben of
zonder goede schoenen te lopen.

Vervolg van pagina 5

onze oudste zoon, die autisme
heeft. Een ander stel heeft de
gemeente op Aruba overgenomen.”
Radicaal
Zijn er sleutels voor succesvolle
kerkplanting en kerkvernieuwing? “Het is belangrijk dat een
gemeente radicaal voor God
gaat en nederig is, de leiders
voorop. Met een baan, auto’s
en een spaarrekening voelen we
vaak niet hoe afhankelijk we van
God zijn. Door rijkdom kan een
kerk lauw worden: waar hebben
we God nog voor nodig? Maar

Mijn verontschuldigingen voor als
ik verkeerd bid, maar zegt u mij
dan hoe ik het wel moet doen’.
Mozes leerde de diep dankbare
man de juiste manier te bidden.
Trots over zijn ingrijpen vroeg
Mozes aan God wat Hij ervan
vond. God was teleurgesteld: ‘Ik
heb je opgedragen mensen dichter bij me te brengen. Door wat
je gedaan hebt met dat ‘juiste
gebed’ van jou
is alle liefde, alle
nabijheid die de
man mij wilde
geven weggehaald’.

lichaam’ van René Diekstra

een opwekking kunnen we niet
zelf plannen of organiseren. Net
als bij Elia moet het vuur uit de
hemel komen, want het altaar
is nat en we hebben geen lucifers… Zonder God gebeurt er
niets. Maar Hij wil het doen als
wij blijven geloven! Bij nederigheid hoort ook geen sektarische
opstelling, maar openheid naar
andere kerken. Dan bouwt een
kerk mee aan álle kerken in de
stad.”
Drempel weg
“Haal alle drempels weg, ook letterlijk. Mensen stappen eerder
een buurthuis of een bioscoop
zoals in Schagen binnen dan een

Missa in Mysterium
Gregoriaanse muziek is een van
de oudste muzieksoorten die
we in het westen kennen. Deze
muziek ligt het dichtst bij de
vroege Middeleeuwen. Lichte en
zwierige muziek die zorgt voor
een meditatief en aangenaam
moment. Herman Finkers zingt
mee in een Gregoriaanse Hoogmis in het Dominicanenklooster
in Zwolle. De mis is van a tot z
gezongen, ook de lezingen zijn
in het Latijn. Door de gezongen
lezing heen spreekt Finkers de
vertaling.
Zondag 27 oktober, 19.30 uur, Zwolle, Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29

Najaarsconcert vol
troost in Assen

Een troostrijk concert in de periode tussen Allerzielen en Advent.
‘Arpeggio’, het Asser Kamerkoor,
onder leiding van Peter Siebesma , vertolkt bekende stukken.
Delen uit het motet van Bach,
‘Jesu, meine Freude’, worden afgewisseld met werken van oudere
componisten als Tallis en Schütz,
en latere componisten als Mendelssohn, Britten en Gjeilo. Organist Wietse Meinardi begeleidt
en soleert op het Mense Ruiterorgel. Kaarten zijn te bestellen via
www.kamerkoor.nl, boekhandel
Van der Velde en in de hal van de
kerk. Dat is inclusief een gratis
consumptie. Jongeren t/m 18 jaar
hebben gratis toegang.
Zaterdag 2 november, 20.00 uur, Assen, De Kandelaar,
Oude Molenstraat 20, vanaf € 12,50

Afscheidsconcert
Sander van Marion

Bron: oud Joods verhaal, ook
verschenen in ‘Het geestige
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“God, omdat ik een goede schoenmaker ben, zal ik nieuwe
schoenen voor U maken wanneer de uwe versleten zijn”

oud kerkgebouw. Let op je taal,
gebruik geen evangelisch jargon,
zing geen liederen met allerlei
plechtige woorden. Laat daarbij
wel de inhoud radicaal overeind
staan. Roep mensen op tot bekering en leg uit waarom Jezus’
bloed essentieel is voor vergeving. Vrijzinnigheid is de doodsteek voor een kerk. Waarom
zou je naar een kerk gaan waar
mensen zelf niet eens geloven?
Voorgangers moeten het goede
voorbeeld geven en in hun dagelijkse leven laten zien dat ze Jezus
volgen.”
Oprecht
“Wees oprecht tegen ongelo-

vigen. Ik zeg altijd eerlijk: ja, ik
wil je zieltje winnen! Niet voor
mezelf, maar omdat ik zie welk
gevaar je loopt. Dat geldt ook
voor mij als ik zonder Jezus leef.
Een dokter die bij een patiënt
symptomen ziet van een dodelijke
ziekte waar een medicijn voor
is, zal alles doen om die zieke te
overtuigen van de werking van
dat medicijn. Hij denkt niet aan
z’n eigen mensenvrees of aan de
mogelijkheid dat die patiënt misschien boos wordt. Ongelovigen
stellen die duidelijkheid en eerlijkheid veel meer op prijs dan we
denken.”

Sander van Marion neemt
afscheid als kerkorganist. De
inmiddels 80-jarige organist
is na zestig jaar bezig met zijn
afscheidstournee door het hele
land. Van Marion gaf zijn eerste
orgelconcert als 18-jarige en
werd de vaste organist van de
Prins Willemkerk op Scheveningen (met duizend zitplaatsen).
Daarna volgde de Scheveningse
Bethelkerk. Op 2 november geeft
hij een concert in de Willem
Hendrik Zwart hal, waarbij Evelyn
Heuvelmans hobo zal spelen.
Zaterdag 2 november, 20.00 uur, Lemelerveld,
Willem Hendrik Zwarthal, Grensweg 17, € 15

Muskathlon in
Tanzania
Heartbeat doet mee aan een
Muskathlon in Tanzania. Iets meer
dan 30 jongeren lopen daar op 24
oktober een sponsorloop waarvan de opbrengst naar Compassion gaat. De teller staat momenteel op € 283.290.
Hiermee kunnen 283 kinderen
het Compassion programma
volgen. Tevens kunnen ze naar
school waar ze dagelijks een
warme maaltijd krijgen.
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kerkdiensten

zondag 20 oktober 2019

Wij lezen vandaag
vrijdag 18 oktober
Lucas 17:11-19
zaterdag 19 oktober
Lucas 17:20-37
zondag 20 oktober
Lucas 18:1-8
maandag 21 oktober
2 Samuel 1:1-16
dinsdag 22 oktober
2 Samuel 1:17-27

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

Drenthe

woensdag 23 oktober
2 Samuel 2:1-11

Zondag 20 oktober 2019

donderdag 24 oktober
2 Samuel 2:12-32

Aalden 10.00 ds. van Rikxoort
Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 ds.
J. Katerberg JK 10.00 ds. R.
Koopmans De Slingeborgh
10.30 ds. P. Hellinga OK 10.00
ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 en 19.00 ds.
M. Hazeleger
Borger GH 10.00 drs. J. Bode
Bovensmilde WK 10.00 mw.
A. Grit
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout. Oec. dienst
Diever GK 10.00 ds. O. Doorn
19.00 Martin Brand. Jeugdd.
Drijber GK 10.00 ds. Procee
Dwingeloo 10.00 ds. H.
Dekker
Een 9.30 ds. H. Dondorp
Elim GK 10.00 ds. A. Heiner
Emmen GrK 10.00 ds.
Hommes Ichthus 10.00 ds.
Kajim Kapel 10.00 ds. Wijnsma
Opgang 10.00 ds. Schneider
SH 10.00 ds. Rappoldt
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. R. Veldman
Gasselternijveen 10.00 ds. S.
Kits
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 9.30 ds. J.
Middeljans
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. J. Greving
Hollandscheveld 10.00 ds. J.
Woltinge 19.00 ds. H. Scholing
Hoogersmilde De Schakel
10.00 dhr. J. Wiersma
Hoogeveen GH 9.30 ds.
J. Paans GrK 9.30 ds. W.
Sonnenberg 17.00 Hoogeveen
zingt HK 9.30 ds. A. Rooze OK
9.30 drs. L. Jansen VH 9.30 ds.
J. Batenburg Weidesteyn 10.30
dhr. K. Freriks Olden Kinholt
10.15 ds. W. Loosman WK
10.15 dhr. J. Brand
Klazienaveen KK 9.30 ds. E.
Akkerman

vrijdag 25 oktober
2 Samuel 3:1-16

Even doordenken
Eerst gooiden ze de kapitein
overboord, daarna klaagden ze
dat het schip stuurloos was.
Rikkert Zuiderveld

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
redactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635,
e-mail: hoofdredactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
Eindredactie Willemke Wieringa
Redactie ds.W.J. Bakker, drs. A. Hekman,
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek
Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje Dijk,
Jan Groenewegen, ds. Gerhard Heeringa, Gerrit Kraa,
Leo Polhuys, Willemke Wieringa
Gemeenteberichten en Kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
kosten. Protestantse kerken in het verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik
maken.
Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speciale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies,
concerten, vergaderingen en andere activiteiten
die wij interessant achten voor onze lezers.
Daarbij houdt de redactie zich het recht voor
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar
nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Overname Bij gehele of gedeeltelijke overname
van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de
bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, aan de
redactie te zenden.
Advertenties Voor informatie over tarieven en
plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal
kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren bij Gezamenlijk Zondagsblad, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl
Advertentie-adviseur voor Drenthe:
J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl
Familieberichten Berichten vóór maandag
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de
eerstvolgende krant. Sturen naar
henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres
(zie hierboven)
Abonnementen Voor opgave van een abonnement, een adreswijziging of vragen over de
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen:
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475.
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische
incasso € 64,00; per jaar met een factuur € 70,00;
per half jaar met een automatische incasso
€ 35,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een
opzegtermijn van één maand geldt. Opzeggingen
dienen schriftelijk of per email te geschieden. Een
opgezegd abonnement loopt door tot aﬂoop van
de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van oktober t/m maart, in de tussenliggende periode minder frequent. Zie voor de verschijningsdata:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

Kloosterveen De
Ontmoeting 10.00 ds. L. v/d
Peppel
Meppel Erfdeel 10.00 ds. K.
Stroop OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. L.
v/d Veer
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T.
Beekman 19.00 ds. J. Goossen
Nieuweroord ImK 10.00 ds.
W. Bakker RH 19.00 ds. G.
Timmer
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds.
Van Elten
Nijeveen 10.00 dhr. H. Feijen
Pesse OK 10.00 ds. R. Veldman
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 n.b.
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 n.b.
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. Hordijk
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. J. Moerman
Tiendeveen 10.00 ds. D.
Dekker 15.00 ds. T. Beekman
Valthermond HS 10.00 ds. J.
de Korte
Vries DK 10.00 ds. W. den
Braber
Westerbork VH 10.00 mw.
J. van Beveren SK 10.00 ds. M.
Leffers
Zuidlaren DK 10.00 ds. W.
Slob
Zuidwolde GK 9.30 ds. J.
Batenburg HG 9.30 ds. A.
Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr. H.
Knegt

Flevoland
Zondag 20 oktober 2019
Ens GK 9.30 n.b.
Kraggenburg 10.00 n.b.
Marknesse 9.30 dhr. Bredehoff
Urk BK 10.00 ds. J. Posthumus
17.00 ds. G. van Zanden PK
10.00 ds. G. van Zanden 17.00
n.b. De Poort 10.00 ds. C.
Kant 17.00 ds. E. Egberts
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke
16.00 zin in zingen

Overijssel
Zondag 20 oktober 2019
Almelo Bleek 10.00 da. M. de
Vries De Ontmoeting 10.00
ds. K. Borsje GrK 10.00 ds.
A. van Houwelingen. H.A. PK
10.00 ds. K. Sluiter Noach
10.00 ds. S. Hiemstra Eugeria
10.30 ds. D. van Bart
Beerzerveld 10.00 drs. J.
Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. J.

JEUGDDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Mulderij
Bergentheim WK 9.30 ds. G.
Nijmeijer 19.00 ds. J. Dijkstra
Berkum HH 9.30 ds. J. Visser
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. H. Torenbeek
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Dijkhuis 10.00 ds. W. Janssen
Bruchterveld 10.00 ds. B.
Heusinkveld
Daarle 9.30 da. T. Jansen 19.00
dhr. R. Pasterkamp HK 9.30
ds. J. Antonides 19.00 ds. L.
Aangeenbrug
Daarlerveen 9.30 ds. W.
Kaljouw 19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 ds. A.
Geerling 19.00 ds. H. Schipper
Oudleusen 9.30 ds. H. Schipper
Dedemsvaart VDK 9.30 n.b.
De Fontein 19.00 ds. J. Zondag
De Krim PK 9.30 ds. P. van Ool
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. H. de
Haan HK 19.00 ds. L. Lammers
DK 10.00 ds. B. van ‘t Veld
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den
Oudsten
Genemuiden GK 9.30
da. Sijtsma 19.00 Lieuwejan
van Dalen GrK 9.30 prop. J.
Scherphof 19.00 ds. G. Molenaar
HC 9.30 prop. H. Neervoort
Giethoorn PG 10.00 bijz.
dienstencie.
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek HK
10.00 mw. N. Jonkers De
Matrix 9.30 ds. Y. van Benthem
Radewijk 10.00 ds. A. de Lange
HöK 10.00 ds. P. Noordmans
Witte Kerk 10.00 dhr. J.
Berkhoff Oostloorn 10.30 mw.
M. Veenstra SK 19.00 ds. P.
Noordmans
Hasselt Ichthus 9.30
Heino 9.30 dhr. P. de Jong
Hellendoorn PK 8.45 en
10.30 ds. F. Buitink 19.00 ds.
J. Wassenaar KW 9.30 ds. J.
Wassenaar KZ 10.15 ds. J.
Droogendijk
Holten DK 9.30 ds. S.
Roozenboom Kandelaar
9.30 ds. J. Jonk 19.00 ds. B.
Heusinkveld
Kamperveen 9.30 da. Keijzer
Lemelerveld BK 9.30 ds. C.
Bochanen
Lutten KK 9.30 ds. C. ‘t Lam
Mariënberg SK 9.30 ds. A. de
Vries 19.00 ds. H. de Haan
Nieuwleusen MK 10.00 ds. L.

Hoekstra 19.15 Taizé-viering OK
10.00 ds. M. Hoekstra
Nijverdal RB 9.30 ds. H. van
Dalen HC 9.30 ds. A. Bierma
Oldemarkt HG 9.30 mw. H.
Kramer GK 9.30 ds. K. Jonker
Ommen GK 9.30 ds. K. Santing
19.00 ds. J. de Haan HK 10.00
ds. K. Hazeleger
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds.
Oosterwijk 19.00 ds. S. Ris
Rouveen 11.00 ds. J. Sijtsma
Sibculo KK 9.30 FK 9.30 mw.
H. Veldhuis
Schuinesloot 9.30 dhr. J. Smit
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. J. Bruijn 19.00 ds. J. de Kok
Kapel 10.00 ds. J. ten Voorde
Staphorst 9.30 ds. J. Sijtsma
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van
’t Zand OV 9.30 en EV 10.45
dhr. A. Schep
Steenwijkerwold 9.30 ds. P. de
Vries
Vollenhove GrK 10.00 ds. J.
Holtslag MK 10.00 dhr. J. Smit
Vriezenveen OK 9.30 ds. J.
Dijkstra
Vroomshoop Het Anker
God heef
9.30 ds. F. Schipper 19.00 ds. J.
leven: ho
Droogendijk
al gehoor
Wanneperveen 11.00 ds. J.
gende ui
Mulderij
trerend zi
Westerhaar 9.30 mw. R.
plan prec
Venema
daar acht
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds.
H. Donken 18.45 ds. D. Dekker DOOR HANS E
GK 9.30 ds. T. Woltinge 19.00
jeugddienst Hoge Hexel 9.30 dr.Ik ben aan h
H. de Jong 15.00 ds. H. Donken ‘wedloop’. R
mocht ik de
Wijhe NK 10.00 da. M.
vreugde en
Veenstra
Willemsoord 9.30 da. A. v/d baar terugk
heb ik niet
Velde
bepaalde ui
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok
gingen gest
14.30 ds. E. Terpstra
en gedacht:
Windesheim 10.00 ds. M.
Schuurman 19.00 ds. J. van Wijk moet ik hie
Witharen 10.00 ds. P. Lindhout mee? Hoe p
IJsselmuiden/Grafhorst GK ik dit aan? I
mezelf? Ik w
9.30 ds. N. Beimers
mag meelop
Zwartsluis GK 10.00 ds. T.
van God. M
Noort 19.00 dhr. E. Knoeff
ook met da
Zwolle AK 9.30 ds. N.
Eygenraam GrK 17.00
Jeremia vo
Michaëlsviering JK 9.30 ds.
In de Bijbel
G. v/d Berg 17.00 ds. G. van
Meijeren LK 10.00 OK 10.00 vroeg begin
ds. E. Jonker Open Kring 9.30 Neem Jerem
ds. C. Baljeu SiK 10.00 ds. G. hoort hij G
Cnossen StK 9.30 dhr. G. van als profeet
Vulpen 19.00 StinsContaKtdienstven. Hij sch
Ik ben veel
God, dat Z
al vast ston

Over
en au

Sto
me
zie
do

JUBILEUMCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Samen aan tafel

Idee voor goede start van Actie Kerkbalans
Op 18 januari gaat Actie Kerkbalans 2020 van start. Het landelijke
campagneteam, vallend onder de
PKN, presenteert een nieuwe
mogelijkheid om de actie in lokale
kerken feestelijk te starten, namelijk ‘De Grote Startmaaltijd’.
Met De Grote Startmaaltijd krijgt
het ‘samen kerk zijn’ een treffende
invulling. Omzien naar elkaar is
voor veel kerkleden een belangrijke meerwaarde van hun kerk.
Omzien naar elkaar kan onder
meer door samen te eten. De
maaltijd biedt bovendien gelegenheid om de trouwe Kerkbalans-

vrijwilligers in het zonnetje te zetten en het belang van de komende
Actie Kerkbalans bij de deelnemers
aan de maaltijd te onderstrepen.
Van diner tot koffietafel
Het doel is om in het weekend
dat de actie begint (van vrijdag 17
tot en met zondag 19 januari) met
zoveel mogelijk kerken een startmaaltijd voor Actie Kerkbalans
te organiseren. Elke kerk organiseert zijn eigen Grote Startmaaltijd. Dit kan een diner, ontbijt,
lunch of borrel zijn, de invulling
bepaalt de kerk zelf. Wie wil, kan
groots uitpakken met bijvoor-

beeld een maaltijd voor alle kerkleden. Maar het kan natuurlijk
ook kleiner, met bijvoorbeeld een
gezellige koffietafel alleen voor de
vrijwilligers en hun partners.
Het is ook mogelijk dat kerkleden worden gevraagd om zelf iets
te bakken of te koken voor deze
gelegenheid. Op die manier wordt
het werk, maar ook het resultaat
daarvan gedeeld. De sfeer van
onderlinge verbondenheid biedt
een goede gelegenheid om samen
ook stil te staan bij wat de parochie of gemeente financieel nodig
heeft voor het komende jaar om
de gewenste doelen te behalen.

Meedoen en aanmelden
De lokale kerk regelt zelf de tijd,
plaats en bekendmaking. De organisatie van Actie Kerkbalans vindt
het belangrijk dat alle kerken
mee kunnen doen aan dit verbindende, positieve evenement.
Om het organisatoren makkelijk
te maken, is er een handig stappenplan beschikbaar. Kerken die
zich via de site (zie hieronder)
aanmelden ontvangen alvast een
gratis recept voor een hartige
walnootkoek van kookdominee
Han Wilmink.
Info en aanmelden: op https://kerkbalans.nl

zondag 20 oktober 2019
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Agenda
Zondag 20 oktober
Top 2000 dienst, 19.00 uur,
Wierden, Gereformeerde kerk,
Spoorstraat 7

Over brutaliteit
en autoriteit

Stop
met
zielig
doen
God heeft een plan voor je
leven: hoe vaak heb je dat
al gehoord? Deze bemoedigende uitspraak kan frustrerend zijn. Want wat is dat
plan precies en hoe kom je
daar achter?
DOOR HANS ESBACH

zondag 20 oktober
Jeugddienst met Martin Brand,
19.15 uur, Diever, Kruiskerk,
Kruisstraat 1A
Tot en met maandag 21
oktober
Landelijk Loofhuttenfeest in Hardenberg, Rheezerweg 79, € 15
per dagdeel, t/m 3 jaar
gratis, www.moadim.nl
Donderdag 24 oktober
Lezing Coen Nuijten over Halloween, 20.00 uur, Hasselt, Ontmoetingskerk, gratis toegang, opgeven: leerhuiszwartewaterland.nl
De beeldhouwer zocht een steen uit en zei: “Kijk wat een prachtige beeld er zit in deze steen”

moederschoot was.
Wat betekent dat voor mijn
denken over het begin en het
einde van het leven? Als God
mijn vormeloos begin kent, weet
Hij ook hoe het afloopt. Mag ik
op Hem vertrouwen. Hoef ik
niet bang te zijn. Durf ik het aan
God over te laten om Zijn plan
in mij uit te voeren?

Ik ben aan het einde van mijn
Jeremia hoeft niet bang
‘wedloop’. Ruim vijftig jaar
te zijn
mocht ik de Here dienen met
Jeremia 1: 5 zegt, dat God Jerevreugde en vrucht. Ik kan dankmia heeft uitgekozen. Hij is aan
baar terugkijken. Maar hoe vaak
God gewijd met een bepaalde
heb ik niet aan het begin van
opdracht. Meer
bepaalde uitdadan 40 jaar heeft
gingen gestaan
IN GODS NAAM HOEVEN WE GEEN
Jeremia zich met
en gedacht: wat
GENOEGEN TE NEMEN MET EEN LAUW
die taak bezig
moet ik hierCHRISTELIJK LEVEN.
gehouden. Denk
mee? Hoe pak
niet, dat het hem in dank is afgeik dit aan? Is dit van God of van
mezelf? Ik weet niet hoelang jij al nomen. Want de boodschap kon
hard en confronterend zijn. God
mag meelopen in het Koninkrijk
zegt: ‘‘Wees voor niemand bang,
van God. Maar worstel jij soms
want Ik zal je terzijde staan.’’
ook met dat soort vragen?
Jeremia voelt zich te jong
In de Bijbel ontdek je, dat God
vroeg begint met Zijn plan.
Neem Jeremia. Op z’n 24 e
hoort hij Gods stem. Hij moet
als profeet Gods woord doorgeven. Hij schrikt zich wezenloos:
Ik ben veel te jong! Dan vertelt
God, dat Zijn plan voor Jeremia
al vast stond toen hij nog in de

Watjeschristendom
Als ik kijk naar christenen vandaag, zie ik angst voor radicaliteit. Het profetisch geluid is
zacht geworden. We zijn meer
van het pastorale, liefdevolle
soort. Dat is niet verkeerd.
Maar kweekt misschien ook wel
‘watjes-christendom’. Waar zijn
de voor-gangers, die ons de weg

Windesheimer Kloostermarkt
Wegens groot succes vorig jaar
wordt ook in 2019 de Kloostermarkt georganiseerd. Naast
diverse brocante, antieke en verzamelartikelen, kunnen mensen
er terecht voor diverse andere
zaken zoals speculaas, pepernoten,
stoofperen, bloembollen, diverse
ansichtkaarten, textiel, schilderijen
etc. En dit alles onder het genot
van een kop koffie of thee, of buiten met een kop erwtensoep.
Wie nog waardevolle spullen op
zolder heeft liggen: de organisatoren van de markt ontvangen
die graag. De volledige opbrengst
gaat naar de Stichting Vrienden
van de Kerk in Windesheim
(SVKW). Er is steeds weer veel
geld nodig om het prachtige kerkgebouw in een optimale conditie
te houden, zodat er hopelijk tot

in lengte van jaren erediensten
kunnen plaatsvinden tot eer
van God en tot opbouw van de
gemeente.
Zaterdag 2 november, vanaf 10.00 uur, Windesheim,
Bovenzaal van de kerk, Dorpsstraat 4

Brocante en diverse verzamelspulletjes te
koop, zoals ansichtkaarten

wijzen?
Jeremia gáát ervoor. Hij weet:
‘Als God mij roept voor een
taak, geeft Hij mij ook de kracht
om die taak uit te voeren’. God
vormt ons lichaam in de moederschoot en bereid ons voor
op de taak die ons wacht. Soms
moeten we door moeilijke situaties heen. We begrijpen niet
waarom dingen gebeuren, maar
mogen erop vertrouwen, dat
God het kan en zal gebruiken.

ermee! Laten we met geestelijke brutaliteit die prachtige
boodschap van God doorgeven.
Jezus heeft voor ons de weg
gebaand naar eeuwig leven: hoe
kan ik wegwijzer zijn, zodat mijn
vrienden die weg ontdekken en
bewandelen?

Geestelijke autoriteit
Maar doe dat niet in eigen
kracht of uit frustratie. Doe
het met geestelijke autoriteit.
God raakt Jeremia’s mond aan:
‘Zo leg Ik mijn woorden in
Prachtige steen
jouw mond… Ik geef je gezag.’
Ik las het verhaal van de beeldIn Gods naam hoeven we geen
houwer, die een steen uitzocht.
genoegen te nemen met een
Toen hij er een gevonden had,
lauw christelijk leven. Dat betezei hij: ‘‘Kijk, wat een prachtig
kent enerzijds
beeld zit er in
dat zaken in
deze steen. Ik
ZOU GOD ZO OOK NAAR ONS KIJKEN?
ons leven - of in
hoef alleen maar
HIJ VORMT ONS, KIJKT NIET NAAR
onze kerk of in
weg te halen wat
HOE JE VANDAAG BENT, MAAR HOE JE
de samenleving er niet in thuisMORGEN KUNT WORDEN.
moeten worden
hoort.’’
afgebroken, maar dat we anderZou God zo ook naar ons kijzijds ook mogen bouwen en
ken? Hij vormt ons, kijkt niet
planten aan Gods Koninkrijk.
naar hoe je vandaag bent, maar
hoe je morgen kunt worden.
*) Hans Eschbach overleed dit voorjaar aan de gevolgen

Geestelijke brutaliteit
Twee woorden staan boven dit
artikeltje: Brutaliteit en autoriteit. Hoe zou het zijn als we
stoppen met zielig doen: ‘‘Ik
ben te jong, ik weet niet hoe
dat moet, dat durf ik niet’’: weg

van kanker. Hij was achtereenvolgend predikant in

Reuben Morgan en zijn team reizen regelmatig de wereld over
om christenen in andere landen
te bemoedigen. De schrijver van
liederen als ‘I Give You My Heart’,
‘Cornerstone’ en ‘Mighty To Save’
weet wat zo’n bemoediging doet.
In 2012 verhuisde hij van de Hill-

Zondag 27 oktober
Lezing Wim Zwitser: ‘Amos - van
afgoderij tot herstel’, Almelo,
Baptistengemeente De Bron,
Adriaen Brouwerstraat 2, 19.00
uur, info: zoeklicht.nl/agenda
Maandag 28 oktober
Lezing Wim Zwitser: ‘Christus’,
Steenwijk, Bethel, Gasthuislaan
109, info: zoeklicht.nl/agenda (4e
lezing uit een serie van 4)
Dinsdag 29 oktober
Lezing Chaim Silberstein: ‘Waar
blijft de vrede van Jeruzalem’,
Zwolle, Zuiderhof, Troelstrastraat 25, 20.00, info: cvi.nl
Woensdag 30 oktober
Ontbijtsessie: de rol van de
kerk bij geloofsopvoeding thuis,
9.00 - 12.30 uur, Nieuweroord,
Hervormde gemeente, Middenraai 77, gratis, aanmelden: www.
jop.nl/trainingen

Enschede, Nootdorp, Aalsmeer, Spijkenisse en directeur
van het Evangelisch Werkverband (PKN). Bij leven stuurde
hij het GZ een serie artikelen ter publicatie; enkele daarvan zijn reeds geplaatst. Recent verscheen van zijn hand
het boek 'Gevangen en toch vrij' ISBN 9789032300951,
€ 12,50.

Hillsong London in 2020
naar Nederland
Hillsong is een begrip. In kerken
over de hele wereld worden de
liederen gezongen. Het is bijzonder hoe iets wat ooit in een kleine
gemeente in Australië begon, nu
wortel geschoten heeft over de
hele wereld. Hillsong London is één
van de meest actieve gemeenten
met een aanbiddingsteam onder
leiding van Reuben Morgan. In januari geeft Hillsong London een aanbiddingsconcert in Nederland.

Vrijdag 25 t/m zondag
27 oktober
Isreality ft. Thinc. Jongerenconferentie, thema: Jeruzalem, stad van
vrede? Utrecht, info en aanmelden: isreality.nl

song Church in Sydney naar Londen om daar te helpen in de nieuw
opgerichte Hillsong gemeenschap.
Sindsdien reist hij met Hillsong
London mee. Hillsong London
zingt tijdens haar concert Hillsong
liederen die wereldwijd bekend
zijn. De belangstelling is groot,
vroegtijdig reserveren is aan te
raden.
24 januari, 20.00 uur, Den Haag, City Life Church,
www.eventsforchrist.nl

Woensdag 30 oktober
Speciale dag voor kerkelijk
werkers door de PKN, 15.00
- 19.00 uur, Utrecht, Dienstencentrum PKN, gratis, incl. koffie
en broodje, aanmelden vóór
20 oktober via www.protestantsekerk.nl/evenementen
Donderdag 31 oktober
Bijbelquiz, 19.30 uur, Daarlerveen, De Schoof, info en aanmelden: verspieders.expres@gmail.
com of bel met Roelof Hekman,
tel 0546-643151
Donderdag 31 oktober
Protestantse lezing 2019 over
‘Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van secularisatie?’,
20.00-22.00 uur, Arnhem, Koepelgevangenis ‘De Berg’, Wilhelminastraat 16
Donderdag 31 oktober
Avond voor alleengaanden,
19.30 uur, Apeldoorn, De Basis,
gebouw055, Condorweg 1,
toegang gratis

Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Muziekagenda
Met de afschaffing van de slavernij onder president Lincoln in 1863 was het racisme in Amerika niet verdwenen.

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

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

Vrijdag 25 oktober
Concert Martin Zonnenberg op
het Amoor orgel,19.30 uur, Berghuizen, gereformeerde kerk
(Koekange / Ruinerwold), gratis
(collecte)
Zaterdag 26 oktober
Jubileumconcert Eberhardt
Zwart, 20.00 uur, Emlichheim,
altreformierte Kirche, Mühlenstraße 17, gratis (collecte)
Zaterdag 26 oktober
‘Hoop die leeft in mij’-tour met
Sharon Kips, Reyer en Gospelkoor Tin Speransa,
20.00 uur, Zwolle, Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, € 15, www.
eventsforchrist.nl

Schandvlek op

Amerika

Zondag 27 oktober
Zuidwoldiger Zangavond met
Christelijk Mannenkoor Stadskanaal,
19.00 uur, Zuidwolde, Hervormde Kerk, Hoofdstraat 98

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 2 november
Joh. de Heer-zangavond, 19.30
uur, Hardenberg/Heemse,
Hessenwegkerk, Hessenweg 47,
gratis (collecte)
Zaterdag 2 november
Najaarsconcert met Asser
Kamerkoor ‘Arpeggio’, 20.00
uur, Assen, De Kandelaar, Oude
Molenstraat 20, vanaf € 12,50
Zaterdag 2 november
Benefietconcert Hoogeveens
Christelijk Mannenkoor (HCM)
voor stichting ‘De regenboog
voor Gambia’, 20.00 uur, Hoogeveen, Goede Herderkerk, Middenweg 14, gratis (collecte voor
Gambia-stichting)
Zaterdag 2 november
Afscheidsconcert Sander van
Marion, 20.00 uur, Lemelerveld,
Willem Hendrik Zwarthal, Grensweg 17, € 15
Zondag 3 november
Oratoriumkoor Assen zingt
Dvořák, 16.00 uur, Assen, Lindelaan 49, € 22 (t/m 18 jaar gratis)
Informatie voor de muziekagenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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’Pas banen voor negers als alle
blanken en baan hebben’. Blanke
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ten blijven achtergesteld bij blan- gebeurde b
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Martin Luther King, vermoord
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in 1968, werd het symbool van
waarin de welvaart ongelijk ver- een bevesti
burgerlijke ongehoorzaamheid en deeld wordt, zonder perspectief was gewees
geweldloos verzet. Na de Mars
op verandering, vallen ten prooi moment als
op Washington in 1963 werd
aan conflicten. Racisme verdwijnt ervaren, da
King door de FBI aangemerkt als
niet met het invoeren van wet- lopen. Ond
de neger die het
ten. De basis van ze het. Een
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het racisme lag in mie. Ik begr
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digt met de woorden van zwarte Zo diep, da
eind aan scheiding tussen blanken Amerikanen: het geduld van de ding een we
en zwarten in het busvervoer.
zwarten is na meer dan honderd- gevoelens e
De laatste t
vijftig jaar op.
Identiteit
bezig om m
Racisme vormt de kern van de
*) Racisme in Amerika.400 jaar geschiedenis van de ras- knielen ove
Amerikaanse identiteit. De eersendiscriminatie. Antoine Weijzer. Uitg. Omniboek Utrecht een andere
ste presidenten waren slavenweer iedere
2019
houders. Ze hadden de mond
een hele rij
vol over gelijkheid, maar in de
houden alle
praktijk handelden zij racistisch.
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Racisme was zo algemeen geacin. Dat eten
cepteerd dat het geen punt van
iemand ons
discussie was. Over gelijkheid
en drinken
kon gediscussieerd worden, over
een kruis. D
racisme niet.
maken plaa

Racisme

Zondag 27 oktober
Avondmuziek rond Allerzielen,
20.00 uur, Groningen, San Salvatorkerk, Hora Siccamasingel 202
(hoek van Iddekingeweg), gratis
(collecte) info: Chris Fictoor, tel.
06-53799635, c.w.a.fictoor@fictoor.nl

Vrijdag 1 november
Zingen voor Israël, Oldemarkt,
Hervormde Kerk, Marktplein 7,
20.00, info: cvi.nl

Protestants
Blankenham
Kerkbuurt
8373 EG Bl

Tot nog maar vijftig jaar
geleden behandelde Amerika zijn zwarte inwoners als
tweederangs burgers. Maar
is er veel veranderd?
DOOR DS. KO HEKMAN ,
ASSEN

Recent onderzoek
wijst uit dat de
welvaartskloof zwart/wit in de
Verenigde Staten groeit. Vermogensverschillen tussen witte en
zwarte Amerikanen zijn in 25 jaar
tijd groter geworden. Dit ligt in
het van het Amerikaanse racisme, zoals indringend is beschreven door historicus Antoine
Weijzen.* Hij beschrijft chronologisch de geschiedenis van 400 jaar
voortdurend racisme sinds het
ontstaan van de Verenigde Staten tot op heden. Volgens Amerikakenner Frans Verhagen de
erfzonde waarmee de Verenigde
Staten zouden opgroeien.

uit Afrika.
In 1619 bracht een Nederlands
schip Afrikaanse slaven aan wal
in Virginia. Honderdduizenden
zouden volgen naar de Engelse
koloniën in Amerika. Ze werden van alle rechten beroofd en
beschouwd als bedrijfskapitaal.
De slavenhouder was vrij mannen, vrouwen en kinderen naar
goeddunken te verkopen.

Blank is superieur
De koloniën ontworstelden zich
aan de Engelse dictatuur, maar de
Onafhankelijkheidsverklaring van
1776 gold alleen voor blanken.
Het blanke ras was superieur
aan alle andere rassen. Weijzen
vertelt uitvoerig hoe dit in de
praktijk uitpakte. Het racistisch
denken werd in de Grondwet
van de nieuwe staat Amerika in
1789 gelegaliseerd. Racisme werd
daarmee onderdeel van het Amerikaanse culturele erfgoed, dat
door de eeuwen heen gekoesterd
is door blanke Amerikanen uit
alle sociale lagen en in alle delen
Bedrijfskapitaal
van de VS. Slavernij werd verdeOmstreeks 1600 vestigden zich
digd op grond van de Bijbel. Maar
in Virginia Engelse kolonisten. Ze
met de afschaffing
troffen daar niet
van de slavernij
het goud aan dat
ZWARTEN BLIJVEN ACHTERGESTELD
onder president
ze verwachtten
BIJ BLANKEN. DE MAATSCHAPPELIJKE
Lincoln in 1863
en leerden van de
CONTEXT WAARIN ZIJ EEUWENLANG
was het racisme
Indianen, de oorLEEFDEN, GELDT NOG STEEDS.
niet verdwenen.
spronkelijke bewoRacistisch denken werd gevoed
ners, tabak verbouwen en bewervia opvoeding, onderwijs en
ken. Een goed alternatief. Tabak
werd uitgevoerd naar Europa. Voor media.
uitbreiding van de productie werd
Martin Luther King
het tekort aan land opgelost door
Indianen van hun land te verdrijven. De economische wereldcrisis
van 1929 raakte de zwarte arbeiTekort aan arbeidskrachten werd
ders zwaarder dan de blanke.
opgelost door contractarbeiders
Een alom gehoorde slogan was:
uit Engeland en later door slaven

Verborgen racisme
Toen de slavernij werd afgeschaft,
moesten blanke Amerikanen op
voet van gelijkheid hun middelen
van bestaan delen met de zwarten. Dat werd door de blanken
ervaren als een bedreiging. Open-

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

Kerkdiensten
Zondag 20 oktober. 10.00 uur
gezamenlijke dienst in Blankenham, voorganger dhr. J. van Riessen
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.
Knielen voor God. Door Gertine Blom, theoloog en jeugdwerker in de Anglicaanse Kerk
in Cambridge (Uit: Woord en
Dienst en ingekort)
Als kind zong ik iedere avond “Ik
ga slapen, ik ben moe” geknield
voor mijn bed, samen met mijn
ouders. Later verdween dat
ritueel. Ik werd zelf verantwoordelijk voor mijn avondgebed en
hoewel ik nog weleens mijn best
deed en op mijn knieën bad,
gebeurde het gewoon slaperig
onder de warme dekens. Ik zong
niet meer maar prevelde zelf
woorden tegen God, soesde weg
en verloor de draad, pakte die
l niet lan- weer op en viel in slaap. Het zou
r verborgeneen jaar of vijftien duren voor
ede. Zwar- ik weer knielde voor God. Het
ld bij blan- gebeurde bij eenmalige hoogtejke context punten: belijdenis, huwelijk en
bevestiging als dominee. Ik hoore zwarspeelde, de een poosje geleden de ervaenlevingen ring van een niet-gelovige die bij
gelijk ver- een bevestiging van een dominee
erspectief was geweest. Zij had het knielten prooi moment als zó bevreemdend
e verdwijnt ervaren, dat ze bijna was weggevan wet- lopen. Onderdanig en eng vond
e basis van ze het. Een verlies van autonoisme lag in mie. Ik begrijp dat wel. Want
elijke kan- hoewel ik bij die drie hoogtepunten vol vertrouwen had geknield,
or blank
rt. Pas als doe ik het zelf nooit meer uit
rden weg- eigen beweging. Knielen om te
en zal er bidden… dat roept andere assond aan het ciaties op. Herinneringen kunnen
diep in je lichaam gegrift staan.
oek einvan zwarte Zo diep, dat alleen al je hould van de ding een wereld aan gedachten,
n honderd- gevoelens en betekenis oproept.
De laatste tijd ben ik echter
bezig om mijn ervaringen bij
edenis van de ras- knielen over te schrijven met
Omniboek Utrecht een andere. Ik kniel nu namelijk
weer iedere week. Tegelijk met
een hele rij andere mensen. We
houden allemaal onze hand op
en krijgen daar een stukje brood
in. Dat eten we op. Daarna reikt
iemand ons een beker wijn aan
en drinken we. Sommigen slaan
een kruis. Dan staan we op en
maken plaats voor anderen. En
REGIONALE
JEUGDBIJEENKOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

dan blijkt geleidelijk dat er iets
anders gebeurt in mijn lichaam.
Het knielen is niet meer beladen of een eenmalig hoogtepunt
voorin de kerk. Er is herhaling en
vertrouwd-heid. Opnieuw ben ik
daar weer, te midden van anderen, opnieuw houd ik mijn handen op en zeg ik “Amen”. Zoals
vroeger het knielen voor mijn
bed automatisch de inleiding was
voor het avondgebed, zo is het
knielen nu de inleiding voor het
ontvangen van brood en wijn.
Voor de vreugde en ernst, het
samen en alleen, de genade en
gewoonte. Onderdanigheid verandert in dankbaarheid. Niet eng
maar liefdevol. Ik kniel voor het
mysterie van de God die zichzelf
geeft en ik geef iets van autonomie op als antwoord. Zonder
woorden krijgt mijn geloof nu
gestalte in die eenvoudige handeling. En voor een rationele protestant is dat behoorlijk bevrijdend.
Natan
Het Hebreeuwse woord voor
geven, Natan, is een woord dat
je van voor naar achter en weer
terug kunt lezen en hetzelfde
blijft. Daarin schuilt de betekenis dat wie geeft zal ontvangen.
Bron: Aish.com
Citaat: Vergissen is menselijk.
Sommige mensen zijn echter wel
héél menselijk. (Philip Scheffer)
Namens de kerkenraad van de
Protestantse gemeente Blankenham
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

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

Zondag 20 okt. 10.00uur ds
H.Torenbeek (Emmeloord),
Grote Kerk, Blokzijl. Organist:
Stephan van Dokkum. Collecte:
1e bezoekdienst, 2e eigen kerk,
3e beamer en kerk-tv.
Komende zondag
Is de samenkomst in de Grote
Kerk. De voorganger is dan
dominee Hero Torenbeek uit
Emmeloord. Organist is Stephan
van Dokkum. Ook is er zoals
gewoonlijk weer koffiedrinken.
Wees allemaal hartelijk welkom!
Pastoraat.
Ook dit keer zijn er geen ziekenhuisopnames te vermelden. Wel
wensen wij ieder die herstellende zijn alsook onze zieken veel
sterkte en Gods nabijheid toe en
hen gedenken in onze gebeden.
Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt en laten er mensen
zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw naam eer aan en laat
U vinden
als wij U zoeken.
Amen.
Gebed van Sytze de Vries
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!
Vakantie ds Jelle Vonk. Vanaf
vrijdag 18 oktober tot en met
donderdag 25 oktober heb ik
vrij. Bij onvoorziene gebeurtenissen, wordt u verzocht contact
op te nemen met uw wijkouderling. Mocht u zelf er ook een
weekje tussenuit gaan: fijne week
gewenst!
Kroonluchters zoeken
poetser(s)
Het is weer zover: de kroonluchters zijn toe aan een poetsbeurt.
Bent u, of ben jij, de poetser
die wij zoeken? Neem dan even
contact op met Gert Mooiweer
(0612102227).
Koffiedrinken in de Wielewaal
We zijn als kerkelijke gemeente
blij dat er weer een enthousiast
stel is die “De Wielewaal” gaan
exploiteren. Sinds 1 juli 2019
is de exploitatie in handen van
Maureen en Kevin. Het is fijn dat
we gebruik kunnen blijven maken
van “De Wielewaal”.
De Wielewaal wordt commercieel geëxploiteerd en dat houdt
in dat er normaal gangbare horecaprijzen worden gehanteerd.
Dit heeft ook gevolgen voor ons
koffiemoment na de dienst. We
worden geconfronteerd met
oplopende kosten voor het koffiedrinken aldaar. Toch willen we
heel graag gebruik blijven maken
van De Wielewaal.
Daarom onze vraag, zou u bij
het geven van uw (vrijwillige) bijdrage voor uw kopje koffie hiermee rekening kunnen houden?
We willen graag de ontmoeting
onder het genot van een kopje
koffie in stand houden, maar we
moeten ook onze uitgaven goed
in het oog blijven houden. Dus
niets moet, maar als het even
kan… de Kerkenraad
Vernieuwing KinderKerk
De KinderKerk zal vanaf nu worden geleid door 1 leiding voor 2
groepen. De KinderKerk start
om 10.00 in de consistorie voor
de kinderen vanaf 3,5 jaar t/m
groep 3. De kinderen van groep
4-8 starten in de kerk en komen
voor de eerste schriftlezing naar
de KinderKerk. De kinderen
worden dan door een van de
ouderlingen vanuit de kerk naar
de consistorie ruimte gebracht.
Ze sluiten dan aan bij de andere
kinderen. Alle kinderen en leiding komen dan voor het slotlied terug in de kerk, zodat we
gezamenlijk de dienst kunnen
afsluiten.
In Scheerwolde is er KinderKerk
voor 1 groep, vanaf 3,5 jaar tot
groep 8. Alle kinderen gaan dan
met de leiding voor de eerste
schriftlezing naar de KinderKerk
ruimte. Ze komen dan voor het
slotlied weer terug in de dienst.
Tijdens bijzondere diensten, zoals dopen, advent en
40-dagentijd periode, Palmpasen,
Pasen, Pinksteren en Kerst loopt
het anders. Alle kinderen starten dan eerst in dienst en gaan
dan gezamenlijk met de leiding
naar de KinderKerk. Alle kinderen komen dan voor het slotlied
terug in de dienst.
Nieuw redactielid zondagsbrief
Zoals wellicht bekend heeft
Wilmien Driezen aangegeven te
willen stoppen met haar redac-
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tiewerk voor de zondagsbrief.
Wij kunnen nu bekend maken
dat wij een nieuw redactielid
gevonden hebben in de persoon van Geke Ploer – Marsman. Daar zijn wij heel blij mee!
Wilmien zal nog één kwartaal
het redactiewerk op zich nemen.
Daarna neemt Geke het stokje
over. Geke, van harte welkom!
Wilmien en Annie
Agenda
Woensdag 17 okt. 20.00u Kerkenraad
Zondag 20 okt. dienst om 10.00u
Grote Kerk
Zondag 27 okt. dienst om 10.00u
Grote Kerk met Heilig Avondmaal en om 11.30u Heilig Avondmaal in de Vierhoek.
Bezoekdienst
Jarig op11 oktober mw C van
Beek-Oord, 78 jaar, Steenwijkerdiep zuid 14, Scheerwolde;
op 12 oktober dhr H. Winter,
86 jaar, Zuiderpolderweg 19; op
27 oktober mw G. Leeuw-van
Benthem, 87 jaar, Slingerpad 2,
op 31 oktober mw M. H. SpinZiel, 75 jaar, Barend Loosweg
47. Allen te Blokzijl. U, allen van
harte gefeliciteerd en een fijne
verjaardag gewenst. Namens de
bezoekdienst, Marie Dijkman-van
der Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van
de kerk Blokzijl- Scheerwolde en
we delen met u en jou de bijzondere activiteiten, die er zijn in en
om de kerk!
Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags
uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag, 20 oktober gaat
in de door de bijzondere diensten commissie georganiseerde
dienst onze eigen predikant ds.
A.C.J. van Waard – Pieterse
voor. De organist is mevrouw M.
Withaar en mevrouw M. Kruider
is de dienstdoende ouderling.
De uitgangscollecte is bestemd
voor de bijzondere diensten
commissie. Tijdens de diensten
zal er oppas aanwezig zijn voor
de kleintjes. Kerkvervoer: Hans
REGIONALE DOVENDIENST?
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Spitzen, tel. 360322.
Taizé-dienst
De bijzondere dienstencommissie heeft voor 20 oktober
een Taizédienst voorbereid. Wij
willen een meditatieve viering
houden, zoals de broeders in
het Franse dorpje Taizél al zo’n
70 jaar houden. Na de Tweede
Wereldoorlog wilde Frère Roger
een christelijke geloofsgemeenschap stichten, waar verzoening,
bezinning en ontmoeting centraal
staan. In Taizé blijken verschillen
tussen Rooms Katholiek en Protestants weg te vallen. Eenvoudige liederen worden vaak herhaald, zodat een ieder ze spoedig
mee kan zingen. Stilte brengt je
tot de kern van het woord. We
hopen, dat een ieder deze, voor
ons bijzondere, dienst mee wil
vieren.
Moderamen en kerkenraadsvergadering
Maandag 21 oktober komt het
moderamen bijeen. De classispredikant ds. Klaas van der
Kamp doet die dag onze gemeente aan en zal met verschillenden
van ons praten. Maandag 28
oktober is er kerkenraadsvergadering in het Protestants Centrum. We beginnen om 20.00
uur.
Pastoraat
Er zijn verschillende zieken in
onze gemeente. Sommigen verblijven thuis, anderen in het
ziekenhuis. We willen hen veel
sterkte wensen, nu zij kuren
ondergaan of een operatie achter te rug hebben. Ook de familie die rondom hen staat alle
kracht en liefde gewenst om hun
dierbaren bij te staan.
In memoriam
Op 27 september is overleden
Janna Post-Tieleman op de
leeftijd van 93 jaar. Zij woonde
aan de Berken 32. Het laatste
half jaar ging de gezondheid van
Janna achteruit. Allerlei activiteiten, waar ze daarvoor trouw
aan deel nam, gingen niet meer.
Ze bleef hoop houden, dat het
na verloop van tijd wel weer zou
gaan. Ze wilde nog trakteren
voor haar verjaardag. Maar haar
94e verjaardag heeft ze net niet
meer gehaald.
Janna werd geboren in IJsselmonde. Ze was het vijfde kind
in het gezin Tieleman, met in
totaal zeven kinderen. Haar
vader stierf tijdens de Tweede
Wereldoorlog na ziek te zijn
geweest. Janna moest uit werken
als dienstmeisje. Haar moeder
nam, als weduwe, kostgangers
in huis. Een van die kostgangers
was Henk Post. Henk en Janna
werden verliefd en trouwden. In
de oorlog werd Kees geboren.
Na de oorlog werd het gezin uitgebreid met zoon Jan en dochter
Wil. Het gezin verhuisde nogal
eens vanwege het werk in de
zuivel van Henk. Aanvankelijk
woonden ze in Rotterdam, maar
ook Wijhe, Leersum en Schoonrewoerd waren plaatsen waar
ze gewoond hebben. Ondertussen kwamen ze ook vaak op
bezoek in Giethoorn, waar oma
Tieleman was komen wonen aan
de Beulakerweg. Ook zus Alie
woonde met haar gezin in Giethoorn. Later zijn Henk en Janna
naar Sint Jansklooster verhuisd
en tenslotte kwamen ze in Giethoorn terecht, aan de Berken 32.
Lees verder op pagina 12
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Waar ze ook woonden, hun huis
stond altijd open. Janna was een
opgewekte vrouw, die moedig
droeg wat er op haar levenspad
kwam. Dat ze na het overlijden
van haar man, ook het overlijden van zoon Kees meemaakte,
was voor haar een grote klap.
Ze bleef echter vooruit kijken
en wist ze om te zetten in wijsheid en liefde voor de mensen
om haar heen. Tijdens de dankdienst voor haar leven hebben
wij haar leven in het licht gezet
van Jesaja 43. Janna was opgegroeid met het geloof en kende
vele geloofsliederen, die ze graag
zong. Toch sprak ze niet veel
over haar geloof. Ze had een stil
vertrouwen, dat ze bij de Heer
terecht kon, als ze daar behoefte
aan had. In Jesaja 43 roept God
op, dat Hij iets nieuws zal beginnen. Moeilijkheden uit het verleden mag je vergeten; richt je op
wat komen gaat. Moeder, oma
en overgrootmoeder heeft in
haar leven ook vele malen een
nieuw begin moeten maken. God
baant voor je een weg door de
woestijn. Al is je situatie nog
zo onzeker, dor en doods, wij
mogen ons laven aan het levende
water, dat God ons schenkt. Wij
hoeven niet bang te zijn, want
God redt ons. Janna heeft de
liefde en de kracht, die zij van
God ontving doorgegeven aan de
generaties na haar. Moge Janna
Post-Tieleman nu Gods liefde en
nabijheid ervaren bij haar Vader
in de hemel die zoveel van de
mensen houdt. Wij wensen haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte, nu zij
haar moeten missen.
Ds. A. van Waard
Ouderdom
Verlaat mij niet Heer in mijn ouderdom,
als ‘k niet meer kan zoals ik graag
zou willen;
als benen weigeren en handen trillen,
zie dan, juist dan, vol liefde naar
mij om.
Stuur mensen op mijn pad met
groot geduld,
als mijn geheugen het soms af laat
weten.
Als ‘k dingen zoek, of namen ben
vergeten,
geef dan dat toch Uw liefde mij
vervult.
En wordt het lichaam zwak, de
ogen slecht,
laat dan Uw Woord, Uw Naam mij
vergezellen,
opdat ik anderen nog kan vertellen
waar ‘t fundament, de grondsteen
is gelegd.
En als ik heel dicht bij het einde
kom,
vul mijn gebroken stem dan met
gezangen
en laat mij diep, heel diep naar
U verlangen.
Verlaat mij niet, Heer in mijn
ouderdom.
Jelly Verwaal
NIEUWS VOOR HET GZ?
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Wij mogen ons vertrouwen stellen op onze Heer - echt fijn! En
ook dat wij er iets over kunnen
schrijven. Maar het denken aan
de zieken in onze gemeente is
ook van belang en ons medeleven tonen. Wilt U bezoek van
iemand van de kerk laat het ons
gerust weten. U kunt contact
op nemen met een ouderling of
onze predikant. Omzien naar
elkaar hoort erbij.
Een groet van Minie Kruider

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

Zondag 20 oktober is er een
gezamenlijke dienst in Blankenham. Hierin zal dhr. van Riessen
uit Havelterberg voorgaan. Deze
dienst begint om 10.00 uur.
Zondag 27 oktober begint de
dienst in Kuinre om 9.30 uur. In
deze dienst zal dhr. S. Bakker van
Urk voorgaan.
De bloemen uit de dienst van
zondag 13 oktober zijn naar dhr.
Appelo gegaan. Deze dienst was
een speciale kinderdienst. Mevr.
L. Winter-Jonas uit Kraggenburg
ging in deze dienst voor. Naar
aanleiding van een kaartje uit de
geloofsboom heeft zij het verhaal
van de Schepping uitgebeeld. Een
mooie en goed bezochte dienst.
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 vriendelijke groet,
Protestantse Kerk Kuinre.

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

Zondag 20 oktober
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger:
ds. P. de Vries (Beilen). Organist: Arjan Kroes. Ophaaldienst:
dhr. J.D. Zeefat. Bloemendienst:
mevr. G. Klaster. Eindcollecte:
Kerkkoor.
Kijk op geloof
U wordt van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst van
de gespreksgroep op maandag
21 oktober om 19.30 uur in de
consistorie. Het onderwerp van
bespreking is “Laatste oordeel”.
Ds. Veldhuis stelt ons naar aanleiding van hoofdstuk 49 van zijn
boek de volgende vragen:
1. Is het voor jou een mooie en
belangrijke gedachte, dat God

GOSPELCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

met zijn laatste oordeel, de
hoogste rechter is over alles en
iedereen? Waarom wel/niet?
2. Ben je wel eens bang voor het
(laatste) oordeel van God? Kun
je er iets over zeggen?
3. Geloof en hoop je, dat alle
mensen, ook de ergste misdadigers, na hun dood nog een
herkansing krijgen om schuld te
belijden en alsnog te kiezen voor
Gods liefde en vergeving? Waarom wel/niet?
4. Geloof jij dat de hel bestaat?
Licht eens toe.
5. Als je terugkijkt op je leven
tot nu toe, zijn er dan dingen/
keuzes, waarvan je veel spijt
hebt? Kun je er iets over vertellen?
Lutherzangavond
De Raad van Kerken Steenwijk
e.o. nodigt u uit voor de Lutherzangavond op zondag 27 oktober
a.s. om 19.00 uur in de Grote of
St. Clemenskerk te Steenwijk.
Samen zingen en luisteren naar
het Chr. Mannenkoor Steenwijk
onder leiding van Marco Hoorn.
Arjan Kroes zal het koor en de
samenzang op het orgel begeleiden.
Inzameling voor Dorcas
In de week van 3 tot en met 10
november vindt de traditionele
landelijke inzamelingsactie plaats
voor Dorcas. Dit is al de 24e
editie. De diaconie heeft besloten om dit jaar een collecte te
bestemmen voor deze actie. Er
worden geen spullen ingezameld,
wij vragen aan u een financiële
gift. Deze collecte zal worden
gehouden op zondag 27 oktober,
dit in verband met het al vaststaande collecterooster. Doet u
mee? Mocht u niet in de gelegenheid zijn om via de collecte in de
kerk uw steun te geven, dan kan
dit ook via een overmaking op de
rekening van de diaconie.
NL29RABO 0149094353 ten
name van diaconie PKN Steenwijkerwold.
In het werkgebied van Dorcas
hebben mensen het moeilijk.
Voedselhulp is nog steeds hard
nodig. Wist u dat er vandaag de
dag nog ruim 795 miljoen mensen honger lijden? Net als u legt
Dorcas zich hier niet bij neer
en komt in actie voor de allerarmsten. Het thema dit jaar is
‘omdat we om hen geven’.
Dag van de Dialoog Steenwijkerland
Doet u in 2019 ook weer mee?
Heeft u ook zo genoten van de
bijzondere dialooggesprekken?
Of was u er nog niet bij en bent
u nieuwsgierig door alle positieve
berichten? Dag van de Dialoog in
Steenwijkerland zullen we houden op donderdag 7 november.
Het thema is deze keer: “Bevrijding”. Neem uw vrienden, buren
en kennissen mee en laat ze kennismaken met de Dag van Dialoog. We verwachten een leuk
gesprek en lekker eten. Voor
nadere informatie en/of aanmelding kunt u mailen naar: aanmelden@dagvandedialoogsteenwijkerland.nl
Meer informatie kunt u ook vinden op: www.dagvandedialoogsteenwijkerland.nl

Met vriendelijke groet, Namens
het projectteam Steenwijkerland,
Faruk Ersoy
Kontakt
Begin november verschijnt weer
het volgende nummer van Kontakt. Kopij voor dit nummer
kunt u tot en met woensdag 23
oktober sturen naar: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
zondag 13 oktober zijn met een
hartelijke groet en een bemoediging gebracht dhr. L. Bakker aan
het Schild.
Vacatures kerkenraad
Wij als kerkenraad zijn verheugd
dat wij nieuwe ambtsdragers
mogen begroeten. Dat zijn de
heren Henk Linthorst en Jan de
Vries als diaken, en dhr. Gerrit
Dekker als Scriba. Mochten er
bezwaren zijn tegen deze voorgenomen benoeming, dan kunnen
die schriftelijk en ondertekend
gezonden worden aan de kerkenraad. We blijven op zoek naar
nieuwe mensen die ouderling of
diaken willen worden.
Giften
Ds. van Veen heeft tweemaal
€10,- ontvangen voor de kerk,
mevr. Boer ontving €10,- voor de
kerk en mw. Blei €10,- voor de
bloemengroet.
Overleden
Op vrijdag 4 oktober is overleden Willy Wijcherson–
Schuurer, op de leeftijd van 86
jaar. Haar dood kwam plotseling
voor kinderen en kleinkinderen. Op donderdag 10 oktober
hebben we afscheid van Willy
Wycherson-Schuurer genomen
in Hoogthij.
Willy is geboren op 18 januari
1933 op de Bult. Zij was één van
de vijf kinderen die haar ouders
kregen, 4 meisjes en een jongen. Vanaf de lagere school op
Eesveen was er een vriendschap
ontstaan tussen Grietje de JongAndrea, Willy Ritsema–de Jong
en Willy Schuurer. Samen doorliepen zij de lagere school en
daarna de Mulo.
Na de Mulo werkte Willy bij
een garage waar ze via Wieger
Wycherson, die daar werkte,
in contact is gekomen met zijn
broer Jan Wycherson.
Op 23 oktober 1958 zijn ze
getrouwd, en kwamen zij in te
wonen op de Basse, bij Jan zijn
moeder.
Samen deden zij de boerderij
en Willy deed onder andere
de financiën maar hielp verder
ook in alles mee. Willy deed
natuurlijk ook het huishouden en
zorgde voor debeide dochters,
Gea en Ina. Toen haar dochters
ouder werden, had Willy meer
moeite met het loslaten van de
kinderen dan hun vader. Willy
was meer bezorgder en maakte
zich altijd meer zorgen over
wat er allemaal kon gebeuren.
In 1987 zijn ze gestopt met de
boerderij . Dat ze in die jaren
ook opa en oma geworden zijn
vonden zij ook heel mooi. Gea
en Ina kregen om de beurt een
kind en de familie groeide.
Verder speelde hun leven in die
jaren zich ook af op en rond
de boerderij. Ze genoten van
kleine dingen en vooral ook van
de natuur, wisseling van de seizoenen. Het waren geen mensen die overal naar toegingen,
vooral Willy wilde eigenlijk ook
niemand tot last zijn. In januari

2008 overleed haar man Jan, en
dat was een hele klap voor haar.
Ze bleef echter daar wonen en
redde zich prima met steun van
Ina en haar man Ben. Vanaf 2012,
toen Willy Ritsema op Steenwijkerwold kwam wonen, werd de
vroegere vriendschap tussen de
beide Willy’s nieuw leven ingeblazen en beide hadden heel veel
steun aan elkaar. Op zondagmiddag waren zij altijd bij elkaar te
vinden en hadden zij het goed
met elkaar. Samen hebben zij
mooie jaren met elkaar beleefd.
Voor Willy Ritsema zal het een
groot gemis zijn. Bij het afscheid
hebben we psalm 121 gelezen.
Zes maal staat er in deze psalm
‘bewaren, bewaarder’. Daar
draait de psalm om. En bewaren
doe je, wat je absoluut niet kwijt
wilt. De Heer wil ons niet kwijt.
Hij zal ons leven bewaren. Het
leven als een pelgrimsreis naar je
bestemming. Het Koninkrijk, het
hemels Jeruzalem, het Vaderhuis,
vul maar in. Aan die Bewaarder
hebben wij Willy Wycherson
toevertrouwd, dankbaar voor
alles wat zij mocht betekenen.
Wij wensen de kinderen en (achter-) kleinkinderen veel sterkte
en Gods zegen toe.
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 zwaar belast
worden, maar hun werk met veel
liefde doen. Alle zieken en hun
verzorgers sterkte toegewenst!
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente
is in de eerste plaats het omzien
naar elkaar in het dagelijkse
leven. Op basis van ons geloof
zijn we met elkaar verbonden en
geven we zorg aan wie dat nodig
heeft. De pastorale zorg wordt
door de gemeente in het bijzonder toevertrouwd aan de predikant en ouderlingen, wat wel
moeilijker wordt nu we nog maar
twee ouderlingen hebben. Daarnaast zijn er de bezoekers die
contacten met gemeenteleden
onderhouden. Indien u behoefte
hebt aan pastoraal contact of
een gesprek, kunt u altijd direct
contact opnemen met de predikant of ouderling.
Tenslotte,
Ze zeggen
Als ze zeggen
dat het niet reëel is
om te geloven
in een nieuwe, betere wereld,
omdat de praktijk uitwijst
dat het alleen maar slechter gaat,
dan hoop ik
dat je de kracht zult hebben
om vast te houden
aan wat je altijd geloofde.
Als ze zeggen
dat het naïef is
om er vanuit te gaan
dat mensen in positieve zin
Lees verder op pagina 13
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kunnen veranderen,
omdat ze telkens weer bewijzen
dat ze niet deugen,
dan hoop ik dat je de moed zult
hebben
om vast te houden
aan wat je altijd geloofde.
Als ze zeggen
dat het niet meer van deze tijd is
om te geloven in een God
die naar je omziet,
omdat de wetenschap heeft aangetoond
dat hij toch niet bestaat,
dan hoop ik
dat je genoeg van deze God ervaren hebt,
om in hem te blijven geloven.
(Bron: Greet Brokerhof-van der Waa,
uitg. Kwintessens)

Met vriendelijke groeten,
ds. Eric van Veen

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

Diensten
20 oktober 2019 om 10:00
uur in de Grote Kerk, in deze
dienst hoopt ds J Holtslag uit
Giesenburg voor te gaan. De
organist is dhr. A. Kroeze en het
lied voor de dienst is Lied 1014.
Collectes: Voedselbank, instandhouding van de eredienst, energiekosten. De autodienst wordt
verzorgd door fa. C. Wiersma,
telefoon 246940. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen
van onze gemeente gepast door:
Gertrude de Dobbelaar - Haaften . Er is een kindernevendienst
voor de kinderen van groep 1,2
en 3, dit wordt verzorgd door
Jenneke Wouters en Margriet
Remijnse. Er is een kindernevendienst voor de kinderen van
groep 4,5 en 6, dit wordt verzorgd door Margriet Janssen en
Willemein Winter.
20 oktober 2019 om 19:00
uur in de Kapel, in deze dienst
hoopt Ds J.D.J ten Voorde uit
Nunspeet voor te gaan. De organist is dhr. J. P. van Eerde en het
lied voor de dienst is Lied 1009.
Collectes: Voedselbank, instandhouding van de eredienst, energiekosten.

Agenda
29 oktober 2019 om 09:30 uur,
Leesgroep “Preken van Bonhoeffer”, Voorhof.
29 oktober 2019 om 20:00 uur,
Consistorie Ambt, Kapel.
4 november 2019 om 19:00 uur,
Verkoop collectebonnen van
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
5 november 2019 om 09:30 uur,
Leesgroep “Preken van Bonhoeffer”, Voorhof.
7 november 2019 om 15:00 uur,
Contactmiddag oudere gemeenteleden, Tilvoorde.
Focusnieuws
Waarom willen we als gemeente
eigenlijk met Focus aan de slag?
We beantwoorden die vraag met
drie kernwoorden:
Verlegenheid
• Secularisatie / kerkverlating is
niet langer iets wat we alleen
om ons heen zien gebeuren,
maar het raakt ook onze eigen
gemeente, ons gezin en zelfs onszelf!
• We vinden het lastig om ons
geloof te vertalen naar het leven
van elke dag.
Verlangen
• We proeven bij velen een verlangen naar een leven dichter bij
Jezus.
• We proeven verlangen naar
een manier van geloven die de
zondag verbindt met de rest van
de week.
Verwachting
• We herinneren elkaar eraan
dat God aan het werk is in de
gemeente.
• Met verwachting zien we biddend uit naar wat God nog meer
wil doen.
Een super gave kindertheatervoorstelling in de kerk!
In de herfstvakantie komt er
een hele leuke kindertheatervoorstelling in de Grote Kerk.
Matthijs Vlaardingerbroek, een
bekende spreker, laat de kinderen op een verrassende manier
kennismaken met de verhalen
uit de bijbel. Hij gebruikt daarbij veel humor, goocheltrucs
en interactie met de kinderen.
Alle kinderen van de basisschool
worden uitgenodigd. Maar de
voorstelling is ook voor ouders,
oudere/jongere broers en zussen
een leuke activiteit in de vakantie! Dus allen welkom op maandag 21 oktober, aanvang 15.00
uur. Graag zien we jullie allemaal!
De leiding van de kindernevendienst (kindernevendienst@hervormdvollenhove.nl)
Doopzitting
Voor de doopdienst van 3
november, is er doopzitting op
maandagavond 28 oktober om
20.15 uur in de Kapel in Sint
Jansklooster.
Giften
De Diaconie ontving via Geke
Bron €10.00 voor Zorgmaatje
en via C. Winter-Zandbergen
€20.00 voor de Diaconie.
Hartelijk Dank voor deze giften.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen gebracht
bij mw. de Olde- Kisjes, Leeuwte
69, bij Esmee van Elswijk, de
Cartouwe 47, bij mw. Harsevoort - van der Sloot, Canneveltstraat 17, bij mw. de Wilde
- Veldmaat, Zeekampen 31 en bij
mw. Veenstra - Alting, Doeveslag
64; Zij stopt als contactdame,
met dank voor haar jarenlange
inzet.

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

Gebed voor de werkdag
Afgelopen zondag preekte ik in
de Kapel over hoe we geloof en
werk met elkaar kunnen verbinden. In dat kader deel ik dit lied
van Sela:
Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.
Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar
schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.
Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht
in mij,
tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.
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

Er zijn geen extra gemeenteberichten aangeleverd.

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

Diensten 20 oktober
Belt-Schutsloot 09.30 uur –
Voorganger: ds. J. Mulderij,
Zwolle.
Wanneperveen 11.00 uur –
Voorganger: ds. J. Mulderij,

Zwolle.
In beide diensten is er een extra
collecte voor kerk en onderhoud.
Diensten 27 oktober
Belt-Schutsloot 09.30 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld –
doopdienst.
Wanneperveen 11.00 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld –
ouderendienst.
In beide diensten is er een extra
collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen
20/10 – Mw. H. WesterbeekSmit en fam. J. Bosman.
27/10 – Fam. H. Slot, Veneweg,
en fam. B. van den Berg.
Bloemen
De bloemen van zondag 13 oktober gingen in BS ter bemoediging
naar de heer R. Schoenmaker.
De bloemen zijn in W’veen met
hartelijke felicitaties gebracht bij
mw. B. Dam-de Groot voor haar
verjaardag en naar fam. Van der
Heide in verband met de geboorte van hun dochter.
Verantwoording
Door diaken G. Mondria is
onlangs €30 ontvangen voor
de diakonie. De collecte in de
jeugddienst te BS voor de jeugddienstcommissie heeft €106,75
opgebracht en de collecte voor
kindertehuizen in Polen waar
een groep jongeren van de kerk
in Zwartsluis naar toe gaat
€ 193,30.
Heilige doop
Op zondag 27 oktober a.s. zal
Filou Janniek Elin gedoopt worden. Filou is de dochter van
Bert-Jan en Gernanda Netjes.
Uit de gemeente
Vorige week woensdag werd de
heer L. de Goede opgenomen in
Zwolle. Gelukkig gaat het weer
beter met hem in het ziekenhuis
en we verwachten hem weer
spoedig thuis. We wensen hem
van harte Gods zegen. Ook de
mensen die thuis zijn voor herstel, of te kampen hebben met
een zwakke gezondheid of chronische ziekte wensen we van
harte Gods onmisbare zegen.
Bezoekwerk van Heleen
Schotanus
Deze week zal ik onze stagiaire
adressen geven van mensen uit
onze gemeente. Ik wens u samen
met haar goede ontmoetingen
en gesprekken waarin geloof
mag worden besproken en mag
groeien.
Vanuit de Pastorie
Ik verbaas me er vaak over hoeveel bureauwerk ik als dominee
heb. Pogingen om dat te beperken hebben tot nu toe weinig
succes gehad. Sommige dingen
moet ik gewoon doen, voorbereiden, lezen, schrijven, reageren, opzoeken, etc etc. Het is
zeker niet mijn lievelingswerk
maar het hoort erbij. In de
zomer, als in de kerk alles wat
rustiger is en mijn buro toch vol
ligt, laat ik dat nog wel eens liggen. En dan is het een hele klus
ZENDINGSMIDDAG
VAN DE KERK?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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voor ik het blad van mijn bureau
weer kan zien. Inmiddels is dat
wel het geval en de komende tijd
zal ik proberen alles weer netjes
bij te houden en ook het bezoekwerk weer helemaal op te pakken. Bijv. de 80+ jarigen van deze
zomer die ik nog niet bezocht
heb. Gelukkig helpt Heleen een
handje mee. Dus ik wil u vragen
om een bezoek van haar te zien
als een bezoek van de ds. Uiteraard mag u altijd een beroep op
mij doen als u dat graag wilt. In
ieder geval zullen we elkaar nu
het winterwerk weer begonnen
is weer vaker gaan ontmoeten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

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

Zondag 20 oktober
In deze dienst hoopt da. Anneke
van der Velde uit Zwolle voor
te gaan. Ouderling van dienst is
Henry Bos en het orgel wordt
bespeeld door Menno van der
Vinne. De deurcollecte is voor
het orgelfonds. De ontvangst is
door Rieta de Wagt. De opname
wordt rondgebracht door Janny
Hop en de zorg voor de kinderen is in handen van Ummie en
Charita. De ophaaldienst wordt
verzorgd door Adrie Winters
(0521-588515). Het lied voor de
dienst is lied 318 vers 1 t/m 4
Collecten. Diaconie: €28,15;
Kerkrentmeesters: €34,70 tafelcollecte voor gevangen zorg:
€88,80. Er zijn de volgende giften binnengekomen: €20,- voor
de kerk en €10,- voor de actie
Schoenendoos. Allen hartelijk
dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als
groet en bemoediging bezorgd bij
mevrouw Anita Oosterveld aan
de Steenwijkerweg.
Bladruimen. Het bladruimen
is weer begonnen. Iedere zaterdagmorgen zijn vrijwilligers in de
weer om al het blad te verzamelen. Dat is een hele klus, want
er komt behoorlijk veel blad van
de bomen, ondanks dat Prediker zegt dat zwoegen tot niets
loont, zegt hij ook dat je kunt
beter met zijn tweeën dan alleen
zijn, want – dat is zeker – samen
zwoegen loont. En het zwoegen
leidt tot een opgeruimd kerkterrein! Mocht u ook een keer een
zaterdagmorgen mee willen helpen, dan kunt u zich aanmelden
bij de kerkrentmeesters.
Verjaardagen en huwelijksjubilea. Op 28 oktober hoopt
de heer W. Boon, Markeweg
104 Blesdijke, 88 jaar te worden.
Namens onze gemeente willen
we hem van harte feliciteren en
een gezegende dag toewensen.
Op 26 oktober hoopt de familie
Lees verder op pagina 14
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Joh. de Heer-zangavond
Hardenberg
Organist Ellert Bos begeleidt
een zangavond in Heemse, waar
men naar hartenlust Johannes
de Heer-liederen kan zingen. De
avond duurt ongeveer een uur.
De opbrengst van de collecte is
voor Open Doors. Deze stichting
zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. De organisatie
van de zangavond kondigt aan:
“We zijn heel blij en dankbaar dat
iemand heeft aangeboden de collecteopbrengst te willen verdubbelen. Elk gegeven tientje wordt
dus €20.”
Zaterdag 2 november, 19.30 uur, Hardenberg, Hessenwegkerk, Hessenweg 47, gratis (collecte)

Unieke kans:
meezingen met HCM
Het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor (HCM) verzorgt een
benefietconcert voor de stichting
‘De regenboog voor Gambia’.
Tijdens dit concert wordt er
gecollecteerd voor deze stichting,
die zich inzet voor betere leefomstandigheden voor kansarme
mensen in Gambia. HCM biedt
(jonge) mannen vanaf 18 jaar de
unieke kans om een keertje mee
te zingen in het koor. Ook kan
het gast-lid ’s avonds optreden
tijdens het benefietconcert. Een
mooie gelegenheid om de sfeer
op te snuiven en kennis te maken
met het repertoire van het mannenkoor. Voor meer info en aanmelding kunnen gastzangers zich
aanmelden via: secretariaat@
mannenkoorhoogeveen.nl
Zaterdag 2 november, 20.00 uur, Hoogeveen, Goede
Herderkerk, Middenweg 14, www.mannenkoorhoogeveen.nl

Oratoriumkoor
Assen zingt Dvořák

Vervolg van pagina 13

A.I. Weemstra, De Pol 2 hun 40
jarige huwelijksjubileum te vieren en op 27 oktober hoopt de
familie M. Berger, Hagedoornsstraat 147 De Blesse te gedenken
dat het 30 jaar geleden is dat
ze getrouwd zijn. Namens onze
gemeente willen wij beide echtparen van harte gelukwensen en
een mooie dag toewensen.
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het
eerste dat vervolgde christenen
vragen. Zij kennen het belang van
gebed uit eigen ervaring. Iedere
week geef ik u een gebedspunt
door:
Ondanks het vertrek van IS vrezen christenen in Irak nog steeds
voor hun veiligheid. Ze vragen
zich af of de vrede en rust ooit
helemaal terugkeert in hun land.
Laten we in gebed bij hen zijn.
Kopij GZ. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u
inleveren tot uiterlijk zondag 20
oktober 12.00 uur bij de scriba.
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl
Aarde.
Deze. Enig denkbare. Rond en
blauw in de ruimte. Met zon, maan

HELLENDOORN

Onder het veelzeggende motto ‘Ondergeschikt’ stelt
Van Ruler dat met ‘bijstandelijkheid’ een nieuw kenmerk van de tijdelijke predikant wordt ingevoerd.
Het element van onderschikking
Hij vraagt dan: ‘Hoe zal men,
wanneer deze bijstandelijkheid hét kenmerkende van een
bepaald soort ambtsdragers is,
het element van onderschikking
– van de ene ambtsdrager onder
de andere – in het ambt buiten
de deur houden? (…) Wij krijgen hier vóór ons de assistentminister. De assistanceverhouding
is de kern van de zaak. En toch
staat deze man volledig in het

Zondag 3 november, 16.00 uur, Assen, Lindelaan 49, € 22
(t/m 18 jaar gratis) Meer informatie: www.covassen.nl

BIJZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant
Bijbelgesprekskring. Op
donderdag 24 oktober komen
we om 20 uur weer bij elkaar.
We lezen dan fragmenten uit
de ‘Doornse Catechismus’. Wat
wordt daar gezegd over geloof?
We leggen dat aan tegen wat we
vonden in de recente ‘Gewone
Catechismus - Christelijk geloof

Bloemenzondag. Komende
zondag is het bloemenzondag,
een ieder die vindt dat een
gemeentelid of iemand anders
een bloemengroet nodig heeft als
ondersteuning voor zijn of haar

‘Tegen de predikant met een tijdelijke opdracht’ – onder die titel publiceerde prof. dr. A.A. van Ruler een artikel in Woord en Dienst (1961).
Hetzelfde stuk verscheen vorig jaar in zijn Verzameld Werk. In een serie
van twee artikelen nemen we dit stuk onder de loep. Dit is het tweede deel.

WASSENA AR ,

Het Oratoriumkoor COV
Assen geeft een matinee-concert. Onder leiding van Marion
Bluthard zingt het koor het Stabat
Mater van Antonín Dvořák. Achter de vleugel neemt vaste begeleider en concertpianist Peter
Cramer plaats. Ook treden diverse solisten op: sopraan Marene
Elgershuizen, alt Hanneke Tichelaar, tenor Falco van Loon en bas
Roele Kok. Toegangskaarten kan
men bestellen via de koorleden,
telefonisch via 06 - 11 37 25 13 en
aan de zaal. Toegangsprijs is inclusief programmaboekje en koffie
of thee.

Namens de kerkenraad wens ik u
allen een goede week toe en een
hartelijke groet.

ziekte, verdriet of zomaar als
attentie kan een bloemetje afgeven op zaterdag 9 oktober in het
lokaal achter de kerk. Doe er
wel even een kaartje aan met de
naam en het adres voor wie het
bestemd is. Als er mensen zijn
die meerdere bloemen toegewezen krijgen houdt de diaconie
zich het recht toe om anderen
van een bloemetje te voorzien.
Het is niet zo dat één persoon
drie bossen krijgt en een ander
niets. Het gebouw is open van
9.00 tot 16.00 uur.
De diaconie

prof.dr. A.A. van Ruler

ambt! Daarmee is in het ambt
zelf de verhouding van bijstand,
hulp, toegevoegd-zijn-aan, ondergeschiktheid van de ene aan de
andere ingevoerd! En daarmee
in de kiem de verhouding van
lager en hoger.’ Van Ruler noemt
dat een grensoverschrijding:
men brengt daarmee een geheel
nieuwe dimensie in het gereformeerde kerkrecht. Daarin was
het niet de bedoeling dat de ene
ambtsdrager boven de andere
zou staan, maar dat gaat nu zijns
inziens wel gebeuren.
Dat is nog eens ambtstheologische taal. Dat iedereen het met
Van Ruler eens was, kan niet
gezegd worden, al werden de
voorstellen in 1961 niet aangenomen. Een van Van Rulers opponenten was prof. dr. H. Berkhof.
Hij noemde de gronden waarop
zijn collega zijn veto uitsprak
niet steekhoudend. Hij zag de
tijdelijke predikant niet als ‘rustverstoorder in een schoon kerkordelijk ambten patroon’, maar
veeleer als de redder.
De kerk als geheel
Ik schreef dat ambtstheologische overwegingen in ‘Tijdelijke
aanstellingen voor predikants-

in 100 vragen en antwoorden’.
Nadenken en samen praten over
dergelijke teksten blijken telkens
weer prima manieren te zijn om
je geloof fris te houden en daarin
verder te groeien. Eigenlijk voor
de hele gemeente zeer de moeite waard! Moge de consistorie
vele malen te klein blijken!
Pastoralia. Onder hen die zich
op een weg van herstel bevinden
noem ik mevr. Rieta de Wagt
- Muis, mevr. Ankie Koopmans
- de Vos, mevr. Riekie Grooters - Dedden en dhr. Martinus
Berger. Er waren, voor zover mij
bekend, verder geen ziekenhuisopnames. Wel zijn er bij meerdere gemeenteleden die zorgen
hebben om een familielid of
vriend(in) in ernstige omstandigheden. Laten we ook daarin met
elkaar meeleven.
Een hartelijke groet aan u, aan
jou,
ds. Gerrit van den Dool

Eers

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.

‘Tegen de predikant
met een tijdelijke
opdracht’ (2)

DOOR DR. JAN DIRK

Foto: Jasper Bolderdijk

en sterren, seizoenen, rivieren,
rivieren die stromen naar zee. En
niets valt omhoog en alles omlaag.
En niets is nog af, en alles nog nergens. En overal mensen die weten
van niets, en maken van alles en
alles bederven, seizoenen, rivieren.
En achteloos doden. En sterven en
doden. En sterven.
Aarde. Deze. Enig denkbare. Rond
en blauw in de ruimte. Met zon,
maan en sterren, seizoenen, rivieren, rivieren die stromen naar
zee. En niets valt omhoog en alles
omlaag. En niets is nog af, en alles
nog nergens. Maar hier en daar
mensen en steeds meer en overal
mensen die doen wat vandaag nog
gedaan moet, die langzaam maar
zeker, bezeten van liefde, de aarde
opdelven uit de onderste afgrond.
(van: Huub Oosterhuis)

werkzaamheden’ amper een rol
spelen. Ze zijn in één zin samen
te vatten. Die is te vinden op de
website van de PKN: de nieuwe
regeling van de tijdelijke predikant vraagt een ambtsopvatting
die niet exclusief de gemeente
betreft, maar de kerk als geheel.
Dat is niet nieuw. Van Ruler
wijst er in 1961 al op dat we bij
de predikanten voor buitengewone werkzaamheden iets
soortgelijks hebben. Maar, zegt
hij dan: ‘daar voltrekt het zich
in de algemene kerk; zij hebben tenminste een orgaan van
bijstand om zich heen (…) bij
de predikant met een tijdelijke
opdracht wordt het ook in de
plaatselijke gemeente ingevoerd;
dan is het ook niet meer ‘buitengewoon’, het is bezig normaal
te worden (…)’ Nog iets over
een ambtsopvatting die de kerk
als geheel betreft: de vraag doet
zich voor of hier inmiddels, anno
2019, niet ‘kerk = dienstenorganisatie’ bedoeld wordt.
Fijne structuurvragen
Ten slotte. Er is veel veranderd
op het kerkelijk erf. Een voorbeeld: het is al lang niet meer
zo dat elke predikant lid van de
classicale vergadering is. Dat
neemt niet weg dat de inzichten
van Van Ruler naar mijn mening
nog steeds te denken geven. Ik
ben onder de indruk geraakt van
zijn ambtstheologische over-

Prof. dr. H. Berkhof zag itt
Van Ruler de tijdelijke predikant niet als ‘rustverstoorder in een schoon kerkordelijk ambten patroon’, maar
veeleer als de redder.

wegingen. Eén zin wil ik onderstrepen: ‘Onder protestanten is
tegenwoordig het zintuig voor
de fijne structuurvragen in de
ambtelijke inrichting van het
lichaam van Christus dusdanig
verzwakt en afgestompt, dat men
zich gewoonlijk alleen maar laat
leiden door datgene, wat in de
praktijk noodzakelijk of onmisbaar lijkt.’ Het lijkt er op dat de
synode van de Protestantse Kerk
in Nederland iets daarvan beseft
heeft door in april te besluiten
tot nadere ambtstheologische
bezinning, alvorens inzake het
dienstwerk van predikanten en DOOR JOHAN
kerkelijk werkers – nog meer
dan men al gedaan heeft – beslui- Lieuwejan
ten te nemen die op gespannen woord!, bi
voet kunnen staan met wat naar Gods belo
de norm van het gereformeerde 400 pag, € 1
kerkrecht hooggehouden moet
worden.
Weet u hoe
bijbel staan
Belangrijk werk
want zovee
Deze bespreking van een enkel orde in dit
artikel uit Verzameld Werk (dl telijke geref
VB) van Van Ruler moge duidelijk Lieuwejan v
maken dat de mensen die het deel geveen koo
samengesteld hebben (dr. D. van uitgevoerde
Keulen, dr. P. van den Heuvel en het Oude e
drs. J. Stelwagen) belangrijk werk Prettig die a
geleverd hebben. Dit ene artikel je niet weke
laat al zien dat de visie van Van
en dan wee
Ruler nog steeds te denken geeft. Nieuwe tes
sten zijn he
N.a.v. A.A. van Ruler, Verzameld Werk. Deel 5B. Kerkorde, De auteur s
kerkrecht, ambt; KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht, en argumen
bijbeltekste
2018
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Protestantse lezing

Van der Kamp schetste
vooral een positief
beeld van de Tukker
en ondervond daarbij
weinig tegenspraak.

Eerste ‘Geloven in Twente’ smaakt naar meer
Voor de eerste keer vond de
inspiratiebijeenkomst ‘Geloven in Twente’ plaats. Daar
kwamen zo’n 130 kerkenraadsleden en gemeenteleden
op af. Wat viel er te beleven?

De bijeenkomst vond plaats in
het Ontmoetingscentrum naast de
Gereformeerde kerk van Wierden.
Een plek die niet onder doet voor
een horecagelegenheid: prachtige
zaal, een gastvrije bediening, goede
stoelen en lekkere koffie. Maar we
waren met zovelen dat de opening
en de sluiting van de avond in de
kerkzaal moest plaatsvinden.
Van deur naar raam
Ds. Pieter Dekker, de predikant
van deze kerk, sprak een welkomstwoord: “Als de Geest een
deur sluit, opent Hij een raam.”
Daarmee doelde hij op de nieuwe
structuur van de protestantse
kerk. Geen 74 kleine classes
meer, maar 11 grote. Hoe zorg
je er dan voor dat je als protestantse gemeenten in de regio met
elkaar in contact blijft? Daarom
organiseerden de predikanten uit
de voormalige classis Almelo deze

bijeenkomst: een open raam met
mooie vergezichten!
Joa joa
Na de openingswoorden van Pieter Dekker ging classispredikant
Klaas van der Kamp in op het
thema van de avond: Geloven
in Twente. Om daar de vinger
achter te krijgen, ging hij te rade
bij de ‘Heliand’. Deze middeleeuwse harmonisatie van de vier
evangeliën op rijm, op schrift
gesteld door een monnik, werd
geschreven in het Saksisch. Welke
geloofs- en levensopvattingen
klinken daarin door? Dat je geloof
vooral moet dóén en dat de
‘sibbe’ - de eigen groep, de familie
- een belangrijke rol speelt. Verder schetste Van der Kamp vooral een positief beeld van de Tukker en ondervond daarbij weinig
tegenspraak. Als de Tukker ’joa,
joa’ zegt en ‘nee’ bedoelt, kunnen
we dat ook positief duiden: als
een elegante manier om nee te
zeggen, zonder uit te spreken dat
je het met de ander oneens bent.
Workshops
Vervolgens was er weer koffie

en daarna konden de bezoekers
naar een van drie workshops:
verder doorpraten met ds. Klaas
van der Kamp, samen zingen met
ds. Pieter Endedijk of discussiëren over de rol van de kerk in de
lokale samenleving met ds. Betsy
Nobel. Na de workshops kwam
iedereen weer terug in de kerkzaal, waar Klaas van der Kamp
de avond afsloot, waarbij hij zich
als Kampenaar toch lichtelijk vertilde aan een gedicht van Willem
Wilmink. Voorlezen in het Twents
kun je toch beter aan een Twentenaar overlaten. Maar het gedicht
‘Juweel van Tweante’ was prachtig.
De laatste strofe:
Juweel van Tweante. Oaldn Griezn.
Ik heb oe a keand as klean keend.
Iej zölt de leu de weg nog wiezn
as wiej der a lang nich meer bint.
Het was inmiddels al na half tien,
dus op naar het beloofde ‘hapje
en drankje’ in de zaal van het
Ontmoetingscentrum. Daar werd
nog volop van de gelegenheid
gebruik gemaakt om elkaar te
ontmoeten en de organiserende
predikanten kunnen terugkijken
op een zeer geslaagde avond.

Kritiek
Valt er nu niets negatiefs te melden? Natuurlijk wel. De beloofde
‘hapjes’ bestonden uit karige
bakjes met borrelnootjes, maar
goed: een gegeven paard enzovoort… De nabespreking met
Klaas van der Kamp werd heel
verschillend beoordeeld. Hij
besprak in zijn workshop een
tiental Twentse uitdrukkingen.
“Daar heb ik enorm van genoten,” liet iemand zich ontvallen.
“Dat viel mij echt tegen,” zei
een ander, “Ik verwachtte meer
inhoud en kom niet voor entertainment.” In de workshop over
de rol van de kerk in het dorp
werden de deelnemers direct
aan een opdracht gezet, ze hadden graag eerst een inleiding
van ds. Betsy Nobel gehoord
over het ‘dorpskerken-project’.
De ‘samen zingen-workshop’
van Pieter Endedijk vonden de
meesten veel te kort. Maar dat
is natuurlijk een verkapt compliment. Alles kan beter. Maar het
overgrote deel van de bezoekers had genoten van ‘Geloven
in Twente’ en keerde tevreden
huiswaarts.

boeken
inspireert je om de bijbel erbij te
pakken.
DOOR JOHAN TEN BRINKE , WIERDEN

Lieuwejan van Dalen, Erewoord!, bijbelsdagboek bij
Gods beloften, Uitg. Groen,
400 pag, € 19,95
Weet u hoeveel beloften er in de
bijbel staan? In ieder geval 366,
want zoveel komen er aan de
orde in dit dagboek. De christelijke gereformeerde predikant
Lieuwejan van Dalen uit Hoogeveen koos voor dit prachtig
uitgevoerde boek beloften uit
het Oude en Nieuwe testament.
Prettig die afwisseling, zo ben
je niet weken lang in het Oude
en dan weer weken lang in het
Nieuwe testament bezig. De teksten zijn helder en begrijpelijk.
De auteur staaft zijn adviezen
en argumenten doorlopend met
bijbelteksten. Dat is prettig en

Dagteksten 2020, Royal
Jongbloed, 458 pag, ISBN
9789085203223, € 5,95
Voor de 290ste (!) keer verschijnt ‘Dagteksten’, een handzaam boekje met per pagina een
tekst uit het oude testament, een
tekst uit het nieuwe testament
en tot slot een gebed of gedicht.
Een ideaal geschenk voor uzelf
of iemand anders die de dag met
een moment van bezinning wil
beginnen of eindigen. De geschiedenis van deze ‘dagteksten’ begint
in 1728 bij de Herrnhutters. De
samenstelling van de teksten
geschiedt na gebed en door middel van ‘loting’. In het Duits heten
deze boekjes, die inmiddels in
meer dan 60 talen verschijnen,
‘Losung’. Hoe dit precies in z’n
werk ging (en gaat), valt buiten
het bestek van deze boekaankon-

Dit jaar verzorgt Pieter-Jaap Aalbersberg de protestantse lezing.
Dit is een maatschappelijk actueel
statement vanuit de protestantse
traditie, elk jaar op 31 oktober
(Hervormingsdag). De lezing is
getiteld: ‘Gestold wantrouwen.
Een onbedoeld effect van secularisatie?’ Het zal onder andere
gaan over het vertrouwen dat
protestanten hebben in kerken,
maar ook in de medemens. Uit
recent onderzoek blijkt dat veel
Nederlanders zich zorgen maken
over de polarisatie in de samenleving. Ondanks alles is Nederland
één van de gelukkigste landen
ter wereld. Aalbersberg (1959) is
sinds februari dit jaar Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarvoor was
hij hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam. In 2014, na de
ramp met vlucht MH17, gaf hij leiding aan de repatriëringsmissie in
Oekraïne.
Donderdag 31 oktober, 20.00 uur, Arnhem, Koepelgevangenis, aanmelden: www.protestantsekerk.nl/lezing

Conferentie over
leiderschap
Vrije Baptistengemeente Bethel
uit Drachten organiseert samen
met Stichting Opwekking de Global Leadership Summit (GLS)
2019 Tijdens deze tweedaagse
leiderschapsconferentie zullen
diverse sprekers uit de wereld via
schermen een boodschap brengen die bemoedigt en praktische
handvatten geeft om jezelf te
ontwikkelen in leiderschap. De
voorganger van de Vrije Baptisten, Jacob Folkerts, zal live spreken. Thema dit jaar is: ‘Iedereen
heeft invloed’. Iedereen mag zijn
of haar plek innemen: in de kerk,
op het werk en in de samenleving.
Dat is niet voorbehouden aan
leidinggevenden op topposities,
maar is een uitdaging voor iedereen die zijn omgeving positief wil
beïnvloeden en wil bijdragen aan
verandering. Iedereen is welkom,
aldus de organisatie. Prijzen variëren tussen de € 40 (1 dag) en
€ 85 (2 dagen) en zijn inclusief
koffie, thee en lunch.
Vrijdag 1 en zaterdag 2 november, Drachten, informatie
en aanmelden: www.glsnederland.nl

diging, maar het zou interessant
zijn als hier een keer iets meer
over wordt verteld in het Gezamenlijk Zondagsblad. Van harte
aanbevolen!
Roodletterbijbel, Royal Jongbloed 2019, 1664 pag, € 32,50
In de Verenigde Staten is de
zogenaamde ‘roodletterbijbel’ al
decennia lang een bekend verschijnsel. Jongbloed heeft deze
nu ook in het Nederlands uitgebracht. Waar God, Jezus of de
Heilige Geest in de directe rede
spreken, dus zelf aan het woord
zijn, is de tekst in rood gezet.
Deze bijbeluitgave is gebaseerd
op de herziene vertaling van Het
Boek, een helaas wat in onbruik
geraakte parafrase. Dus geen
regelrechte bijbelvertaling maar
een soort ‘hervertelling’. Dat
levert een prettig leesbare tekst
op die makkelijker te volgen is.
Achterin de bijbel staan nog wat

registers, verantwoordingen
en geografische kaartjes. Het
gebonden boek is voorzien van
een gelamineerde, harde kaft.

Liedjesbijbel: elke
maand nieuw lied
De laatste jaren verschijnen niet
veel nieuwe kinderliedjes meer die
over de bijbel gaan. Dat komt vast
doordat Elly & Rikkert, Oké4Kids
en Opwekking Kids zijn gestopt.
Gelukkig is daar nu: de Liedjesbijbel. Een ambitieus project, want
de makers zorgen twaalf jaar lang
voor in totaal 150 liedjes en verhalen. Deze liedjes en verhalen
verschijnen in volgorde van de bijbelboeken. Het eerste liedje, over
de schepping, is onlangs verschenen. Elke maand komt de nieuwste
aflevering online. Die zijn dus te
bekijken via onder andere YouTube, Facebook en Spotify). Elk jaar
bundelen de makers de oogst in
een cd en boek (van echt papier!).
Bijzonder aan de Liedjesbijbel is
dat deze ook leuk is voor nietkerkelijke kinderen.
Liedje luisteren? Ga naar YouTube en tik Liedjesbijbel in
of kijk op www.reiniersonneveld.nl
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