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We horen veel over stikstof. 
Maar laten we zuurstof niet 
vergeten – we kunnen er niet 
zonder. Daar is het met ons 
mensen ooit mee begonnen. 
In Genesis 2:7 lezen we dat 
God de mens uit stof vorm-
de en hem levensadem in de 
neus blies.

In hetzelfde verhaal 
lezen we dat God de mens in de 
tuin van Eden bracht om die te 
bewerken en erover te waken. 
Een hoofdstuk eerder wordt 
de mens opgedragen de aarde 
onder zijn gezag te brengen en 
erover te heersen (Genesis 1: 
28). De vraag is of dat zo lang-
zamerhand niet compleet uit de 
hand gelopen is.

Uitbuiting
In hun Christelijke Dogmatiek 
merken prof. dr. G. van den Brink 
en prof. dr. C. van der Kooi op 
dat de schuld voor de ecolo-
gische crisis nogal eens bij het 
christendom gelegd is. Genesis 1 
zou menselijke overheersing van 
de schepping legitimeren en zo 
hebben geleid tot de weergaloze 
uitbuiting van de aarde waarmee 
wij nu te maken hebben. Feit is, 
volgens Van den Brink en Van 
der Kooi, dat van het christen-
dom een desacraliserende wer-
king uitging - de natuur werd niet 
langer als heilig 
beschouwd. Maar 
de auteurs voe-
gen er aan toe 
dat de omstreden 
tekst uit Gene-
sis in de chris-
telijke traditie 
juist vaak uitgelegd is in termen 
van rentmeesterschap, en niet 
van dominantie en exploitatie. 

De ecologie kwam pas onder 
druk te staan toen in de Ver-
lichting - einde achttiende, begin 
negentiende eeuw - de natuur 
‘onttoverd’ raakte. Toen werden 
wetenschap en techniek ingezet 
om haar geheel naar onze hand 
te zetten.

Materialisme
Van den Brink en Van der Kooi: 
‘Vooral waar dat gepaard ging 

met een op eco-
nomisch winst-
bejag gericht 
materialisme 
- in Europa een 
latere levensbe-
schouwing dan de 
christelijke - ging 

het grondig mis. Een en ander 
neemt overigens niet weg dat 
christenen zich wel vaak hebben 

laten meeslepen door zulk mate-
rialisme, of meer in het algemeen 
door een onverschilligheid jegens 
de schepping die zich vanuit hun 
geloof niet liet rechtvaardigen. 
Daarom past (…) geen houding 
van triomfantelijkheid, alsof het 
christendom altijd aan de goede 
kant heeft gestaan en staat.’

Met Van den Brink en Van der 
Kooi ben ik van mening dat er 
alle aanleiding is om de schep-
pingsleer nadrukkelijk ook in 
ecologische richting uit te wer-
ken, zoals bijvoorbeeld wordt 
gedaan in de zogeheten ecothe-
ologie. In dit verband wijs ik op 
het boek Groene theologie van 
dr. Trees van Monsfoort.

Ecotheologie
Terecht merken Van den Brink 

en Van der Kooi op: ‘Daar-
bij hoeven we niet, zoals soms 
gebeurt, te doen alsof deze 
aarde het een en al is - christe-
nen verwachten immers conform 
Gods belofte een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde.’ Als auteur 
van het boek Vreemdelingschap. 
Historische en hedendaagse 
stemmen uit kerk en theologie 
zeg ik: waarvan akte! Van den 
Brink en Van der Kooi vervol-
gen: ‘Het luistert hier echter wel 
heel nauw. Deze eschatologische 
verwachting dient immers niet, 
zoals ook wel gebeurt, misbruikt 
te worden voor een verdere 
verwaarlozing van de ons toever-
trouwde aarde.’

Lees in een volgend nummer van het Zondagsblad wat 

mijn enkele maanden geleden overleden leermeester 

prof. dr. H.W. de Knijff daarover geschreven heeft.

Overheersing en milieuzorg
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Nog geen abonnee?

Stalbezetting
DOOR DS. ARJEN VAN DER SPEK, 

ZWARTSLUIS

Het is onvoorstelbaar slecht dat de 
zogenaamde dierenactivisten die met 
een grote groep een stal in Boxtel 
hebben bezet er met een voorwaar-
delijke straf en een geldboete van 
driehonderd euro vanaf komen. De 
goedkope praatjes die ze voor de 
camera hielden, dat ze opkwamen 
voor het dierenleed en dat zij veel 
beter voor de zieke dieren konden 
zorgen, sloegen werkelijk nergens op. 
Ze gingen voorbij aan alle strenge 
hygiëneregels waar boeren zich aan 
houden door te zorgen voor schone 
kleding en zich meermaals per dag 
te douchen om geen ziektekiemen 
over te brengen. Waar ze ook aan 
voorbij gaan, is de impact die het 
op een boerengezin heeft als hun 
hele bedrijf wordt bezet. Het boe-
renbedrijf is niet zomaar een stal op 
afstand, nee dat is het verlengde van 
hun huis, dat is de veilige omgeving 
die plotseling niet meer zo veilig is. 
Een paar jaar geleden heb ik samen 
met LTO Nederland de dienst op 
Dankdag voorbereid en meerdere 
boerenbedrijven bezocht. Ik raakte 
door die bezoeken nog meer over-
tuigd van de intense zorg die boeren 
hebben voor hun dieren. Geen boer 
wil ziekte in zijn stal, alles is gericht 
op een gezond bedrijf, ook voor 
de dieren. En als er dan tientallen 
mensen je bedrijf komen besmetten 
dan is dat zowel geestelijk en fysiek 
bedreigend voor jou en je gezin, 
maar tevens voor je bedrijf, want 
welke ziektekiemen komen er alle-
maal binnen? Wie betaalt dat dan? 
Niet de bezetters. Ik moest eraan 
denken hoe ik het zou vinden als er 
bijvoorbeeld twintig mensen twaalf 
uur lang mijn huis zouden bezet-
ten omdat ze tegen het houden van 
huisdieren zijn. En dat ze pas door 
de ME zouden vertrekken. En dat 
voor een boete die gelijk staat aan 
een fi kse snelheidsovertreding? Dat is 
toch wel een beetje scheef.

Commentaar

De Protestantse Gemeente 
Dronten kent een ochtendge-
bed, in principe iedere tweede en 
vierde vrijdag van de maand in De 
Ark. Aanwezigen lezen een stukje 
uit de Bijbel, zingen een of enkele 
liederen en vooral: bidden geza-
menlijk voor zaken die in gemeen-
te, in de wereld en persoonlijk 
spelen. Ieder is vrij om per keer 
mee te doen. 

‘Zie Jezus’ is het thema van deze 
welkomdienst. Voorganger is 
dominee Gert Hutten uit Arn-
hem, die ook directeur is van de 
stichting Tot Heil Des Volks in 
Amsterdam. Tijdens de dienst 
verleent het Interkerkelijk Man-
nenkoor EDOZA uit Sneek 
muzikale medewerking. Organist 
Gerwin van der Plaats begeleidt 
de zang.

Pinksteren 2020 ontvangen de 
Zondagsblad-lezers een bijzon-
dere krant. Het is het oude, ver-
trouwde GZ. De bijzonderheid 
zit ‘m in het feit dat de redactie 
voor deze speciale editie samen-
werkt met leerlingen van EBVO 
de Passie in Wierden. Afgelopen 
woensdag 6 november maakten 
de leerlingen kennis met het pro-
ject tijdens een startbijeenkomst. 

Tonneke Bijker spreekt deze och-
tend over het thema: ‘Gebonden 
of verbonden in relaties’. Ze staat 
bekend om haar inspirerende en 
bemoedigende lezingen en bijbel-
studies, schreef boeken en is actief 
bij diverse ontwikkelingsprojecten. 
Tonneke is voor de oudere EO-kij-
kers geen onbekende. Zo presen-
teerde zij samen met Henk Binnen-
dijk het tv-programma VrouwZijn.

 Ochtendgebed in 
Dronten

Welkomdienst Assen 
met Gert Hutten

Jongerenkrant 
is begonnen

Tonneke Bijker bij 
ko�  eochtend

Zondag 24 november, 19.00 uur (18.45 uur: 
samenzang), Assen, Jozefkerk, Collardslaan 2A

Meer hierover valt te lezen op pagina 10
Woensdag 20 november, 9.15 uur, Wierden, Hebron, 
Burgemeester J.C. van den Bergplein 3, gratis (collecte)

Vrijdag 22 november, 9.15 - 10.15 uur, Dronten,
Kerkcentrum De Ark, De Oost 54

Christenen verwachten c onform Gods belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

DE AUTEURS VOEGEN ER AAN TOE DAT 
DE OMSTREDEN TEKST UIT GENESIS 
IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE JUIST 
VAAK UITGELEGD IS IN TERMEN VAN 
RENTMEESTERSCHAP, EN NIET VAN 

DOMINANTIE EN EXPLOITATIE.

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN
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Wij wonen naast een 
hofje. Vroeger alleen voor ‘wedu-
wen en maagden’, die zowel arm als 
Rooms-Katholiek waren. Tegen-
woordig is de samenstelling nogal 
divers, maar eenmaal per maand is 
er nog wel een mis in de kapel. Op 
zoek naar de huismeester kwam ik 
in de tuin en zag daar een van de 
bewoonsters zitten. Heerlijk in de 
zon, met koffi e en speculaas. “Dag 
dominee”, zei ze. “Zegen mij”. Wat 
doe je in zo’n geval? Ik zegende 
haar en wenste haar de vrede van 
Christus. Waarom ze mij dominee 
noemde moet ik nog maar eens 
vragen, maar in het hofje blijven 
waarschijnlijk weinig zaken geheim 
- ook niet die van de buren.

Maar zegenen. Doet u het wel 
eens? Of ontvangt u alleen? Het 
Traktaatgenootschap Filippus gaf 
jaren geleden een boekje uit met 
- als ik het me goed herinner - de 
titel ‘Ik zegen jou’. Of was het 
‘Nou, tot ziens’? Daarin werd een 
moeder beschreven die weliswaar 
geen kans zag tegen haar puber-
zoon te zeggen dat zij hem Gods 
zegen meegaf wanneer hij naar 
school fi etste, maar dat stilletjes 
wel deed. Tegen haar kind ver-
hulde ze het in ieder geval door 
te zeggen: ‘Nou, tot ziens’.
Als het om een puber gaat, kan ik 
me voorstellen dat je wat voor-
zichtig bent. Maar verder? Waar-
om kleine kinderen niet bij het 
naar bed brengen een hand opleg-
gen en Gods zegen geven voor de 
nacht? Waarom bij het afscheid 
na een bezoek aan bijvoorbeeld 

grootouders niet de wens uit-
spreken dat God hen zal zegenen? 

We zijn het niet zo gewend mis-
schien, maar is er iets mis mee? 
Ik weet, dat er mensen zijn die 
denken dat niet iedereen ‘zomaar’ 
mag zegenen. Per slot van reke-
ning moet in onze kerk een voor-
ganger toestemming krijgen om 
de zegen te mogen uitspreken. 
Maar betekent dat dan ook dat je 
als gelovige persoonlijk niet een 
ander mag zegenen? Ik dacht het 
niet. Door te zegenen wens je 
iemand Gods nabijheid toe. Ster-
ker nog. Je bevestigt de belofte 
van God dat hij met de gezegende 
zal zijn. Mijns inziens zouden we 
het een normale zaak moeten 
gaan vinden. De verbinding beves-
tigen tussen God en mens. Wie 
zou dat niet goed doen? Zeker, 

Paulus waarschuwt tegen het te 
snel handen opleggen. Maar gaat 
het dan niet meer om het toerus-
ten tot verantwoordelijkheid in 
de gemeente? Bovendien, wan-
neer wij mensen elkaar zegenen, 
heeft dat niet alleen betrekking 
op de relatie met God. Dat aller-
eerst en boven alles. Maar zou 
het ook niet zo zijn dat wij als 
mensen onderling een andere 
(betere?) relatie krijgen?

Natuurlijk is het niet de bedoe-
ling dat wij nu in het wilde weg 
maar een zegen gaan uitdelen. 
Maar wellicht is het goed om er 
over na te denken wanneer wel 
en hoe. Als een kind op zichzelf 
gaat  wonen? Als iemand verdriet 
heeft? 
Stel je voor dat je kind zou vra-
gen: ‘Moeder/vader zegen mij’. 
Hoe zou u reageren? Ik zou zeg-
gen dat het gauw moet worden 
gedaan; verwonderd en dank-
baar.

Mensen vinden het – meer dan 
ooit – ontzettend belangrijk om 
‘authentiek’ gevonden te worden. 
Dat woord bezorgt mij de krie-
bels. 

Betrouwbaar, geloof-
waardig, echt
De Van Dale omschrijft authen-
tiek als betrouwbaar, geloof-
waardig, echt, maar ik krijg vaak 
het gevoel dat authenticiteit 
daar nog weinig mee te maken 
heeft. Onder het mom van 
authenticiteit maken mensen 
keuzes omdat die goed voelen 
en omdat ze dicht bij hun gevoel 
willen leven. 
Authentiek betekent in het 
sociaal domein dus niet langer 
‘betrouwbaar’, maar: dicht bij 
het gevoel. Vandaaruit gedra-
gen we ons ‘authentiek’: we 
kiezen voor onszelf. ‘Ik voel dit 
zo en dat verkondig ik of daar 
gedraag ik me naar’. Mijn emo-
ties bepalen mijn gedrag. Als mij 
onrecht wordt aangedaan laat 
ik dat op niet mis te verstane 
wijze weten, en als ik een mooie 
liefde opvat voor mijn collega/
buurman/de caissière van de 
supermarkt dan sta ik daar niet 
direct afwijzend tegenover. 
Want dit is wat mijn hart mij 
ingeeft. En ik wil een authentiek 
mens zijn. ’Volg je hart, want 
dat klopt’. Dat soort wijsheden.

Weg kwijt
Het zal een bodemloze put blij-
ken. Het levert ‘authentieke’ 
mensen die hopeloos de weg 
kwijtraken. Want je gevoel kan 
je een bepaalde kant op leiden, 
maar morgen kan een gevoel 
van spijt je weer wat anders zeg-
gen. En de wereld wordt er niet 

mooier op. We verliezen de 
verbinding met elkaar omdat we 
allemaal ‘authentieke individuen’ 
worden.

Wanneer ben je authentiek? 
Wanneer je echt bent. Onver-
valst. Niet in het volgen van je 
gevoel, maar wanneer je trouw 
bent aan hoe je als mens bent 
bedoeld. Wanneer je je gaat 
gedragen naar de reden waarom 
je op deze wereld leeft. Wan-
neer je identiteit, je oorsprong 
én je handelen met elkaar over-
eenkomen. Wanneer je puur 
bent. Wanneer je gekomen bent 
bij de kern van je zijn. 

Ander ijkpunt
Onze identiteit ligt niet in ons 

hart en onze emoties. Om echt 
te zijn, hebben we een ander 
ijkpunt: God zelf. Hij schiep ons 
als zijn evenbeeld. Ik ben authen-
tiek wanneer ik me gedraag in 
overeenstem-
ming met hoe 
ik ben bedoeld: 
als beelddrager 
van God. Ik ben 
authentiek wan-
neer ik mens ben 
zoals God mij 
heeft bedacht. Ja, met mijn emo-
ties natuurlijk. We hoeven niet 
terug naar de tijd toen binnen 
de kerk de opvatting heerste dat 
emoties secundair of zelfs totaal 
onbelangrijk zijn. Want dat zijn 
ze niet. Maar ook onze emoties 
moeten we langs de meetlat leg-

gen van God: gedraag ik me als 
iemand die geschapen is naar 
Gods beeld? Maak ik integere 
keuzes, ook als ze me pijn doen? 
Dan ben je mens uit één stuk: 

je waait niet met 
alle winden mee, 
maar bouwt je 
leven op een 
onveranderlijke 
waarheid met 
eeuwigheids-
waarde. 

We zijn niet ons gevoel. We zijn 
dragers van het beeld van God. 
Rentmeesters over datgene 
wat God ons in beheer heeft 
gegeven. En wij zijn een níeuwe 
schepping in Christus. Dat is 
wat blijft, dat is wat echt is. Wat 
laten wij van God zien?

Wat is er mis met zegenen? 

God schiep de mens als zijn 
evenbeeld, als evenbeeld van 
God schiep hij hem… 
Genesis 1:27a

MIJN EMOTIES BEPALEN MIJN 
GEDRAG. ALS MIJ ONRECHT WORDT 

AANGEDAAN LAAT IK DAT OP NIET MIS 
TE VERSTANE WIJZE WETEN

even bomen 

Authenticiteit is meer dan een modegril

Drenthe

 Kring overdag: 
geloven vroeger en 
nu
Tijdens deze gesprekskring staat 
het boekje van ds. W. v.d. Zee, 
getiteld ‘Opnieuw geloven’, cen-
traal. Het boek geeft veel stof 
tot nadenken. Aan de hand van 
de Apostolische Geloofsbelijde-
nis laat de schrijver, overleden 
in 1995, zien wat het betekent 
wanneer men zegt te geloven. 
Het geloof van vroeger is niet het 
geloof van vandaag. Er zijn dingen 
afgegaan, maar ook dingen bij-
gekomen. Oude zekerheden zijn 
weggevallen en nieuwe inzichten 
vonden gehoor. Leiding: dominee 
Harm Rietman. 

Maandag 18 november, 14.00 uur - 15.30 uur, Assen, 
Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2 

Leerdiensten Tora en 
Evangelie in Kampen
Kerk & Israël Overijssel-Flevoland 
organiseert bijzondere leerdien-
sten Tora en Evangelie. Net als 
in de synagoge op sjabbat, wordt 
een deel van de Sidra van die 
week gelezen. Daarbij kiest men 
een passende lezing uit het Nieu-
we Testament. 

Zondag 24 november, 19.00 uur, Kampen, Open Hof, 
Lelystraat 49

Kerstspecial Reveil 
nu te bestellen
Begin december komt het onaf-
hankelijk christelijk maandblad 
Reveil weer uit met een speciaal 
kerstnummer! Mensen kunnen 
dit blad uitdelen tijdens een lees-
kring, koffi eochtend, kerstnacht-
dienst, enzovoort. Misschien wel 
als extraatje bij het kerstpakket? 
In de kerstspecial van Reveil 
staan columns, prikkelende com-
mentaren, interviews en bijbelse 
bezinning. Minimale afname: 10 

stuks.
Kosten: 
€ 0,75 per 
magazine, 
exclusief 
verzend-
kosten. Zelf 
ophalen in 
Wierden 
kan natuur-
lijk ook!

Bestellen kan tot uiterlijk 2 december 12.00 uur via het 
bestelformulier op www.maandbladreveil.nl

 Sinterklaasfeest 
Waterstaatskerk
In Hengelo is men niet te beroerd 
om Sinterklaas een handje te hel-
pen. Daarom mag iedereen die 
deze koffi eochtend wil bijwonen, 
een cadeautje van een € 1 mee-
nemen. Natuurlijk hoort daar ook 
een gedicht bij. 

Woensdag 4 december, 10.00 - 11. 30 uur, Hengelo, 
Waterstaatskerk, nieuwe zaal, Deldenerstraat 20

Wij zijn rentmeesters over datgene wat God ons in beheer heeft gegeven.

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

DOOR ERIKA VAN DER 

LAAN, KERKELIJK 

WERKER SLEEN EN 

SCHOONOORD
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 
16, 7854 PG Aalden tel. 0591-
371538
Kerkdienst 17 nov.: 10.00 ds. 
S. Kits, Bovensmilde. Organist: 
Jan Broekroelofs.  Knd. en oppas. 
Collecte: kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 17 nov.: 10.00 ds. 
G. van der Werff. Organist: 
Nico Meilof. Paaskaars aan-
steken: Maria Koning. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: beheer. Knd.: Jos Brink. 
Oppas: indien nodig aanwezig.
Kerk en Schooldienst. Op 
deze zondag vieren we samen 
met de CBS De Wingerd de 
dienst. De kinderen hebben in 
de week voorafgaand verhalen 
gehoord uit Genesis over aarts-
vader Izaäk en aartsmoeder 
Rebekka en over hun tweeling 
Ezau en Jakob. Het verhaal uit 
Genesis 24 staat centraal, waar-
in verteld wordt hoe de eerste 
knecht Eliëzer van Abraham de 
opdracht krijgt een bruid voor 
zijn zoon te zoeken onder zijn 
familie in het land waar Abra-
ham vandaan kwam. In het ver-
haal keren telkens de woorden 
‘liefde’ en ‘trouw’ terug, waar 
God voor gedankt wordt, maar 
die ook spreken uit het gedrag 
van de aanstaande bruid en haar 
familie. Zo laat dit prachtige 
verhaal zien dat Gods’ liefde en 
trouw doorwerkt in menselijke 
relaties en een nieuwe toekomst 
helpt scheppen. De leerlingen 
vertalen als het ware de bete-
kenis van deze woorden naar 
deze tijd door aan te sluiten bij 
de ideële reclamecampagne van 
Sire: ‘Doeslief’. Een actie om 
mensen bewust te maken van 
kwetsend gedrag naar anderen. 
De leerlingen laten in verschil-
lende scènes zien hoe mensen 
elkaar kwaad of juist goed kun-
nen bejegenen. En verder wer-
ken de leerlingen mee in de 
liederen en de gebeden. Na de 
dienst is er koffi e/thee/limonade 
en zorgt de school voor wat lek-
kers erbij.
ZWO-Jeugdkerkdienst. In 
deze dienst hebben we ons pro-
ject KOP (Kiandutu Outreach 
Project) beëindigd. We moch-
ten de afgevaardigde mw. Jannie 
Meijer en Margriet van Waveren 
een cheque overhandigen van 
€ 2.846,25 (In 2018 hebben we 
reeds € 2.338,13 overgemaakt). 
Wat het totaalbedag brengt op 
€ 5.184,38. De dames bedank-
ten ieder voor dit hele mooie 
bedrag en wenste ons succes 
met ons nieuwe project.
Ons nieuwe project Stg. Een 
Druppel, die tot doel heeft 
kleinschalige hulp te verlenen op 
de Molukken en andere gebieden 
in Indonesië aan de kansarmen. 
Dhr. Jan Hazenburg gaat daar 
zeer regelmatig naar toe en elke 
euro geschonken wordt geheel 
voor dit doel gebruikt. Wilt u 
een fi nanciële bijdrage geven 

dan kan dat op: rek. NL43RA-
BO0373736401. Diaconie Prot. 
gem. t.a.v. Een Druppel. Deze 
giften zijn aftrekbaar voor de 
belasting.
Jubileumviering Molukse 
wijk. Op 27 okt. werd het 
50-jarig jubileum gevierd van de 
Molukse wijk in ons dorp. Als 
zusterkerk waren wij uitgeno-
digd en samen met mijn partner 
Aart woonde ik de feestelijke 
dienst bij in de Moluks Evange-
lische kerk. Na de ‘eigen dienst’ 
voegden Jakob en Karin Kappen 
zich bij ons in Molo Oeko voor 
het vervolg van het programma. 
Van oktober 1969 tot juli 1970 
verhuisden honderd gezinnen 
van het voormalige kamp Schat-
tenberg naar de Molukse wijk in 
Bovensmilde. Er werden tijdens 
de dienst 5 kaarsen aangestoken 
als symbolisering van de 5 gene-
raties die sindsdien de wijk heb-
ben bevolkt. Ds. Mella Halussy 
legde in haar overweging met 
het getal 50 een verbinding met 
het Jubeljaar, waar de Israëlie-
ten volgens het boek Leviticus 
aan gehouden waren elke 50 
jaar te vieren. Een jaar om het 
land braak te laten liggen en te 
leven van wat dit vanzelf voort-
bracht; een jaar waarin ieder zijn 
of haar fi nanciële schulden wer-
den kwijtgescholden; een jaar 
vooral om stil te staan bij wat de 
Heer de mensen allemaal heeft 
gegeven. Zo benadrukte ds. 
Halussy de dankbaarheid die op 
dit moment mag worden geuit. 
Er is in die 50 jaar veel gebeurd 
dat pijn heeft gedaan: de komst 
naar Nederland destijds was niet 
gewild en velen voelden en voe-
len het nog als ballingschap. Er 
was de pijn van de acties in de 
jaren 70 van de vorige eeuw en 
er is het verdriet om het lang-
zamerhand wegvallen van de 
eerste generatie. Maar bij en in 
dit alles heeft de gemeente altijd 
de nabijheid van God ervaren 
en dat is reden voor dankbaar-
heid. Omdat wij waren uitge-
nodigd en het een moment van 
herdenken en ook vieren was 
is het gebruikelijk dat je niet 
met lege handen komt. En wat 
geef je dan iemand/iets die 50 
jaar geworden is en vele gezin-
nen betreft. Iets voor de kerk? 
Iets voor de wijk? Wij, met dank 
aan de diaconie en de kerkrent-
meesters, hebben besloten iets 
te doen voor de gevolgen van de 
verschrikkelijke aardbeving(en) 
in de Molukken. Veel mensen in 
de Molukse wijk hebben fami-
liebanden in die regio. Daarom 
hebben wij € 250 aangeboden 
voor noodhulp. Het is in grote 
dankbaarheid aanvaard. Daar-
na zijn wij met velen door de 
Molukse wijk gewandeld. Langs 
borden met verhalen. En wat zijn 
er een verhalen. Verhalen met 
een lach en een traan. De bor-
den zijn een blijvend monument 
en ze zijn zeer zeker de moeite 
waarde om te lezen. Dus we 
moedigen u aan eens langs de 
verhalenroute te gaan en stil te 
staan om de verhalen te lezen. 
U zult vast dingen herkennen 

vanuit eigen ervaring. Omdat de 
Molukse wijk dus 50 jaar bestaat 
zijn er lespakketten voor de 
basisscholen ontwikkeld. Wat 
een mooi initiatief. De tentoon-
stelling over 50 jaar Molukse 
wijk is te zien in Molo Oekoe. 
Als u snel bent kunt u ook t/m 
17 nov. de mooie tentoonstelling 
in de bibliotheek in de Nieuwe 
Kolk te Assen over de Molukse 
kerken in Nederland zien, ‘de 
Molukse kerk in de polder’ 
genaamd. Er volgen in dit her-
denkingsjaar, dat in 2020 verder 
doorloopt, nog meerdere acti-
viteiten van het Comité 50 jaar 
Molukse wijk Bovensmilde.
Wel en wee. Op 1 nov. over-
leed mevrouw Jentje Kok-Boer 
in de leeftijd van 81 jaar. Zij 
woonde in De Slingeborgh in 
Assen. We wensen de kinde-
ren, klein- en achterkleinkinde-
ren allen die haar zullen missen 
troost en de nabijheid van de 
Heer toe.
Mw. K. Speelman-ten Cate, de 
Meestershof 9e, werd eind okto-
ber na een val in haar woning 
opgenomen in het WZA en 
kwam daarna in Anholt. Naast 
andere gezondheidsklachten 
bleek later ook dat haar heup 
gebroken was, welke wegens 
haar broze beenderen niet her-
steld kan worden. Zij zal voor-
eerst in Anholt blijven voor her-
stel en verder onderzoek. We 
wensen haar veel kracht toe in 
deze dagen.
Jarig. 19 nov.: mw. H. Temmink-
van Tent, Kanaalweg 136, 9421 
SV: 87 jaar.
20 nov.: mw. A. Onderdijk-Kijk 
in de Vegte, Magnoliastr. 31, 
9421 RB: 83 jaar. Wij wensen 
u beide een fi jne dag en Gods 
zegen voor de toekomst!
Appelboom. Het is gelukt. De 
appelboom bij de kerk aan de ds. 
Dijkstrastraat is verplaatst naar 
de kerk aan de Hoofdweg. Het 
heeft wat voeten in de aarde 
gehad om te onderzoeken of 
er geen leidingen en/of kabels 
ons in de weg zaten. Ru Bijlsma 
heeft als Wichelroede deskun-
dig onderzoek gedaan en kwam 
tot de conclusie dat er bij de 
boom aan de ds. Dijkstrastraat 
geen leidingen en/of kabels 
lagen. De appelboom is ook nog 
gekortwiekt om verantwoord 
te kunnen vervoeren. Kees Smit 
kwam met zijn graafmachine. 
De grondtroepen stonden hem 
al op te wachten. Een gat gegra-
ven en daarna de boom uit de 
ds. Dijkstrastraat opgehaald en 
door het dorp vervoerd naar 
de kerk aan de Hoofdweg en 
daar geplaatst. Harrie heeft nog 
een appeltaart gebakken van 
de appels van die boom. Die 
taart is genuttigd tijdens de kof-
fi e. Het was een spannende en 
inspannende activiteit.  Nog een 
bijzonderheid: de appelboom 
is 24 jaar oud en er zijn twee 
appelbomen op één onderstam 
geënt. Een handappel en een 
moesappel. Namens het bestuur 
van Cultuurpodium Bovensmilde 
wordt iedereen heel erg bedankt 
voor de inzet.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 17 nov.: GK 
10.00 ds. H. Kauffmann-Schaap. 
Gez. dienst. Organist: Jan 
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Linda Oldenhuis, Britt 
en Roelinda Kruit. Bloemen-
dienst: mw. J. Jansen. Collec-
ten: 1. Kerk. 2. A.K. Deurcol-
lecte: bloemenfonds.
De Hoeksteen 10.00 Flame-
dienst.

DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dols-
ma-Maat, Kalteren 6, 7981 LR 
Diever, tel. 0521-592114
Kerkdienst 17 nov.: 10.00 
ds. B van Werven. H.A. Kin-
derkerk: alle groepen. 19.15 
jeugddienst met Timo Hagendijk. 
M.m.v. eigen jeugdband.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 17 nov.: 10.00 ds. 
P. van Elten, Nieuw-Weerdinge. 
O.v.d.: dhr. H. Prins en mw. 
A. Aukes. Diakenen: mw. H. 
Kuiper en mw. E. Rendering. 
Organist: Anne Unij. Oppas: 
Caroline Leenman. Beamteam: 
Laura. Gastdame-/heer: mw. 
B. Busscher en dhr. J. Terpstra. 
Autodienst: dhr. B. Baptist: 
mw. Huizing en fam. Potze. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Spaarcol-
lecte. 3. Diaconie.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boeke-
loo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 17 nov.: 9.30 ds. 
H. Klaassens, Erica. Vandaag is 
het mantelzondag.  We hebben 
aandacht voor degenen die in 
hun thuissituatie meer dan bij-
zondere zorg verlenen aan een 
partner, een kind, een ouder, 
familielid of buur. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Evangelisch werk-
verband. Bij de uitgang: pasto-
raat. Oppas en knd. Er is kinder-
oppas en kindernevendienst

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 17 nov.: 10.00 ds. 
B. Breunesse. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: Julian Strijker. 
O.v.d.: René Aasman. Orga-
nist: Harmke Elders. Oppas: 
Astrid Euving en Maaike Wol-
ting. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Jeugdraad. 3. Jaarproject diaco-
nie. Bloemengroet: fam. W. 
Elders. Autodienst: fam. D. 
Louissen (291321). Na de dienst 
is er koffi edrinken in Pluspunt.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Vel-
zing-Hessels, Noorderkeerkring 
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 
0591-312007
Kerkdienst 17 nov.: 9.30 ds. 
G. Kajim. O.v.d.: mw. M. Ellen-
Wessels. Diakenen: M. Doorn-
bos en S. Schoe. Organist: M. 
Hof. Collecten: 1. Pastoraat. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: onderhoud 
gebouwen. Welkomstcie.: fam. 

G. Velzing.
18 november om 19.45 uur 
gemeente-avond. Op deze avond 
komt ds. T. Oldenhuis ons iets 
vertellen over zijn reis naar 
Malta en over de schipbreuk en 
het verblijf van Paulus op Malta.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 17 nov.: 10.00 ds. 
H. Dekker. H.A. Organist: Gea 
Fictorie. O.v.d.: Mia de Bruin. 
Welkom: Fokko. Beamer: 
Lucie.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorder-
kerk, mw. G. Visser-Rigtering, 
Aletta Jacobsstr. 70, 7844 PB 
Veenoord, tel 0591-553482
Kerkdienst 17 nov.: 10.00 ds. 
J. van Breevoort. O.v.d.: mw. L. 
Pals. Organist: mw. J. Bartelds. 
Koster: dhr. H. Mulder. Collec-
ten: 1. Binnenlands diaconaat. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
Oppas: Corry Baan. Jeugd-
kerk: Liesan Masselink. Knd.: 
Alexandra Mensing. Kaars aan-
steken: Nilse Masselink. Bedie-
ning beamer: Piet van Noort. 
Ontvangst: fam. Van Noort. 
Bloemendienst: fam. Visser. 
Autodienst: H. Oldengarm.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346
Kerkdienst 17 nov.: 10.0 0 
ds. H. Jumelet. Organist: mw. 
Willy Misker. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Zuiderkerkgemeente. 
Uitgangscollecte: onderhoud 
gebouwen. Autodienst: mw. M. 
Meijer en mw. Jakobs: fam. W. 
Meulman; mw. G. Horstman en 
mw. Groothuis: dhr. C. Douma. 
Lector: Henny Holwarda. 
O.v.d.: Fre Kuper. Bloemen: 
fam. Kiers. Koster: G. Schuiling. 
Koffi e: Jan en Jannie Meijerink. 
Ontvangst en Nieuwsbrief: 
Tom en Fimke van Sloten.
De gedachtenisdienst is  dit 
jaar op 24 nov. Deze zondag 
herdenken we in de dienst de 
gemeenteleden die in het afge-
lopen kerkelijk jaar gestorven 
zijn. We noemen hun namen en 
familie of vrienden steken een 
kaars voor hen aan. Daarna is er 
gelegenheid voor iedereen om 
naar voren te komen om een 
kaars aan te steken voor een 
lieve naaste die korter of langer 
geleden gestorven is. M.m.v. de 
werkgroep liturgisch bloem-
schikken. Samen kunnen we pro-
beren iets te beleven van waar 
het volgende lied over zingt: 
Koester de namen die wij hier 
gedenken, dat zij geborgen zijn 
in uw genade, dat zij gekend zijn 
bij U en bij ons. Laat de zon van 
uw aangezicht over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van 
uw ogen.
Blokkalender 2020. Wie een 
Dag in dag uit blokkalender € 
12, dagboek € 8, grote letters 
dagboek € 12 of Fillippus dag-
boek € 8 wil bestellen kan dit 
via intekenlijst doen in de kerk 
of via Gea Kiers, tel. 551697. 
De bestellen kan t/m 17 nov.
Adventstour. Op 14 dec. zal 
in Z uiderkerk een adventstour 
worden gehouden, georgani-
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Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en 
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Marije wordt 
geboren in Fries-

land waarna ze in verschillende 
plaatsen in Noord-Nederland 
opgroeit. Haar vader is predikant 
dus verhuizen ze vaak. Het vier-
tallige gezin (vader, moeder, jon-
ger broertje en Marije) bezoekt 
de Protestantse Kerk, de gere-
formeerde tak. Marije kijkt terug 
op een fi jne jeugd. “Ik wilde graag 
met mensen werken dus ben ik 
de opleiding ‘social work’ gaan 
doen. Uiteindelijk ben ik gaan 
werken in de ambulante psychia-
trie en verslavingszorg. Dat beviel 
me goed, alleen 
de crisis en bezui-
nigingen maak-
ten het er niet 
leuker op.” Ze 
kiest ervoor om te stoppen met 
werken en haar droom achterna 
te jagen. Samen met haar man 
woont ze inmiddels in Enschede.

Nieuwe studie
“De opleiding tot kerkelijk wer-
ker sprak me altijd al aan. Ik ben 
in Ede gaan kijken en was gelijk 
heel enthousiast. Het is een 
opleiding op maat. Ze kijken goed 
naar wie je bent, wat je wilt en 
wat je in huis hebt. Heel fi jn. Ook 
had ik behoorlijk wat vrijstel-
lingen door mijn ervaring in de 
zorg en het vrijwilligerswerk in de 
kerk. Die nieuwe opleiding heet 
voluit ‘Godsdienst en pastoraal 
werk’, maar HBO Theologie is 
eigenlijk een betere naam.” Uit-
eindelijk studeert Marije af in vier 
jaar en in de tussentijd krijgt ze 
twee kinderen. Jelle is nu vier en 
Femke twee.

Stage 
“Ik heb stage gelopen in de Pro-
testantse Gemeente Borne. In 
mijn laatste studiejaar heb ik 

seerd door Red een Kind, i.s.m. 
met Lars Gerfen, gitaar en zang 
en Reijer, piano, gitaar en zang. 
Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: 
€ 10 uur via Eventsforchrist.
nl. Zijn er vragen dan kunt u 
contact opnemen met Hilly Lan-
jouw, tel 0591 552560.
Gevraagd. Onlangs hebben we 
met een aantal mensen overlegd 
over de diensten met Advent en 
Kerst. In de kerk komt natuur-
lijk een kerstboom en zullen er 
ook andere versieringen te zien 
zijn. Ook in de grote zaal is een 
kerstboom. Het leek ons mooi 
dat er op elke tafel in de grote 
zaal, de achterzaal en de consi-
storiekamer een versiering komt 
in de sfeer van Advent en Kerst. 
Wie wil er één of meer kleine 
tafelversieringen maken? Graag 
een berichtje naar ds. Wisselink, 
tel. 55 56 98 of wisselink.elly@
gmail.com.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 17 nov.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. v/d Meulen, 
Erica. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: J. Reinink en A. 
Hajes. Oppas: Anouk Zwiers en 
Evelien Vos. Bloemengroet: 
fam. H. Eising.
De kopij voor het dec.-nr. van 
de Zandloper moet uiterlijk 18 
nov. weer worden ingeleverd.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 17 nov.: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. 15.00 ds. B. 
Heusinkveld. Organisten: dhr. 
G. Diepeveen en dhr. A. Kristi-
aans. Knd.: Anja Valk (1, 2) en 
Geri Poorterman (3, 4. Oppas: 
Dinie Bartels, Marlous Heukels 
en Anne-Will Plaggenmars. Col-
lecten: kerk en onderhoud. 

Avondmaal collecte: Lindeboom 
Instituut. Bloemen bezorgen: 
Henny Kamphuis.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 17 nov.: De 
Antenne 9.30 ds. K. van Stave-
ren. O.v.d.: Han van der Haar. 
Lector: Corien Deen. Gast-
personen: Martha en Fred 
Haselhoff. Organist: Nico Aal-
berts. Kosters: Bert en Ina ten 
Brinke. 19.00 pastor J. Rutgers. 
O.v.d.: Maaike Hiemstra. Orga-
nist: Nico Aalberts. Koster: 
Arjen Schollaardt.
Taizeviering. De viering is 
een meditatieve dienst, waarin 
liederen, gebed en stilte cen-
traal staan. Het thema van deze 
dienst is: ‘Hoop in bange dagen’. 
De deuren zijn om 18.30 uur 
open. Eenieder is van harte 
welkom. Na afl oop is koffi e en 
thee. De Fontein 19.00 ds. J. 
Zondag. O.v.d.: Leny Nijboer. 
Organist: Hans Niezink. Kos-
ter: Janny/Koert Naber.
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
doel. Kindercollecte: de Baby 
Box Een Mission Possible pro-
ject. Kinderkerk: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Mirthe Schuurhuis en 
Henriëtte Emmink.
Van Dedem Marke: 16 nov.: 
dhr. Jannes Smit. Organist: ds. 
W. Visscher.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg: mw. ten Klooster, Lan-
gewijk 44, afd. De Marke, k. 10; 
mw. A. Zwiers-Wink, Nachte-
gaalstr. 4, afd. de Esch, k.. 4; mw. 
Dekker-Michel, Stegerensallee 
26, unit 4, k. 4; mw. Michel-
Heersping, Primulastr. 6, unit 2, 
k. 16; mw. H. Nijman-Lubbers, 
Zwiersstr. 2, unit 3, k. 29.
Hospice Familie Assenhuis, 
Baron van Dedemlaan 2, 7701 
HT Dedemsvaart: mw. B. 
Meijer-Stroomberg, De Tjalk 31.
Universitair Medisch Centrum 
Groningen Postbus 30.001, 9700 
RB Groningen: mw. C. Kuiper, 
Wilhelminastr. 9
Röpcke Zweers Ziekenhuis, 
Jan Weitkamplaan 4a 7772SE 
Hardenberg: mw. A. Meesters-
Strampel, Asterstr. 25.
Activiteiten. 20 nov. 19.30 uur 
Gez. kerkenraad (De Fontein).
21 nov. 14.00 uur: 55+-middag.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 17 nov.: 10.00 
ds. R. Fernhout. O.v.d.: groep A. 
Knd.: peuters: Henriëtte Bouw-
huis en Gerja Hemmink; groep 
1 t/m 8. Oppas: zaal 6: Riëtte 
Stokreef, Inge Bosklopper en Irès 
Kroese. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Gemeente opbouw. Deurcol-
lecte: kerk. HK 19.00 ds. W. 
Sonnenberg. Themadienst. Col-
lecten: Diaconie. 2. Kerkrent-
meesters. Deurcollecte: kerke-
lijke gebouwen.
Tijdelijke verhuizing. Zr. G. 
Kroese-Veldhuis, die woont in 
de woonzorglocatie De Hoge Es, 
Nijverdal, is vanwege een verbou-
wing voor 6 maanden verhuisd 
naar ‘Het Hallenhuis’, Immink-
hoeve, Lemelerweg 4, 8148 PB 
Lemele. We hopen dat ze hier 
een goede tijd mag hebben.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Ols-
man, Vechtvoorde 5, 7772 VA 
Hardenberg, tel. 0523-272019
Adventskalender. Geef licht! 
Dat is het thema van de advents-
kalender 2019. Ze brengt u 
iedere dag een stapje dichter-
bij Kerst. Vraag de kalender nu 
gratis aan! Voor iedere dag in 
de Adventstijd is er een vraag 
om over na te denken of juist 
een oproep om zelf aan de slag 
te gaan, afgewisseld met een 
recept, gedicht, lied, overden-
king of quote. U kunt een gratis 
exemplaar van de adventskalen-
der 2019 aanvragen via protes-
tantsekerk.nl/adventskalender
Boekenmarkt. 2020. Evenals 
voorgaande jaren wordt er op 
8 febr. 2020 weer een boeken-
markt gehouden in de Aerninck-
hoff. Kijkt u nu al eens rond 
in uw boekenkast of u boeken 
gaat opruimen en voor dit doel 
beschikbaar wilt stellen. De 
opbrengst is weer bestemd voor 
de activiteitencie. in en rond de 
Witte of Lambertuskerk. Voor 
eventueel verdere informatie: 
fam. G. van Faassen, Frans Hals-

str. 28, tel. 0523-263081 e-mail 
gerritjan.truus@hotmail.nl
Vervolgde christenen prak-
tisch helpen. Sinds een paar jaar 
is er in Hardenberg een pot-
grondactie in de maand maart. 
Dit is een initiatief van de stg. 
‘Hulp Vervolgde Christenen’, 
www.stichtinghvc.nl Met de 
opbrengst van de bestelde pot-
grond kan de stichting bijbels 
kopen voor vervolgde Christe-
nen. Een eigen bijbel helpt hen 
een lichtend licht te zijn. Op 21 
maart 2020, willen we ook weer 
graag in Hardenberg potgrond 
uitdelen aan mensen die een 
bestelling hebben geplaatst.  De 
potgrond kost slechts € 4,50 
per zak van 40 liter. Twee zak-
ken potgrond = een bijbel! De 
potgrond is universeel bruikbaar 
voor binnen en buiten. Voor dit 
goede doel hebben we helpen-
de handen nodig! Mensen met 
een warm hart voor vervolgde 
Christenen, die bereid zijn om 
bestellijsten neer te leggen in de 
Hardenbergse kerken, promotie-
materiaal te verspreiden en om 
op 21 maart (tussen 10.00-14.00 
uur) bij het afhaalpunt klaar te 
staan om de bestelde zakken 
potgrond aan de kopers te over-
handigen. Voor meer informatie 
en aanmelding kunt u contact 
opnemen met mw. A. Fransen, 
tel. 0523-267975. 

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 17 nov.: Kruis-
kerk 9.30 ds. J. Post, Wierden-
Lutten.
Jarig. Mw. W. van der Weide-
van Dijk Semmelinksdijk 5a, 
7775 PG Lutten: 14-11-1949
Mw. G. Geertman-Hindriks, 
Dedemsvaartseweg Noord 12, 
7775 AG Lutten: 15-11-1933.
Mw. J. Reurink-Veneman Mid-
denweg 6, 7798 CP Collen-
doorn: 16-11-1935.
Mw. J. Broekhuis, Wolfweg 28, 
7777 RK Schuinesloot: 18-11-
1948 .
Zieken. Mw. Doldersum-Vos, 
Schuineslootweg 94, Schuine-
sloot, wordt 12 nov. opgenomen 
voor een pacemaker.
Jans Nijland, Knappersveldweg 

12, is geopereerd aan zijn hart. 
De operatie is goed verlopen. 
Hij verblijft, op ’t moment van 
schrijven, nog in Zwolle.
Dennis Kamstra, Lutterveldweg 
44, 7777 RL Schuinesloot, is 
voor revalidatie in ‘De Vogellan-
den’ in Zwolle. Naar omstandig-
heden gaat het goed met hem.
Wij wensen alle zieken en hun 
familie Gods kracht en nabijheid 
toe
De bloemen gaan deze week 
met een groet van ons allen, 
vanuit de Lantaarn naar fam. 
Wigger Kamperfoeliestr. 8; van-
uit de Kapel naar Reno Bakker, 
Lutterveldweg 28, Schuinesloot.
Geboorte/doop. Het begin 
van een nieuw leven, zo heel er 
mooi en klein. Het is eigenlijk 
niet te omschrijven, hoe blij wij 
met jou zijn.
Dankbaar en blij zijn Rick en 
Stefanie Ekenhorst, Dargstr. 
15, 7776 BM Slagharen, met de 
geboorte van hun dochtertje 
Ize. Ize is op 28 oktober 2019 
geboren. Wij feliciteren Rick en 
Stefanie met dit grote wonder 
en wensen hun Gods zegen toe 
voor de toekomst.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 17 nov.: 9.30 ds. 
W. Broekema, Nijverdal. H.A. 
Beerzerveld 19.00 ds. K. 
Hazeleger. Gez. dienst.
O.v.d.: dhr. W. Menzo. Diake-
nen: B. Mellema en W. Witten-
berg. Collecten: stg. Malawi, 
kerk en gebouwen. Gastheer: 
A. Maat.
Jarig. Op 23 nov. hoopt dhr. A. 
Veltink, De Marke 7, 7692 AT 
Mariënberg, 86 jaar te worden.
Op 29 nov. hoopt Aniek Ols-
man, Stationslaan 12P, 7681 DL 
Vroomshoop, 26 jaar te worden.
Meeleven. Dit maal wordt er 
niemand met name genoemd, 
maar dat wil niet zeggen dat er 
geen zorgen, verdriet of juist 
vreugde is.
Tekst. Tien misverstanden 
over God. 6. God is onverschil-
lig. Je kunt ook het idee heb-
ben dat God niet om je geeft. Je 
hoort wel vaak over Zijn liefde 
en nabijheid, maar ervaart daar 

Vervolg van pagina 3

berichten uit de gemeente 

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

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

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

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?

Advertenties

Overijssel

Nieuwe Hengelose jeugdwerker Marije Kooistra: 

“Wij willen kerk zijn in en van de stad.”
Sinds september is Marije Kooistra (33) kerkelijk werker in de Water-
staatskerk te Hengelo. Ze is erg enthousiast over deze nieuwe uitdaging, 
nadat ze vijf jaar geleden stopte met haar werk in de zorg en met een 
HBO-opleiding � eologie begon aan de Christelijke Hogeschool Ede. 

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE 
JEUGDBIJEENKOMST?

Lees verder op pagina 7

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

INTERESSANTE LEZING?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

KERSTCONCERT?
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Marije wordt 
geboren in Fries-

land waarna ze in verschillende 
plaatsen in Noord-Nederland 
opgroeit. Haar vader is predikant 
dus verhuizen ze vaak. Het vier-
tallige gezin (vader, moeder, jon-
ger broertje en Marije) bezoekt 
de Protestantse Kerk, de gere-
formeerde tak. Marije kijkt terug 
op een fi jne jeugd. “Ik wilde graag 
met mensen werken dus ben ik 
de opleiding ‘social work’ gaan 
doen. Uiteindelijk ben ik gaan 
werken in de ambulante psychia-
trie en verslavingszorg. Dat beviel 
me goed, alleen 
de crisis en bezui-
nigingen maak-
ten het er niet 
leuker op.” Ze 
kiest ervoor om te stoppen met 
werken en haar droom achterna 
te jagen. Samen met haar man 
woont ze inmiddels in Enschede.

Nieuwe studie
“De opleiding tot kerkelijk wer-
ker sprak me altijd al aan. Ik ben 
in Ede gaan kijken en was gelijk 
heel enthousiast. Het is een 
opleiding op maat. Ze kijken goed 
naar wie je bent, wat je wilt en 
wat je in huis hebt. Heel fi jn. Ook 
had ik behoorlijk wat vrijstel-
lingen door mijn ervaring in de 
zorg en het vrijwilligerswerk in de 
kerk. Die nieuwe opleiding heet 
voluit ‘Godsdienst en pastoraal 
werk’, maar HBO Theologie is 
eigenlijk een betere naam.” Uit-
eindelijk studeert Marije af in vier 
jaar en in de tussentijd krijgt ze 
twee kinderen. Jelle is nu vier en 
Femke twee.

Stage 
“Ik heb stage gelopen in de Pro-
testantse Gemeente Borne. In 
mijn laatste studiejaar heb ik 

onder andere een plan geschre-
ven en gepresenteerd over 
‘omzien en pastoraat’. In Borne 
wilden ze het pastoraat graag 
dichtbij de mensen brengen en 
stimuleren dat men onderling in 
de wijk omziet naar elkaar. Er zijn 
namelijk genoeg mensen die daar 
goed in zijn. Het is belangrijk dat 
er buurtkringen worden gevormd 
waarbij goed wordt gekeken wie 
er als contactpersoon kan funge-
ren. Het crisis-pastoraat wordt 
vervolgens gedaan door een 
pastoraal team van predikanten, 
ouderlingen en bezoekers. 

Kerk in de stad
Toen de Protestantse Gemeente 

in Hengelo een 
jeugdwerker 
zocht, greep 
Marije deze kans 
meteen aan. Het 

is een grote gemeente, waarin 
verschillende PKN-gemeentes die 
in diverse Hengelose kerkgebou-
wen kerkten, zijn samengegaan. 
Sinds 2018 kerkt de hele gemeen-
te in de Waterstaatskerk, die 
midden in de stad staat. Marije: 
“We willen graag echt een kerk in 
en van de stad zijn. Er worden bij-
voorbeeld lunchconcerten geor-
ganiseerd. Ook zijn er getijdenge-
beden, een kwartiertje voor God, 
waarvoor iedereen elke werkdag 
om half negen en om half één 
terecht kan in de kerk.”

Jeugdwerker
“Als jeugdwerker ben ik een ver-
binder en coördinator”, vertelt 
Marije enthousiast. “Ik hoef niet 
alles te leiden; we doen het met 
z’n allen. Er lopen ook al vele 
succesvolle projecten zoals de 
wekelijkse Jeugdkerk, jongeren-
gepreksgroepen en het jaarlijks 
jeugdkamp. Nieuwere initiatieven 
worden ontplooid zoals Klieder-
kerk en Sirkelslag. In het voorjaar 
van 2020 gaan we weer beginnen 

met ‘Geloven op schoot’ en de 
‘Doopreünie’. Hierbij focussen 
we ons op jonge ouders en de 
geloofsopvoeding van de kinderen. 
We gaan met elkaar in gesprek 
maar willen het daarnaast gezellig 
hebben. Ook dat is belangrijk.”

Moeder
Als moeder van twee kleine 
kinderen valt Marije zelf ook in 
de doelgroep. Lachend: “Laatst 
vroeg mijn zoontje, op het 
moment dat de dominee de kerk 
binnen kwam, ‘Komt God bin-
nen?’ Ik dacht: ‘Oh, hoe ga ik dit 
uitleggen?’ Straks denkt hij nog 
dat zijn opa God is. Thuis hebben 
we er over gepraat en een stukje 
uit Genesis gelezen.”

Toekomst
Hoewel Marije nog maar net 
begonnen is, ziet ze in Hengelo 
de toekomst zonnig tegemoet. 
 “Het is een levendige gemeente 
en er gebeurt van alles. Ik heb 
veel plezier in mijn werk. Het 
jeugdwerk is iets van jong en oud 
samen. Ik mag ook voorgaan in 
de ‘jong en oud diensten’. Dat 
zijn laagdrempelige diensten en 
kinderen krijgen taakjes zoals 
bijvoorbeeld Bijbel lezen.” Zelf 
wordt Marije graag verrast door 
de Bijbel. “Ik ken niet elk vers uit 
m’n hoofd, hoor. Maar elke keer 
als ik een stuk lees, kan ik er 
wat anders uithalen. 
De Bijbel is voor mij een 
inspiratiebron.”

Nieuwe Hengelose jeugdwerker Marije Kooistra: 

“Wij willen kerk zijn in en van de stad.”
Sinds september is Marije Kooistra (33) kerkelijk werker in de Water-
staatskerk te Hengelo. Ze is erg enthousiast over deze nieuwe uitdaging, 
nadat ze vijf jaar geleden stopte met haar werk in de zorg en met een 
HBO-opleiding � eologie begon aan de Christelijke Hogeschool Ede. 

Jeugdwerker Marije Kooistra ervaart de Waterstaatskerk als een levendige gemeente. “Er gebeurt 
van alles. Ik heb veel plezier in mijn werk.”

DOOR ELLEN TER 

AVEST, WIERDEN

“HET IS EEN LEVENDIGE GEMEENTE 
EN ER GEBEURT VAN ALLES. IK HEB 

VEEL PLEZIER IN MIJN WERK.”

DOOR DS. A. HEKMAN 

Een verzonnen koninkrijk. 
Het verhaal van onze natio-
nale mythe. Flip van Doorn. 
Uitg. Thomas Rap 2018 Prijs € 20

Een zeer lezenswaardig boek, 
knap geschreven. Een ontdek-
kingsreis door Nederland. We 
worden meegenomen naar plaat-
sen die kenmerkende trekken van 
ons land weergeven. Ze vertel-
len waar we vandaan komen, de 
bodem, de mensen van elders, de 
taal, onze grenzen, religie, natio-
naliteit, tradities, onze plek in de 
wereld. We leren onszelf kennen. 
Het boek maakt Nederland her-
kenbaar.

Richteren. De prediking van 
het Oude Testament. Dr. 
Magdel le Roux. Uitg. KokBoe-
kencentrum, Utrecht, 2018 
Prijs € 60

De auteur is hoogleraar Oude 
Testament en Bijbelse arche-
ologie aan de Universiteit van 
Zuid-Afrika te Pretoria. In dit 
commentaar heeft zij geko-
zen voor een opzet waarin zij 
de verschillende dimensies- 
zoals de politieke, de sociaal-
culturele, de economische, de 
godsdienstig-ideologische en de 
literaire gelijke aandacht geeft. 
Het boek Richteren vertelt 
over de ongehoorzaamheid van 
Israels stammen, maar ook van 
Gods geduld en zijn liefde voor 
het verkoren volk. De auteur 
baseert haar commentaar voor 

een groot deel op archeologisch 
onderzoek en op studies naar 
het functioneren van Afrikaanse 
stammen.

Aangenaam  kennis te 
maken. De ontmoeting van 
Europeanen met het hin-
doeïsme in India. Jan Peter 
Schouten. Uitg. Damon, Eind-
hoven 2018 Prijs € 19,90

Aan de hand van verhalen van 
bezoekers van India wordt ver-
teld hoe het hindoeïsme  langza-
merhand in kaart werd gebracht. 
De talen van India werden ont-
sloten, rituelen bestudeerd, 
godsdienstige overtuigingen ont-
vouwd. Duidelijk wordt de grote 
verscheidenheid. Een religie die 
boeit. Een boek om deze religie 
nader te leren kennen.

boeken

Kabbala als 
levenskunst
Marry van Vliet begint deze 
avond met een inleiding op het 
Chassidisch Jodendom. Daarna 
gaat ze dieper in op de Joodse 
mystiek, de Kabbala. Kabbala 
betekent: overlevering ontvan-
gen. Geluk, liefde, eigenbelang 
en rechtvaardigheid zijn allemaal 
thema’s die het individu en de 
gemeenschap raken. Hoe geven 
we op een zinvolle manier vorm 
aan ons leven en dragen we bij 
aan dat van anderen? Kortom: 
wat is de kunst van het leven? 
Aan de hand van het boek: ‘Kab-
bala als levenskunst. Op zoek 
naar eenheid en heling.’ (2018) 
van Marcus van Loopik wordt dit 
besproken. 

Dinsdag 26 november, 19.30 uur, Veendam, Grote Kerk, 
’t Centrum, J.G. Pinksterstraat 5, koffi e/thee: 
€ 1, opgave: Marry van Vliet, (0598) 622 731,
marryvanvliet@xs4all.nl

 Ontmoetingsavond 
kerkenraden 
Steenwijkerland
Een speciale ontmoetingsavond 
voor de kerkenraden in Steen-
wijkerland. Alle kerkenraden 
en voorgangers zijn welkom. 
Doel van de bijeenkomst is het 
bevorderen van de onderlinge 
afstemming tussen de kerken in 
de regio, geestelijke verdieping 
en praktische verbreding. Pro-
testantse gemeente Oldemarkt 
is gastheer en werkt samen met 
de classis. Herman Brouwer, 
voorzitter van de kerkenraad, 
vertelt hoe zijn gemeente invul-
ling geeft aan de week van gebed 
2020. Men kan met elkaar van 
gedachten wisselen over deze 
week, het persoonlijk gebed en 
de voorbeden. Materiaal voor 
de week van gebed: www.raad-
vankerken.nl. Aanmelden bijeen-
komst: k.vanderkamp@
protestantsekerk.nl. 

Donderdag 28 november, 19.30 uur, Oldemarkt, Protes-
tantse Gemeente, Hoofdstraat 27 

Peuter- en 
kleuterviering in 
Hengelo
“Laat de kinderen tot Mij 
komen,” zegt Jezus in Marcus 
10. Precies dat doet de Water-
staatskerk tijdens de peuter- en 
kleuterviering. Dit keer gaat het 
over een feest. Wie komt er 
naar het feest? Er is muziek, er is 
eten, maar wie zorgt er voor het 
drinken? Vaders, moeders, opa, 
oma’s, broers en zussen zijn ook 
van harte welkom!

Zondag 1 december, 15.00 uur, Hengelo, Waterstaats-
kerk, Deldenerstraat 20
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Zaterdag 16 november
EO | NPO2 | 18.20
Nederland Zingt
Special: De Heer is mijn Herder. 
De prachtige woorden uit Psalm 
23 vormen het thema voor deze 
uitzending. Liederen vol hoop en 
troost en bemoediging vanuit ver-
schillende locaties in ons land.

Zondag 17 november
EO | NPO2 | 9.20
Zie je Zondag
Gods liefde delen. Marleen Stel-
ling vervolgt haar zoektocht naar 
de kracht van Mozaïek 0318, 
een kerk in Veenendaal. Iedere 
zondag worden daar drie grote 
diensten gehouden. Ondertus-
sen volgen de kinderen hun eigen 
programma.

Zondag 17 november
KRO-NCRV | NPO2 | 23.10
Kruispunt
Kun je een kind beschermen 
tegen de gevolgen van een schei-
ding? In deze uitzending een spe-
cial waarin de kinderen centraal 
staan. Wat betekent het voor hen 
om tussen twee vuren te staan?

Maandag 18 november
NTR | NPO3 | 21.25
Narcostaat
Afl .1 Geweld in de drugswereld. 
Danny Ghosen zoekt in deze afl e-
vering van Narcostaat waarom 
het geweld in de drugswereld is 
toegenomen. Hij praat met dea-
lers die altijd wapens bij zich heb-
ben om zich te verdedigen tegen 
ripdeals.

Dinsdag 19 november
AVROTROS | NPO2 | 20.25
Volle Zalen
Voor theaterregisseur Ivo Hove 
is er één plek die hem zeer dier-
baar is: het Klein Seminarium, 
een katholiek jongensinternaat in 
Hoogstraten. Samen met Cornald 
Maas keert Van Hove terug naar 
het internaat.

Woensdag 20 november
NTR | NPO2 | 21.15
Hongeren voor Holland
In november 1944 - nu 75 jaar 
geleden - breekt in Nederland de 
hongerwinter uit. Precies op dat 
moment laten 36 gezonde jonge-
mannen zich een jaar lang geheel 
vrijwillig uithongeren.

Donderdag 21 november
KRO-NCRV | NPO2 | 16.10
Met hart en ziel
Op zondag 24 november worden 
in veel protestantse kerken de 
mensen herdacht die het afgelo-
pen jaar zijn overleden. In Met 
hart en ziel doen we dat in het 
klein door verhalen te vertellen 
van een aantal mensen die een 
geliefde hebben verloren.

Vrijdag 22 november
NTR | NPO2 | 21.10
Verborgen Verleden van 
Nederland
Af.7 Hotel des Indes. Een meer 
Haagse plek dan het statige en 
chique Hotel d es Indes aan het 
Lange Voorhout is nauwelijks 
denkbaar.

Snel even een 
boodschap doen in 

een naburig dorp. Voor mij bete-
kent dat: hup, op de fi ets, doen 
wat je moet doen en dan lekker 
rustig weer naar huis. 

Zo ging het ook laatst, op een 
namiddag. 
Op de heenweg vergezellen mij een 
vriendelijk zonnetje en een zacht 
briesje. Hè, fi jn. Drukte, zorgen, 
alles wat mij bezighoudt, waait 
weg in de ruimte. Zelfs mijn eigen 
gedachten fl adderen vrolijk rond. 

En nu ben ik op de terugtocht en 
is de zon weg.
-Hé, je hebt geen ach-
terlicht… 
Een narrige stem ach-
ter mij laat mij schrik-
ken. In een angstaanja-
gende vaart racet mij 
een dame - categorie 
vitalo-op-elektrische-
fi ets - voorbij. 
- Het is nog licht, roep 
ik argeloos.
Ze kijkt mij over haar rechter-
schouder beschuldigend aan en 
zegt bits:

-Overdag heb ik altijd mijn lich-
ten aan. Klinkt als: doe jij dat ook 
maar, en rap een beetje.
Ze begint te slingeren en kijkt 
gauw weer voor zich. Dat heb 
je met die senioren. Als ze hun 
aandacht niet bij de weg hou-
den, verliezen ze hun evenwicht. 
Omkijken is gevaarlijk op die leef-
tijd. Te laat bedenk ik een snedig 
weerwoord. 

-Doe jij je balansoefeningen wel? 
De woorden ketsen af op haar 
dove rug. Dus mopper ik in mij-
zelf:
-Nee, ik doe overdag geen fi ets-
lampen aan. Trouwens, kijk naar 
je eigen fi etsgedrag. Hoe goed 
zal ons aller milieu reageren op 
al die accu’s van afgedankte elek-
trische fi etsen die straks naar de 
schroothoop gaan? Hoor je mij 
daarover? En hoe onveilig maken 
jullie, vliegende Hollanders, onze 
rijwielpaden? 

Waarom doen mensen dat toch: 

elkaar de maat nemen? En niet 
alleen op een lokaal fi etspad. 
Spreek milieufanaten maar eens 
een ietsepietsie tegen; de ganse 
groene scene valt over je heen. 
Of zeg eens iets over Islamieten 
wat linksige rakkers in het ver-
keerde keelgat schiet; tien keer 
raden wat er gebeurt. 
En dan wijzelf, christenen? Geen 
haar beter zijn we. Verkondig 
je dat Islamieten bij ons horen 
omdat ze geloven in de God van 
Abram, Izak en Jacob, net als wij, 
dan is heftige kritiek van de halve 
christenheid je deel. Getuig je dat 
je een engel gezien hebt. Of dat je 
Gods stem gehoord hebt. Of dat 
je kind genezen is op gebed. Of 
dat je gelooft in schepping en niet 
in evolutie. Dan is er altijd wel 
ergens een christen die je luid en 
duidelijk te verstaan geeft dat je 
ernstig dwaalt.

Moet ik dan leven zoals ande-
ren willen dat ik leef? En geloven 
wat anderen willen dat ik geloof? 
Nogmaals, waarom toch? 

Dus lieve mevrouw-de-vitalo-
op-je-elektrische-fi ets. Laat mij 
lekker fi etsen op mijn klassieke 
Gazelle. Zonder accu. In het 
licht dat God ook mij elke dag 

opnieuw weer schenkt.
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Kijk naar jezelf

gezi(e)n 

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse

voorvallen in haar familie met vijf kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

Lezen en herlezen
Bernard Reitsma is hoogleraar aan 
de VU voor de bijzondere leerstoel 
Kerk in de context van de Islam. 
In het Nederlands Dagblad schreef 
hij dat theologische inzichten en 
dogma’s aardig zijn voor de theo-
loog, maar dat de zondagse preek 
de kerkganger ertoe moet aanzetten 
zelf de Bijbel te lezen.

Onlangs hoorde ik John Piper 
spreken over wat preken 
inhoudt. Hij legde er grote 
nadruk op dat het er vooral om 
gaat dat theologen mensen mee-
nemen in het verstaan van wat 
er in de Bijbel geschreven is. Het 
gaat er niet om dat theologen 
hun kennis doorgeven of alleen 
maar hun dogma’s uitleggen, 
maar dat ze de gemeente helpen 
de Bijbel te verstaan. Zodat ze 
niet zullen denken dat het gezag 
bij hen ligt of bij de kerk, maar 
alleen maar in wat God te zeg-
gen heeft. Ik heb in de loop van 
de tijd geleerd dat vernieuwing 
van de christelijke gemeente hier 
begint. Dat theologiestuden-
ten de Bijbel leren bestuderen. 
Dat christenen opnieuw leren 
luisteren naar de Schrift. Lezen 
en herlezen, studeren en medi-
teren. Ons telkens weer laten 
verrassen door God, die net 
iets anders zegt dan wij altijd 
dachten. En ons daar intens 
over verheugen, zodat iedereen 
iets kan proeven in ons van de 
onvoorstelbare goedheid en lief-
de van God. 

Integriteitscrisis
Integriteit is een groot goed. Je ver-
wacht dat accountants dat als geen 
ander weten. De reclameorganisatie 
Adformatie meldt in haar digitale 
nieuwsbrief dat de Nederlandse 
Beroepsvereniging van Accountants 
(NBA) nu zelf onder vuur ligt van-
wege integriteitsproblemen. 

 33689877

De NBA is niet van plan te stop-
pen met een grote campagne 
om het imago van de beroeps-
groep te verbeteren onder het 
Nederlandse publiek, ondanks 
dat het zelf heeft te maken met 
een ernstige integriteitscrisis in 
de top van de organisatie. Alge-
meen-directeur Harm Mannak 
van de NBA is geschorst omdat 
hij bemiddelde bij de komst van 
Andy Fastow als spreker op een 
seminar van de accountantsver-
eniging over fraude. Mannak had 
verzwegen dat Fastow aandeel-
houder is van het Rotterdamse 
techbedrijf KeenCorp, waar hij 
zelf de raad van commissarissen 
leidt. Bovendien was er veel kri-
tiek op het feit dat Mannak en 
de NBA aan Fastow een podium 
hadden geboden. Fastow was cfo 
van Enron ten tijde dat dit Ameri-
kaanse energiebedrijf de grootste 
bedrijfsfraude uit de geschiedenis 
pleegde. Fastow zat zes jaar vast 
voor zijn rol daarin. 

Twee soorten liefde
In het blad Opwekking vraagt de 
Zwolse evangelist Kees Goedhart 
zich af hoe wij God moeten liefheb-
ben met heel ons hart, heel onze 
ziel en heel ons verstand, zoals 
Jezus in Mattheüs 22 zegt.

We moeten allereerst vaststellen 
dat er twee soorten liefde zijn: de 
liefde via ons gevoel en de liefde 
via onze wil. Over de eerste vorm 
van liefde hebben wij weinig con-
trole. Deze liefde komt en gaat, is 
hevig en dan weer lauw. Het mag 
duidelijk zijn dat Jezus deze vorm 
van liefde niet bedoelt bij zijn 
gebod. De liefde waar de Bijbel 
over spreekt, is niet de liefde via 
het gevoel, maar de liefde via de 
wil. God heeft nooit bedoeld dat 
de mens een speelbal zou worden 
van zijn gevoelens. Ons emoti-
onele, gevoelsmatige leven kan 
erg fi jn zijn en het hoort bij ons, 
maar het is ten opzichte van God 
niet het belangrijkste. Als God 
zegt dat wij Hem moeten liefheb-
ben, is het goed om te beginnen 
met de vraag: “Willen wij Hem 
liefhebben?” Als wij willen (denk 
hierbij ook eens aan de man die 
38 jaar ziek was in Johannes 5:1-
9), dan gebeurt het wonder: wij 
blijken te kunnen liefhebben! 
Iemand heeft eens gezegd (waar-
schijnlijk een piloot): “De wil is 
de automatische piloot die de ziel 
op koers houdt.” 

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.
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nooit iets van. Of je bent om 
één of andere reden zo bescha-
digd geraakt, dat je onmogelijk 
kunt aanvaarden dat God wer-
kelijk bewogen om jou is; dat Hij 
om je geeft. Woorden van men-
sen kunnen je hierin niet verder 
helpen; woorden van God mis-

schien wel. Lees psalm 139 maar 
eens. Zo is God.

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 17 nov.: Kloos-
terkerk 9.30 ds. H. Dorgelo. 
H.A. Knd.: groep 1 t/m 8. 

Oppas: aanwezig. Collecten: 
diaconie, kerk en onderhouds-
fonds. ’t Refter Underground 
11.00 Teenage-meeting. Thema: 
Adventspel.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-

241427
Kerkdiensten 17 nov.: 10.00 
ds. T. Noort, IJsselmuiden. H.A. 
Oppas: Geke van Benthem en 
Lianne Vos. Knd.: groep 1: Ina 
en Geri. Organist: Tjakko de 
Jonge. 14.30 ds. T. Noort, IJs-
selmuiden. H.A. en dankzegging. 
Organist: Corry van den Berg. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

Twee soorten liefde
In het blad Opwekking vraagt de 
Zwolse evangelist Kees Goedhart 
zich af hoe wij God moeten liefheb-
ben met heel ons hart, heel onze 
ziel en heel ons verstand, zoals 
Jezus in Mattheüs 22 zegt.

We moeten allereerst vaststellen 
dat er twee soorten liefde zijn: de 
liefde via ons gevoel en de liefde 
via onze wil. Over de eerste vorm 
van liefde hebben wij weinig con-
trole. Deze liefde komt en gaat, is 
hevig en dan weer lauw. Het mag 
duidelijk zijn dat Jezus deze vorm 
van liefde niet bedoelt bij zijn 
gebod. De liefde waar de Bijbel 
over spreekt, is niet de liefde via 
het gevoel, maar de liefde via de 
wil. God heeft nooit bedoeld dat 
de mens een speelbal zou worden 
van zijn gevoelens. Ons emoti-
onele, gevoelsmatige leven kan 
erg fi jn zijn en het hoort bij ons, 
maar het is ten opzichte van God 
niet het belangrijkste. Als God 
zegt dat wij Hem moeten liefheb-
ben, is het goed om te beginnen 
met de vraag: “Willen wij Hem 
liefhebben?” Als wij willen (denk 
hierbij ook eens aan de man die 
38 jaar ziek was in Johannes 5:1-
9), dan gebeurt het wonder: wij 
blijken te kunnen liefhebben! 
Iemand heeft eens gezegd (waar-
schijnlijk een piloot): “De wil is 
de automatische piloot die de ziel 
op koers houdt.” 

DOOR DS. HANS ESBACH

Die benauwde gezichten zie ik 
soms ook bij gelovige mensen 
die aan het einde van hun leven 
komen en beseffen dat het niet 
lang meer zal duren voor zij voor 
de rechterstoel van Christus zul-
len staan. Natuurlijk, ik ben wel 
gelovig, maar toch… Angst en 
onzekerheid proef ik bij hen.

Op de rand
Vandaag las ik in de Bijbel 2 Kor. 
5:10, waar staat: ‘Wij moeten allen 
voor de rechterstoel van Christus 
verschijnen. Iedereen krijgt wat 
hij verdiend heeft’. Ik sta zelf op 
de rand van dit leven, dus hoe zal 
ik ervan af komen?  Ben ik goed 
genoeg om bij God te komen? 
Het antwoord is: ‘Nee, ik red het 
niet’. Maar dat hoéft ook niet. De 
Here Jezus is gekomen. Hij ging 
in mijn plaats het oordeel door. 
Stierf voor mij, zodat ik kan leven. 
Rom. 8:1 zegt: 
‘Wie in Christus 
Jezus zijn worden 
niet meer veroor-
deeld’. Geweldig 
toch?

Uitdelen van prijzen
Maar hoe zit het dan met die 

‘rechterstoel’? Het Griekse 
woord voor rechterstoel is 
‘Bema’, het wijst op de plek waar 
de jury van stadionspelen zat. Het 
ging hen niet om het veroordelen 
van deelnemers, maar om het uit-
delen van de prijzen. Dus niet om 
veroordelen, maar om beoorde-
len en belonen! 

Maar wacht even: wil dat zeggen, 
dat ik ‘beloond’ zal gaan worden 
als ik voor Gods rechterstoel 
kom te staan? Een soort ‘red-
ding+’? 1 Kor. 3:10 zegt: Jezus 
Christus is het fundament van 
mijn redding. Hij is Gods grote 
genade-geschenk. De vraag is: 
wat bouw ik op dat fundament? 
In deze tijd voor mijn overlijden 
kijk ik terug op mijn leven. Ik 
krijg veel  bemoedigende reacties 
van mensen over ontmoetingen 
en ervaringen in het verleden. Ik 
vind het fantastisch om Jezus te 

mogen volgen en 
te dienen. Maar 
moet ik daarvoor 
‘beloond’ wor-
den? Kom nou 

toch. Ik ken ook de donkere kan-
ten van mezelf. ‘Uw genade is mij 
genoeg’. Ik word verlegen, alleen 
al bij de gedachte. 

Kransen
Toch zingen we: ‘Al wat gedaan 
werd uit liefde voor Jezus, dat 
houdt zijn waarde en blijft eeuwig 
bestaan.’ Toch spreekt de Bijbel 
over God, die het geweldig vindt 
om prijzen te mogen uitreiken. 
Als wij voor de rechterstoel van 
Jezus staan, ligt daar een beloning 
voor ons klaar. Ik ben ontzettend 
benieuwd hoe dat zal zijn. In het 
Nieuwe Testament lees ik op vijf 
plaatsen over ‘kransen’ die wij krij-
gen. Dit zijn ze: 

Een onvergankelijke erekrans: 
1 Kor. 9:25
De erekrans voor mensen, 
die wij tot Jezus mochten leiden: 1 
Thes. 2:19
De krans van de gerechtigheid: 
2 Tim. 4:7
De lauwerkrans van het leven: Op. 
2:10
De krans van de luister: 1 Petr. 5:4

Voor Hem
Prachtig al die kransen, onze 
‘beloning’. Maar als wij voor Gods 
troon staan, blijft er maar één ding 
te doen. Openb. 4:9,10: We staan 
in een troonzaal vol lofprijzing en 
aanbidding. ‘Heilig, heilig, heilig’ 
klinkt overal om ons heen. Met 
de oudsten buigen we neer voor 
Hem die op de troon zit, aanbid-
den Hem en leggen onze kransen 
voor Zijn troon met de woorden: 
‘U komt alle lof, eer en macht toe, 

Heer, onze God.’ Immers: Ere wie 
ere toekomt! Hij alleen is waar-
dig! Dat ik Hem mag kennen vind 
ik al een geweldige beloning. Dat 
ik straks mag zijn, waar Jezus is: 
super! Lof zij U, Christus!!

*) Hans Eschbach overleed dit voorjaar aan de gevolgen 

van kanker. Hij was achtereenvolgend predikant in Ensche-

de, Nootdorp, Aalsmeer, Spijkenisse en directeur van het 

Evangelisch Werkverband (PKN). Bij leven stuurde hij het 

GZ een serie artikelen ter publicatie; de meeste zijn reeds 

geplaatst. Recent verscheen van zijn hand het boek Soli 

Deo Gloria, ISBN 9789032300951, € 12,50 

Sidderen voor de rechterstoel
Ik ben ooit een keer naar de rechtszaal gegaan om te zien hoe het er daar 
aan toegaat. Gelukkig heb ik zelf nooit voor zo’n rechterstoel gestaan, 
want ik zag heel wat benauwde gezichten. 

HET ANTWOORD IS: ‘NEE, IK RED HET 
NIET’. MAAR DAT HOÉFT OOK NIET. 

DE HERE JEZUS IS GEKOMEN.

We staan in een troonzaal vol 
lofprijzing en aanbidding. Wij 
leggen onze kransen voor Zijn 

troon, want: ‘U komt alle lof, eer 
en macht toe, Heer, onze God’. 

(Openb. 4: 9,10)

Lezing ‘Mazzeltov’ 
in Zwartsluis 
Een interactieve lezing over 
Israël; wat weten wij eigenlijk van 
onze ‘oudste broer’? Hoe kun-
nen we elkaar beter begrijpen 
en van elkaar leren? Op karak-
teristieke en aanstekelijke wijze 
zal Tom Fürstenberg ingaan op 
de vele aspecten van het Joden-
dom, waaronder de gebruiken en 
rituelen. Alle zintuigen worden 
tijdens deze lezing gebruikt: ogen 
(demonstraties, tekst, afbeeldin-
gen, fi lmpjes), oren (vertellen, 
voorzingen) en handen (alle juda-
ica mogen worden aangeraakt). 
Drs. Tom A. Fürstenberg is Chaz-
zan (voorzanger bij synagogedien-
sten) van de Joodse gemeente 
Beth Shoshanna in Raalte en 
de Liberaal Joodse Gemeente 
Utrecht. 

Donderdag 21 november, 20.00 uur, Zwartsluis, 
De Poort, opgeven: www.leerhuiszwartewaterland.nl

Lezing rabbijn 
Lion S. Erwteman
Rabbijn Lion S. Erwteman (1949) 
is een zoon van twee Joodse 
ouders en werd geboren in 
Eindhoven. Tegenwoordig woont 
hij in Amsterdam waar hij rab-
bijn is en tevens hoofdredacteur 
van Melach HaArets (Zout der 
Aarde). Hij geeft in Kampen een 
lezing over het thema: Messias- 
belijdende Joden in Nederland 
en Israël, wat geloven zij? Op 
deze en tal van andere vragen 
geeft rabbijn Erwteman ant-
woord. De organisatie ligt in 
handen van de commissie Kerk 
& Israël.

Dinsdagavond 26 november, 20.00 uur, Kampen, Lem-
kerzaal broederhuis, Broederweg 16, www.hervormd-
kampen.nl 

Trinity: 
Kerststallentour 
2019
De derde editie van de Trinity 
Kersttallentour staat voor de 
deur. Een feest in festivalsfeer 
in diverse overdekte manege-
rijhallen. Vooraf is er stamppot, 
gegeten aan lange schraagtafels. 
Ook ander lekkers zoals chocola-
demelk en glühwein. Na het eten 
begint het concert. Trinity speelt 
op twee boerenkarren en de con-
certen gaan door, wat de tempe-
ratuur ook doet.

Zaterdag 7 december, 20.00 uur, Zwolle, 
Haersterveerweg 1a, Manege Zwolle

Boek cadeau!
Spreken de artikelen van Hans 
Eschbach u aan? Lees dan zijn 
autobiografi e ‘Soli Deo Glo-
ria’, die hij vlak voor zijn dood 
afrondde. Een optimistisch 
levensverhaal van een gelovig 
mens die weet dat zijn einde 
nadert. Kost in de winkel 
€ 12,50. Geef een nieuwe 
abonnee op (geen proefabon-
nee!) en u ontvangt dit boek 
GRATIS. Dat gaat zo: stuur 
een mail henriette@topic-cc.
nl met de naam en 
adresgegevens van 
de nieuwe abon-
nee en uw naam 
en adresgegevens. 
Dan ontvangt u 
per omgaande 
‘Soli Deo Gloria’.

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWJAARS
CONCERT?
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Vrijdag 15 november
Lucas 20:9-19

Zaterdag 16 november 
Lucas 20:20-26

Zondag 17 november
Lucas 20:27-40

Maandag 18 november
Lucas 20:41-21:4

Dinsdag 19 november
Hosea 8:1-7

Woensdag 20 november 
Hosea 8:8-14

Donderdag 21 november
Hosea 9:1-9

Vrijdag 22 november
Hosea 9:10-17

Door de knieën gaan is goed 
voor de kruisbanden. 
Rikkert Zuiderveld

‘Hoop in bange dagen’ is het 
thema van de Taizéviering in De 
Antenne. Stilte en meditatie staan 
centraal in deze vieringen, die hun 
bestaan danken aan de oecume-
nische geloofsgemeenschap in het 
Franse Taizé. Op verschillende 
plekken in de wereld organiseren 
mensen Taizé-achtige vieringen, 
met eenvoudige liederen van 1 à 2 
zinnen die herhaald worden. 

Zondag 17 november, 19.00 uur, Dedemsvaart, 
De Antenne, Wilhelminastraat 3

Wegens succes is er in De Schoof 
voor de tweede keer een viering 
‘Samen zingen, samen geloven’. 
Liederen en twee bijbellezingen 
met korte refl ecties wisselen 
elkaar af. Het thema is ‘Gods 
lamp geeft nieuwe hoop’. In een 
tijd van kerkverlating bloeit er 
overal ‘jong groen’ waarvan een 
groot deel geen kerkelijke ach-
tergrond heeft of ‘herintreder’ is. 
Vanuit 1 Samuël 1 en 1 Samuël 3 
wordt dit onderwerp bekeken. 

Zondag 17 november, 19.00 uur, Daarlerveen, De 
Schoof, Brugstraat 10

De jeugddienst in de Kruiskerk 
in Diever heeft als thema ‘Once 
upon a time’. Spreker Timo 
Hagendijk is te gast en de muzi-
kale medewerking komt van het 
jeugdcombo van de kerk. Maar 
voordat de dienst begint, is er 
voor jongeren vanaf 12 jaar tijd 
voor een spelletje, een hapje eten 
en wat gezelligheid. De deuren 
van de kelder staan vanaf 18.00 
uur open voor deze jeugdsoos.

Zondag 17 november, 8.00 uur (jeugdsoos), 19.15 uur 
(jeugddienst), Diever, Kruiskerk, jeugddienstcommissie@
kruiskerkdiever.nl 

Onder leiding van ds. Hans de Jong 
uit Drachten staat er in de Paulus-
kerk een zangdienst op het pro-
gramma. Thema voor de meditatie 
is: ‘Een goed verhaal… over een 
bierglas.’ Het Christelijk Mannen-
koor Hollandscheveld zorgt voor 
vocale medewerking met dirigent 
Frank Kaman en pianist Henry 
Huisjes. Tijdens de samenzang zal 
R.J. Assies uit Voorhout het orgel 
bespelen. Voorafgaand aan de 
dienst is er samenzang.

Zondag 17 november, 19.00 uur, Beilen, Pauluskerk

Taizé-dienst 
Dedemsvaart

Samen zingen, 
samen geloven

Jeugddienst en 
jeugdsoos

Zangdienst in 
Beilen

 Zondag 17 november 2019

Aalden 10.00 ds. S. Kits
Alteveer GK 10.00 ds. v/d 
Griend
Assen AK 10.00 ds. J. Goorhuis 
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel 
JK 10.00 da. L. van Ketel 19.00 
De Slingeborgh 10.30 da. A. 
van Beijeren OK 10.00 ds. R. 
Busschers
Beilen PK 10.00 ds. M. 
Hazeleger 19.00 ds. J. de Jong
Borger GH 10.00 ds. K. Jager. 
H.A.
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. 
v/d Werff. H.A.
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Kauffmann
Diever GK 10.00 ds. B. van 
Werven. H.A. 19.00 jeugddienst
Drijber GK 10.00 ds. De Vries
Dwingeloo 10.00 ds. H. de Jong
Een 9.30 mw. J. van Beveren
Elim HK 10.00 dhr. A. Lowijs
Emmen GrK 10.00 ds. 
Rappoldt Ichthus 10.00 ds. De 
Groot Kapel 10.00 ds. Wijnsma 
Opgang 10.00 ds. Fischer SH 
10.00 mw. Maatjes
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. P. van Elten
Gasselternijveen 10.00 ds. B. 
Urgert
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten BK 9.30 ds. A. Hekman
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. J. Greving
Hollandscheveld 10.00 ds. J. 
Wegerif 19.00 ds. P. de Vries
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. A. Donker
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans. H.A. GrK 9.30 ds. J. van 
Holten 17.00 ds. J. Snaterse HK 
9.30 ds. H. Rooze. H.A. OK 
9.30 ds. A. Heiner VH 9.30 ds. 
J. Batenburg Weidesteyn 10.30 
ds. H. Linde Olden Kinholt 
10.15 mw. H. Kleinjan
Klazienaveen KK 9.30 ds. G. 
Kajim
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 da. N. 

Veldman
Meppel GrK 10.00 ds. G. Zijl 
Erfdeel 10.00 dhr. K. Posthumus
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. 
van Breevoort
Nieuw-Balinge 9.30 en 15.00 
ds. M. v/d Ruitenbeek
Nieuweroord RH 10.00 ds. H. 
Bakhuis
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
Verkade
Nijeveen 10.00 E-meeting
Noordscheschut GK 19.00 ds. 
J. Telgenhof
Pesse OK 10.00 da. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Katerberg
Roden Op de Helte 10.00 ds. 
W. Meijles JK 9.30 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. v/d Meulen
Sleen DK 10.00 ds. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde. 
H.A.
Tiendeveen 10.00 en 15.00 ds. 
T. Beekman
Valthe BK 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.00 mw. A. 
Akkerman
Westerbork VH 10.00 
jeugddienst SK 10.00 mw. P. de 
Kruijff
Zuidlaren HK 10.00 n.b.
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 10.00 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Wesselink

Zondag 17 november 2019

Ens GK 9.30 mw. P. Hellinga 
19.00 jeugddienst
Kraggenburg 10.00 n.b.
Marknesse 9.30 ds. W. Andel
Urk BK 10.00 ds. G. van 
Zanden 17.00 ds. J. van Rumpt 
PK 10.00 ds. J. Swager 17.00 
ds. E. Terpstra De Poort 10.00 
ds. E. Terpstra 17.00 ds. G. van 
Zanden
Zeewolde 10.00 ds. E. v/d Wolf 
19.00 A-meezing Praise

Zondag 17 november 2019

Almelo Bleek 10.00 mw. A. 
Westerik De Ontmoeting 
10.00 ds. J. Wegerif 19.00 ds. L. 
Aangeenbrug GrK 10.00 ds. K. 
Sluiter PK 10.00 ds. O. Mulder 
Noach 10.00 ds. D. van Bart 
Eugeria 10.15 ds. N. Mels
Beerzerveld 10.00 ds. J. 
Adriaanse 19.00 ds. K. Hazeleger
Belt-Schutsloot 9.30 ds. H. Pap

Bergentheim WK 10.00 ds. G. 
Rohaan 19.00 ds. W. Broekema
Berkum HH 9.30 ds. A. 
Bronswijk
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 Carla Borgers
Bruchterveld 10.00 ds. T. 
Dankers 10.00 jobdienst
Daarle GK 9.30 en 15.00 ds. 
B. Heusinkveld. H.A. HK 9.30 
ds. W. Geuze. H.A. 15.00 ds. G. 
Schreuders. Dankz. H.A.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 
ds. T. KeuningOudleusen 10.00 
ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30 
ds. K. van Staveren De Fontein 
19.00 ds. J. Zondag VDK 16.30 
ds. K. van Staveren. Kruimeld.
De Krim PK 10.00 dhr. W. 
Kelder. Jeugdd.
Delden OB 10.00 ds. G. 
Lambers Heerspink
Den Ham GK 10.00 ds. 
Fernhout HK 19.00 ds. W. 
Sonnenberg DK 10.00 ds. A. 
Bierma
Enschede OK 10.00 ds. J. 
Zuurmond Lonneker 10.00 ds. 
P. Hendriks Usselo 10.00 ds. W. 
Janssen BK 10.00 ds. J. Zondag 
ZP 18.00 ddrs. A. Peijnenborg 
HZ 10.00 past. A. Kemper JK 
10.00 ds. N. Swen
Enter 9.30 ds. L. van Rikxoort 
19.00 ds. J. van Ark
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma. H.A. GrK 
9.30 ds. M. Mudde 15.30 ds. W. 
Hulsman. Sing-in HC 9.30 ds. B. 
v/d Kamp 19.00 n.b.
Giethoorn PG 10.00 ds. D. 
Lagerweij
Hardenberg HK 10.00 ds. W. 
v/d Wel De Matrix 9.30 ds. P. 
Noordmans Radewijk 10.00 
ds. J. Dijkstra HöK 10.00 ds. J. 
Kruiter Oostloorn 11.00 dhr. J. 
Smit SK 19.00 ds. W. v/d Wel
Heino 10.00 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. A. de Vries 19.00 ds. J. 
Kroeskop KW 9.30 ds. G. Ruiter 
KZ 10.15 ds. E. Groeneveld
Holten DK 9.30 ds. S. 
Roozenboom Kandelaar 9.30 
ds. A. de Lange. H.A. 19.00 ds. M. 
van Sandijk. H.A.
Kamperveen 9.30 ds. W. 
Dekker
Lemelerveld BK 10.00 
themadienst
Lutten KK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. W. 
Broekema. H.A.
Nieuwleusen GrK 10.00 en 

19.15 ds. G. Trouwborst OK 
10.00 ds. M. Winters
Nijverdal RB 9.30 ds. P. ten 
Kleij HC 9.30 ds. B. v/d Weg 
18.30 kand. Y. Breemes
Oldemarkt GK 9.30 dhr. A. 
Weemstra
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 
19.00 ds. R. de Bruijn HK 10.00 
ds. K. Hazeleger
Ossenzijl RH 10.00 ds. E. Jans
Paasloo 9.30 mw. H. Kramer
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S. 
Ris. H.A. 19.00 ds. J. Wegerif
Rouveen 11.00 ds. B. Steenwijk
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo. 
H.A.
Schuinesloot 9.30 mw. E. 
Kolthof
Sint Jansklooster JK 10.00 en 
14.30 ds. Noort. H.A. en dankz. 
Kapel 15.30 ds. H. Pap
Staphorst 9.00 ds. B. Steenwijk
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. v/d 
Honing OV 9.30 en EV 10.45 
ds. A. van ‘t
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters 19.00 ds. H. Pap MK 
10.00 Martin Brand NC 15.30 
ds. D. Wolters
Vriezenveen OK 9.30 ds. A. 
Gouma 19.00 OMC
Vroomshoop Het Anker 
9.30 ds. F. Schipper 19.00 ds. 
J. Antonides Irene 9.30 ds. J. 
Droogendijk
Wanneperveen 11.00 ds. 
Hoogstede
Westerhaar 9.30 ds. E. van 
Beesten
Wierden DK 9.00 ds. A. Prins 
10.45 ds. H. Donken 18.45 ds. 
D. Elsman GK 9.30 en 19.00 
ds. P. Dekker. H.A. 11.15 ds. P. 
Dekker. H.A.Hoge Hexel 9.30 
ds. W. Gorissen 15.00 ds. H. 
Donken
Wijhe NK 10.00 drs. J. Boom
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. J. de 
Kok. H.A. en dankz.
Windesheim 10.00 en 19.00 
ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. A. Paas
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. R. van Hornsveld
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. 
ter Beek. H.A. 19.00 ds. D. 
Lagerweij
Zwolle AK 9.30 ds. I. Epema 
GrK 17.00 Michaëlsviering JK 
9.30 ds. J. Boer 17.00 ds. H. de 
Jong LK 10.00 ds. L. Vos OK 
10.00 ds. J. Tissink Open Kring 
9.30 ds. M. Jonker. H.A. SiK 
10.00 ds. R. van Putten. H.A. 
19.00 dhr. J. Knol. Kliederkerk 
StK 10.00 ContaKtdienst

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

Drenthe

Flevoland

Overijssel

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

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

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

Eindredactie Willemke Wieringa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan Sjoerd Pasterkamp over Papoea Nieuw-Guinea 

DOOR KATRIEN RUITENBURG, 

NUNSPEET

Welke plaats neemt de eigen 
cultuur van een zendeling in bij 
zijn zendingswerk? In hoeverre 
passen nieuwe bekeerlingen hun 
cultuur aan? Met die vragen op 
zak bezochten we het zendelings-
echtpaar. 

Een halve eeuw geleden vertrok-
ken Jan Sjoerd en Coby Paster-
kamp naar het zendingsveld, en 
als zijn gezondheid het had toe-
gelaten, zouden zijn daar nog zijn. 
“In juli is de start van het werk 
feestelijk herdacht op Papoea-
Nieuw-Guinea”, vertelt Jan Sjoe-
rd. Hun werk begon in Australië, 
aan de noordkust. Via tussenlig-
gende eilanden kwamen ze ver-
volgens terecht in Papoea-Nieuw 
Guinea. 

Pioniers
Rond 1900 waren 
de eerste zen-
delingen afgezet 
langs de kust 
van het eiland 
Nieuw-Guinea. 
Velen kwam om door geweld of 
malaria. Toen de Pasterkamps er 
in de jaren zestig van de vorige 
eeuw aan het werk gingen, kon-

“Ik voelde 
mij één van 

hen”
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Agenda

Zaterdag 16 november
Stay Tuned Festival, 20.00 uur, 
Hoogeveen, Het Podium, 
Schutstraat 43, 
Staytunedfestival.nl

Vrijdag 15 t/m zondag 17 
november
Isrealityweekend: Ik heb niks 
met Israël. Toch? Lunteren, 
De Wildwal, € 59

Maandag 18 november
Tour: welkom in het huis van 
de predikers, 19.30 uur, € 10, 
Zwolle, Assendorperstraat 29, 
aanmelden: www.kloosterzwolle.
nl/programma 

Maandag 18 november
Kring overdag: geloven vroe-
ger en nu, 14.00 uur - 15.30 uur, 
Assen, Opstandingskerk, 
Wilgenbeemd 2 

Dinsdag 19 november
Thema Moment, 19.00 uur, Has-
selt, Ontmoetingskerk, info: 
www.leerhuiszwartewaterland.nl

Woensdag 20 november
Koffi eochtend met Tonneke Bij-
ker, 9.15 uur, Wierden, Hebron, 
Burgemeester J.C. van den Berg-
plein 3, gratis (collecte)

Donderdag 21 november
‘Verkendag pionieren’ door de 
PKN, 15.00 - 17.00 en 19.30 
- 21.30 uur, Almelo, De Ont-
moeting, Hoornbladstraat 29A, 
info: https://www.protestantse-
kerk.nl/evenementen/verkendagen

Donderdag 21 november
Bijeenkomst Geloven in samenle-
ven, 15.00 - 18.00 uur, Zwolle, 
Ulu-moskee, Gombertstraat, 
340

Donderdag 21 november
Lezing ‘Mazzeltov’, 20.00 uur, 
Zwartsluis, De Poort, Opge-
ven: www.leerhuiszwartewater-
land.nl

Vrijdag 22 november
Wandelen met de Dominicanen, 
Zwolle, Assendorperstraat 29, 
9.00 - 12.30 uur (inloop vanaf 
8.30 uur), € 5, aanmelden: 
info@kloosterzwolle.nl

Vrijdag 22 november
Ochtendgebed, 9.15 - 10.15 uur, 
Dronten, Kerkcentrum De Ark, 
De Oost 54

Zondag 24 november
Lezing Wim Zwitser: ‘Hosea - 
Gods grote trouw’, Almelo, 
Baptistengemeente De Bron, 
Adriaen Brouwerstraat 2, 19.00 
uur, info: zoeklicht.nl/agenda

Zondag 24 november 
Leerdiensten Tora en Evangelie, 
19.00 uur, Kampen, Open Hof, 
Lelystraat 49, m.m.v. ds. G.A. 
Trouwborst uit Nieuwleusen

Dinsdag 26 november
Lezing rabbijn Lion S. Erwteman, 
20.00 uur, Kampen, Lemker-
zaal broederhuis, Broederweg 16, 
www.hervormdkampen.nl 

Onder leiding van ds. Hans de Jong 
uit Drachten staat er in de Paulus-
kerk een zangdienst op het pro-
gramma. Thema voor de meditatie 
is: ‘Een goed verhaal… over een 
bierglas.’ Het Christelijk Mannen-
koor Hollandscheveld zorgt voor 
vocale medewerking met dirigent 
Frank Kaman en pianist Henry 
Huisjes. Tijdens de samenzang zal 
R.J. Assies uit Voorhout het orgel 
bespelen. Voorafgaand aan de 
dienst is er samenzang.

Zondag 17 november, 19.00 uur, Beilen, Pauluskerk

Zangdienst in 
Beilen

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Jan Sjoerd Pasterkamp over Papoea Nieuw-Guinea 

DOOR KATRIEN RUITENBURG, 

NUNSPEET

Welke plaats neemt de eigen 
cultuur van een zendeling in bij 
zijn zendingswerk? In hoeverre 
passen nieuwe bekeerlingen hun 
cultuur aan? Met die vragen op 
zak bezochten we het zendelings-
echtpaar. 

Een halve eeuw geleden vertrok-
ken Jan Sjoerd en Coby Paster-
kamp naar het zendingsveld, en 
als zijn gezondheid het had toe-
gelaten, zouden zijn daar nog zijn. 
“In juli is de start van het werk 
feestelijk herdacht op Papoea-
Nieuw-Guinea”, vertelt Jan Sjoe-
rd. Hun werk begon in Australië, 
aan de noordkust. Via tussenlig-
gende eilanden kwamen ze ver-
volgens terecht in Papoea-Nieuw 
Guinea. 

Pioniers
Rond 1900 waren 
de eerste zen-
delingen afgezet 
langs de kust 
van het eiland 
Nieuw-Guinea. 
Velen kwam om door geweld of 
malaria. Toen de Pasterkamps er 
in de jaren zestig van de vorige 
eeuw aan het werk gingen, kon-

den ze voortbouwen op het 
werk van deze pioniers. Vooral 
medisch en sociaal hadden hun 
voorgangers veel goeds tot stand 
gebracht. “Wel merkten we dat 
niet alle bekeerlingen echt chris-
ten waren,” aldus Jan Sjoerd. 
“Ze waren zogezegd geen ‘diep 
christen’; daarmee bedoel ik een 
gelovige die niet op voordeel uit 
is en die een andere houding aan-
neemt tegenover naburige stam-
men. Neem bijvoorbeeld iemand 
die een gestolen bijl terugbrengt. 
Wie daar 80 kilometer voor wil 
lopen, moet echt wel bekeerd 
zijn…”

Koppensnellers en 
kannibalen
Van niet-christenen kregen Coby 
en Jan Sjoerd vaak het verwijt 
dat ze de cultuur van de Papoea’s 
aantastten. Vrijwel niemand loopt 

er meer in tradi-
tionele kleding. 
Veel hutjes wor-
den nog gebouwd 
van materiaal uit 
het oerwoud, 
maar ook bezit 
vrijwel iedereen 

een mobiele telefoon. “Voor-
uitgang is niet tegen te houden. 
Het is goed als jongeren in het 
buitenland gaan studeren en dat 

armoede uitgebannen wordt. 
Aan de andere kant zouden wij 
bepaalde dingen graag terug wil-
len draaien. Verslaving aan porno-
grafi e, alcohol en drugs bijvoor-
beeld kwam voor de komst van 
de westerlingen niet voor. Maar 
is dat de schuld van de zendelin-
gen? Bovendien is 
er veel ten goede 
veranderd. De 
mensen voelen 
zich veiliger en 
gelukkiger dan 
voor de kennis-
making met het 
christendom. In de tijd dat wij 
op Papoea-Nieuw-Guinea aan 
kwamen, leefden de mensen in 
het strikte isolement van hun 
stam. Ze begaven zich alleen bui-
ten hun stam om andere stam-
men te bestelen en te bevech-
ten. Veel mensen kwamen om 
door geweld. Koppensnellen en 
kannibalisme kwamen nog veel 
voor en veroorzaakten angst en 
onveiligheid. Contact met andere 
stammen was onmogelijk omdat 
iedere stam een eigen taal had. 
Ik heb het idee dat antropologen 
graag willen geloven dat ergens 
op de wereld een ongerept para-
dijs bestaat, waar mensen dichtbij 
de natuur en in vrede leven, met 
eigen rituelen en gebruiksvoor-
werpen, zonder de verderfelijke 
invloed vanuit zogenaamd hoger 
ontwikkelde culturen. Maar heb-
ben ze zo’n paradijs gevonden, 
dan moet het onveranderd blij-
ven. Een levend museum dus.”

Animistisch
Pasterkamp wil maar zeggen: Wie 
beter kijkt, ziet dat dergelijke 
geïsoleerde stammen helemaal 
niet zo gelukkig zijn. De eerste 
verandering die zich voordoet 
als zo’n cultuur met het christen-
dom in aanraking komt, betreft 

de positie van de 
vrouw. Jan Sjoerd: 
“In de Papoea-
cultuur was de 
vrouw vergaand 
ondergeschikt aan 
de man. Een var-
ken was nog meer 

waard. De Papoea-cultuur is ani-
mistisch. Ze vereren voorouders 
en geesten. Het onzichtbare is 
voor hen niet minder reëel dan 
het zichtbare. Als ze God aan 
het werk zien, Zijn aanwezigheid 
ervaren of een genezing meema-
ken, zijn zij diep onder de indruk. 
De overgang uit het duister naar 
het licht is voor hen geen beeld-
spraak, maar werkelijkheid. En 
dat je moet breken met de macht 
van de satan is voor de Papoea 
niet moeilijk te bedenken. Een 
moderne westerling heeft veel 
meer moeite om zich radicaal te 
bekeren.”

Toverdokter 
Hij vertelt over een jongeman die 
christen wilde worden. “Ik vroeg 
hem: wil je in je eigen woorden 
bidden, of wil je nazeggen wat 
ik je voorzeg? Hij wilde het laat-

Die dag is het zwaar bewolkt en buiig in Rotterdam. We begeven ons 
naar de achtste verdieping van een � at nabij Metrostation Coolhaven. 
Het uitzicht is fascinerend. Hier is het kantoor van Jan Sjoerd en Coby 
Pasterkamp. Onderwerp van ons gesprek is hun jarenlange zendings-
arbeid. 

“Ik voelde 
mij één van 

hen”

Tradtionele huizen in 
Papoea Nieuw-Guinea

Lees verder op pagina 10

IN DE PAPOEA-CULTUUR DEDEN 
VERHALEN DE RONDE OVER EEN 

ONBEKENDE GOD. DE WEG NAAR DIE 
GOD WAS VERLOREN GERAAKT, MAAR 

HET BESEF DAT HIJ ER MOEST ZIJN, 
LEEFDE VOOR

VERSLAVING AAN PORNOGRAFIE, 
ALCOHOL EN DRUGS KWAM VOOR DE 
KOMST VAN DE WESTERLINGEN NIET 
VOOR. MAAR IS DAT DE SCHULD VAN 

DE ZENDELINGEN?
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Kerkdiensten
Zondag 17 november. 10.00 
uur gezamenlijke dienst in Kuin-
re, voorganger dhr. J.P. Breden-
hoff.
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan con-
tact op met een van de ouder-
lingen.
Zieken en allen die pijn en ver-
driet hebben: wensen we Gods 
troost en nabijheid toe.
Hondenleven
Wie regelmatig naar Animal Pla-
net of Discovery kijkt, kan niet 
anders dan diep onder de indruk 
komen van het leven in de die-
renwereld. Kijk eens hoe knap 
en ingenieus alles in elkaar zit, 
hoe zorgvuldig alles op elkaar 
is afgestemd. Tegelijk kunnen 
we niet doof en blind zijn voor 
de waarschuwing die steeds 
vaker klinkt: het gaat niet goed 
met de natuur. Daarmee doen 
we een deel van Gods schep-
ping onrecht! Gelovige mensen 
die de aarde als gave van God 
zien en goed beheer als opgave, 
moeten wel moeite hebben met 
de wijze waarop veel dieren 
minder dan het spreek-woor-
delijke hondenleven gegund is 
alvorens ze in de voedselketen 
verdwijnen. Er zijn volken waar 
men een dier dat voor de slacht 
is uitgezocht, eerst plechtig 
bedankt, zoals ook de houthak-
ker vroeger een boom pleegde 
te bedanken voor de bijl erin te 
zetten. Misschien gaat ons dat te 
ver. Maar het scheppingsverhaal 
doet wel een eenduidig appèl op 
ons om bewust en respectvol 
met het leven op aarde om te 
gaan. Laten we in ons dankgebed 
voor de maaltijd tot uiting laten 
komen dat wij als we vlees eten, 
dat doen dankzij andere levens. 
Goed en slecht (uit: Zon-
nestralen van Arkmission) door 
Lianne Post
Het weer is een geliefd 
gespreksonderwerp. Of we nu 
in de rij staan voor de kassa, op 
de bus wachten of een verjaar-
dag vieren, we praten er maar al 
te graag over. Te warm, te koud, 
te nat, te droog, er is altijd 
wel wat met het weer. Tijdens 
zulke gesprekjes kom je er vaak 
achter dat “mooi weer” voor 
iedereen iets anders inhoudt. 
De één is helemaal in zijn ele-
ment in tropische temperaturen, 
terwijl de ander geniet van een 
fl inke herfststorm. Maar stel je 
nu eens voor dat iedereen het 
weer zou krijgen dat hij of zij 
verdiende. Heb je iemand gepest 
of geroddeld, dan gaat de zon 
voor jou niet op. En heb je juist 
iemand op weg geholpen of heb 
je veel in de Bijbel gelezen, dan 
mag je met volle teugen genieten 
van precies de hoeveelheid zon 

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

ste, maar voegde één zin toe: ‘Ik 
bekeer me want mijn vader is een 
toverdokter’. Je hoeft deze men-
sen niet te vertellen welke ele-
menten uit hun cultuur fout zijn. 
Dat voelen ze zelf heel goed aan. 
Ze gooien echt 
niet hun hele cul-
tuur weg. Uitein-
delijk werd ook 
de toverdokter 
christen. De zoon 
vatte samen wat er in essentie in 
hun levens veranderd was, toen 
hij zei: ‘John, you taught us how 
to love’.”

Talloze voorbeelden kunnen 
Coby en Jan Sjoerd noemen van 
jonge papoea’s die tot geloof 
kwamen, discipelschapstraining 
kregen, invloed uitoefenden op 
hun stam en later vaak hoge posi-
ties bekleedden. Onder hen was 
een student die jaren bij de Euro-
pese Gemeenschap in Brussel 
werkte. Zijn vader was nog kop-
pensneller geweest… Ontwikke-
lingen gaan kennelijk niet altijd zo 
snel als wij denken. 

Verhalen
Wat is een goede manier om aan 
te sluiten bij hun cultuur? “Vertel 
verhalen over de ene God. In de 

Papoea-cultuur deden verhalen 
de ronde over een onbekende 
god. De weg naar die god was 
in de loop van de tijd verloren 
geraakt, maar het besef dat hij 
er moest zijn, leefde voort. Als 

een christelijke 
zendeling de weg 
naar die god kan 
wijzen, maakt dat 
grote indruk. Wij 
kennen een man 

die van zijn vader de opdracht 
kreeg de vergeten weg naar de 
echte God te zoeken. Hij kwam 
tot geloof en ging terug naar 
zijn eigen stam, waar het Goede 
Nieuws ingang vond.”
In veel culturen rouleren der-
gelijke verhalen. Zie het boek 
Eternity in their hearts van Don 
Richardson (1981, KR). 

Superieur
Jezus communiceerde met ver-
halen. Jan Sjoerd: “Opvallend is 
dat de Bijbel vaak beter aansluit 
bij de Papoea-cultuur dan bij de 
onze. Het leven is er rauwer dan 
in Nederland, maar ook echter.” 
Coby vult aan: “Wij zijn geneigd 
mensen tegen moeilijke dingen te 
beschermen, maar daar help je 
hen niet mee. We zijn ook trots 
op Nederland: we zijn onderne-

mend, avontuurlijk en hebben 
veel invloed voor zo’n klein land. 
Maar we zijn ook eigenwijs en 
proberen de hele wereld te ver-
tellen hoe het moet.” Jan Sjoerd 
haalt een herinnering op waar-
voor hij zich nog altijd schaamt: 
“Op de School met de Bijbel 
leerden we vroeger dat donkere 
mensen nakomelingen zijn van 
de vervloekte zoon van Noach. 
Daarmee werd slavernij gelegiti-
meerd. Ik beken dat ik me vroe-
ger ook superieur gevoeld heb als 

blanke. Tegen God heb ik gezegd 
dat ik daarmee af wilde rekenen. 
Anderen moeten maar beoor-
delen in hoeverre dat gelukt is. 
Maar ik weet wel dat ik mijn 
kleur vaak vergat, dat ik me één 
van hen voelde in Papoea.”

Coby wil nog één ding zeggen: 
“Het Evangelie is geen extra, 
voegt niet iets toe aan een men-
senleven. Het Evangelie geeft sta-
biliteit aan ons bestaan. Het is het 
fundament.”

Meer Jan Sjoerd 
Jan Sjoerd (1944) groeide op in een christelijk gezin, en kwam op 
zeventienjarig leeftijd tot bekering. Hij ervoer dat God hem riep 
in Zijn dienst. Twee zomers lang trok hij met paard en wagen 
langs dorpen en stadjes om te evangeliseren. Na zijn huwe-
lijk met Coby vertrok hij naar Australië. Later volgde Papoea 
Nieuw-Guinea (1968 tot 1981), toen nog een Australische 
kolonie (het westelijk deel van het eiland was de Nederlandse 
kolonie Nederlands Nieuw-Guinea). Veel mensen kwamen tot 
geloof die later invloedrijke posities bekleedden en er ontston-
den honderden gemeenten. Tot 1986 werken ze in Japan, en tot 
en met 1992 in Australië. Vervolgens werkten ze in gemeenten 
in Haarlem en Amsterdam en nu al weer tien jaar in Rotterdam. 
Jan Sjoerd en Coby werken mee aan diverse conferenties en 
organisaties. Zij hebben drie zoons en tien kleinkinderen. Lees 
meer in: Je moet je buik omdraaien, Jan Sjoerd Pasterkamp in 
Papoea-Nieuw-Guinea (2011).

“IN DE PAPOEA-CULTUUR WAS DE 
VROUW VERGAAND ONDERGESCHIKT 
AAN DE MAN. EEN VARKEN WAS NOG 

MEER WAARD.

Leendert van den Dool is direc-
teur van de evangelische school 
voor bijbelgetrouw onderwijs de 
Passie te Wierden. De profes-
sionals die hij noemt, zijn een 
aantal medewerkers van com-
municatiebureau Topic, ook in 
Wierden. Zij maken (bijna) elke 
week het Zondagsblad, samen 
met de redactieleden, onder wie 
enkele predikanten en kerkelijk 
werkers. Van den Dool legt uit 
waarom deze krant zo interes-
sant is: “Ouderen vinden het vaak 
leuk om een kijkje te krijgen in de 
leefwereld van jongeren. Jongeren 
aan de andere kant, kunnen veel 
leren van de oudere generaties.” 

Enthousiast worden
Op 6 november, tijdens de kick 
off, de startbijeenkomst met de 
klas, maken de leerlingen ken-
nis met het project ‘Jongeren-
krant’. Het is de bedoeling dat 

ze enthousiast worden, ideeën 
krijgen en zin hebben om zelf aan 
de slag te gaan. Vandaar dat ook 
Amir Maamir (19 jaar) aanwezig 
is. Amir woont in Zwolle en heeft 
zelf eveneens op de Passie geze-
ten. Hij vertelt aan de klas hoe hij 
zich gedroeg op school: “Ik was 
geen brave leerling. Als de leraar 
zei: ‘Ga zitten,’ ging ik staan. Zei 
de leraar: ‘Ga staan,’ dan ging ik 
zitten. 
Hij maakte het - kortom - zijn 
leraren niet altijd makkelijk. Dat 
had zijn redenen, want Amir 
heeft in zijn leven al behoorlijk 
wat meegemaakt, maar heeft óók 
de Here Jezus gevonden. Muisstil 
luisteren de leerlingen naar Amirs 
verhaal. Een interview met hem 
stond reeds in de Inspiratiekrant 
van het GZ. Van den Dool: “Zo’n 
soort interview zouden jullie bij-
voorbeeld ook kunnen maken.” 
Geloven over twintig jaar

Vervolgens krijgen de jongens 
en meiden de opdracht om na 
te denken over drie vragen: Hoe 
was het geloof vroeger? Hoe is 
het geloof nu? Hoe zal het eruit 
zien over twintig jaar? De eer-
ste ideeën voor de jongeren-
krant worden alvast met elkaar 
besproken. Binnenkort volgen de 
leerlingen een dag lang ‘master-
classes’, waarin ze enkele basis-
vaardigheden leren op het gebied 
van journalistiek, vormgeving en 
de zakelijke kant van een krant.  
De jongerenkrant verschijnt rond 
Pinksteren volgend jaar. Wordt 
vervolgd.

Kick o�  jongerenkrant op de Passie in Wierden
“Jullie gaan een krant maken,” zegt Leendert van den Dool tegen de 
3-Havo-klas. Een twintigtal jonge koppies kijkt de schooldirecteur 
verwachtingsvol aan. “Het Gezamenlijk Zondagsblad is een bestaande 
krant met veel kerkelijke informatie en christelijk nieuws. Samen met 
de redactie en een aantal professionals mogen jullie een speciale jon-
gereneditie samenstellen.” Deze krant staat in het teken van geloven 
door de generaties heen.

Terwijl Amir praat, kun je in de klas 
een speld horen vallen. Links op de foto: 
directeur Leendert van den Dool.

Tot en met 26 jan 2020
Tentoonstelling middeleeuwse 
kunstwerken uit het noorden en 
zuiden van Europa, Utrecht, 
Museum Catharijneconvent, 
Lange Nieuwstraat 38

Zaterdag 16 november
Concert/sing-along, Celebrating 
the songs of Michael W. Smith, 
Zwolle, m.m.v. Music for Christ 
Koor & Orkest, Verrijzeniskerk, 
Bachlaan 150, 19.30 uur, € 14,50, 
info/tickets: eventsforchrist.nl 

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

Zondag 17 november 
John’s Son, 20.00 uur, Emme-
loord, de Fontein, € 12, Wilgen-
laan 4, kaarten: www.eventsfor-
christ.nl 

Zondag 17 november
Welkomdienst met Glorify, 19.00 
uur, Borger, Goede Herder 
Kerk

Zondag 17 november
Zuidwoldiger zangavond, 19.00 
uur, Zuidwolde, Hervormde 
Kerk, gratis (collecte)  

Woensdag 20 november
Concert: Anne Frank, a living 
voice, 19.30 uur, Enschede, 
synagoge, Prinsestraat 14, €15

Vrijdag 22 november
The Young Messiah 2019, Enter, 
Anthoniuskerk, Dorpsstraat 125, 
19.30 uur, € 22, infor/tickets: 
eventsforchrist.nl

Zaterdag 23 november
The Young Messiah 2019, Zwol-
le, Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 
19.30 uur, € 22, infor/tickets: 
eventsforchrist.nl

Zaterdag 23 november
Jong talent speelt Klassiek, Maar-
ten Wilmink (orgel), 20.00 uur, 
Lemelerveld, WHZ-hal, € 13, 
www.huetink-royalmusic.nl 

Zaterdag 23 november
Feest van geloof 2019 m.m.v. 
Groot Nieuws Radio, Veenen-
daal, De Basiliek, Wiltonstraat 
56, 20.00 uur

Zondag 24 november
Slotconcert Rinon, 19.30 uur (zaal 
open: 19.00 uur), Vroomshoop, 
Theater Het Punt, Burgemeester 
Koetjesstraat 2-4, gratis

Zondag 24 november 
Cantatedienst Hengelo, 17.00 uur, 
Waterstaatskerk, Hengelo, Del-
denerstraat 20 

Zondag 24 november
Welkomdienst Assen met Gert 
Hutten, 19.00 uur (18.45 uur: 
samenzang), Assen, Jozefkerk, 
Collardslaan 2A



zondag 17 november 2019 11

Kerkdiensten
Zondag 17 november. 10.00 
uur gezamenlijke dienst in Kuin-
re, voorganger dhr. J.P. Breden-
hoff.
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan con-
tact op met een van de ouder-
lingen.
Zieken en allen die pijn en ver-
driet hebben: wensen we Gods 
troost en nabijheid toe.
Hondenleven
Wie regelmatig naar Animal Pla-
net of Discovery kijkt, kan niet 
anders dan diep onder de indruk 
komen van het leven in de die-
renwereld. Kijk eens hoe knap 
en ingenieus alles in elkaar zit, 
hoe zorgvuldig alles op elkaar 
is afgestemd. Tegelijk kunnen 
we niet doof en blind zijn voor 
de waarschuwing die steeds 
vaker klinkt: het gaat niet goed 
met de natuur. Daarmee doen 
we een deel van Gods schep-
ping onrecht! Gelovige mensen 
die de aarde als gave van God 
zien en goed beheer als opgave, 
moeten wel moeite hebben met 
de wijze waarop veel dieren 
minder dan het spreek-woor-
delijke hondenleven gegund is 
alvorens ze in de voedselketen 
verdwijnen. Er zijn volken waar 
men een dier dat voor de slacht 
is uitgezocht, eerst plechtig 
bedankt, zoals ook de houthak-
ker vroeger een boom pleegde 
te bedanken voor de bijl erin te 
zetten. Misschien gaat ons dat te 
ver. Maar het scheppingsverhaal 
doet wel een eenduidig appèl op 
ons om bewust en respectvol 
met het leven op aarde om te 
gaan. Laten we in ons dankgebed 
voor de maaltijd tot uiting laten 
komen dat wij als we vlees eten, 
dat doen dankzij andere levens. 
Goed en slecht (uit: Zon-
nestralen van Arkmission) door 
Lianne Post
Het weer is een geliefd 
gespreksonderwerp. Of we nu 
in de rij staan voor de kassa, op 
de bus wachten of een verjaar-
dag vieren, we praten er maar al 
te graag over. Te warm, te koud, 
te nat, te droog, er is altijd 
wel wat met het weer. Tijdens 
zulke gesprekjes kom je er vaak 
achter dat “mooi weer” voor 
iedereen iets anders inhoudt. 
De één is helemaal in zijn ele-
ment in tropische temperaturen, 
terwijl de ander geniet van een 
fl inke herfststorm. Maar stel je 
nu eens voor dat iedereen het 
weer zou krijgen dat hij of zij 
verdiende. Heb je iemand gepest 
of geroddeld, dan gaat de zon 
voor jou niet op. En heb je juist 
iemand op weg geholpen of heb 
je veel in de Bijbel gelezen, dan 
mag je met volle teugen genieten 
van precies de hoeveelheid zon 

en regen waar jij dol op bent. 
Het zou één grote chaos wor-
den. En dat niet alleen: je zou de 
hele dag bang zijn om gestraft 
te worden met een donderwolk 
of met een benauwende hitte. 
Gelukkig is God niet zo. Hij 
geeft iedereen regen en zonne-
schijn, ongeacht je prestaties of 
tekortkomingen. En Hij vraagt 
ons om dezelfde instelling te 
hebben naar anderen toe. Mild-
heid, vergeving en liefde voor 
iedereen, ook voor wie jou in de 
kou heeft laten staan. 
Ieder heeft een naam
Ieder heeft een naam, die God 
hem gaf en die zijn ouders hem 
gaven; die zijn houding en glimlach 
hem gaven en zijn kleding hem gaf; 
die de bergen hem gaven en zijn 
muren; die de sterren hem gaven 
en zijn buren;
die zijn fouten hem gaven en zijn 
verlangen hem gaf; die zijn vijan-
den hem gaven en zijn liefde hem 
gaf;
die zijn feesten hem gaven en zijn 
werk hem gaf;. die de jaargetijden 
hem gaven en zijn blindheid hem 
gaf.
Ieder heeft een naam, die de zee 
hem gaf en die de dood hem gaf.
Zelda (Israëlische dichteres) 
1914-1984) 

Citaat: De enige manier om de 
mensen te dwingen goed van ons 
te spreken is het te doen. (Voltaire, 
1694-1778, Frans schrijver)

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

Zondag 17 nov. 10.00u ds 
J.Vonk Grote Kerk Blokzijl. 
Organist: Stephan van Dokkum. 
Collecte: 1e diaconie, 2e eigen 
kerk, 3e pastoraat.
Komende zondag is er ook zoals 
gewoonlijk weer koffi edrinken. 
Kom maar gerust, want je bent 
allemaal van harte welkom! We 
wensen elkaar een gezegende 
dienst.
Pastoraat
Mw. H.F.Marsman-Uilenreef 
verblijft nog in Reggersoord te 
Meppel en wacht op een verblijf 
elders. Adres: Reggersweg 1 
7943KC Meppel. We leven even-
eens mee met al die anderen, 
die ook te maken hebben met 
ziekenhuisopnames en thuis her-
stellende zijn. Zij die te maken 
hebben met verdriet. En in dit 
alles mogen we kracht ontvan-
gen van de hemelse Vader. Hij 
wil er zijn voor een ieder!

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen met zijn 
raad 
en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Lied 416: 1

Verjaardag en jubilea
Voor hen die de komende week 

jarig zijn of een jubileum te vie-
ren hebben: van harte gefelici-
teerd. We hopen dat u/jullie een 
fi jne dag hebben!
Wat gebeurde er de afge-
lopen week? 
Pastoraat en diaconaat: Er werd 
door velen en op velerlei manier 
aandacht aan elkaar gegeven: een 
bloemetje, een bezoek of een 
kaartje. 
Kinderkerst. De kinderker-
stfeestcommissie is bij elkaar 
geweest om alles door te spre-
ken en afspraken te maken. 
Agenda
Zondag 17 nov. 10. 00 uur kerk-
dienst in de Grote Kerk. En onze 
jongeren zijn met de jeugdkerk 
naar Nijeveen: naar ‘Jongeren 
aan zet’. Dit ook deze zondag. 
Vrijdag 22 nov. 09.30u aanvang 
‘kleaster-kuier’ te Jorwert.
Zondag 24 nov. dienst grote 
kerk. 
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 schrift-
lezing 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 kinde-
ren 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 dien-
sten, zoals dopen, advent en 
40-dagentijd periode, Palmpa-
sen, Pasen, Pinksteren en Kerst 
loopt het anders. Alle kinderen 
starten dan eerst in dienst en 
gaan dan gezamenlijk met de lei-
ding naar de KinderKerk. Alle 
kinderen komen dan voor het 
slotlied terug in de dienst.
Bezoekdienst
Jarig op 14 november mw D v. d 
Berg-Wind, 80 jaar, Boffersweid-
je 12. Op 20 november dhr J van 
Beek, 85 jaar, Steenwijkerdiep-
zuid 14, te Scheerwolde. Op 20 
november mw J. Vaartjes-Braad, 
78 jaar, Molenwijk 11, te Blokzijl. 
Op 22 november dhr A. C van 
Rosmalen, 82 jaar, Brink 14, te 
Scheerwolde en op 23 november 
mw F. Woud-Bos, 78 jaar, Zuider-
polderweg 7, te Blokzijl. 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 uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 17 november 
gaat ds. D. J. Lagerweij uit Zwol-
le voor. De organist is de heer 
S. Huismans en de heer J. Smit is 
de dienstdoende ouderling. De 
collecte in de dienst is bestemd 
de najaarszending. Tijdens de 
dienst zal er oppas aanwezig zijn 
voor de kleintjes. Kerkvervoer: 
Hans Spitzen, tel. 360322.
Najaarszending 
Aankomende zondag is de uit-
gangscollecte bestemd voor de 
najaarszending. Het thema is: 
Onderwijs voor groeiende kerk 
Zambia. De laatste jaren groeien 
de kerken hard in Zambia. Ruim 
tachtig procent van de bevolking 
is christen. Met de groei van 
de kerken neemt de vraag naar 
goede predikanten toe, vooral 
op het platteland. Op de theo-
logische universiteit krijgen de 
studenten niet alleen theologisch 
onderwijs. Maar omdat op het 
platteland van Zambia extreme 
armoede heerst, leren de predi-
kanten ook hoe ze de gemeen-
teleden in de dorpen kunnen 
helpen en kunnen bijdragen aan 
de ontwikkeling van de dorpsge-
meenschappen. Zo komen in de 
opleiding ook onderwerpen als 
hiv/aids, man-vrouwvraagstuk-
ken, mensenrechten, klimaats-
verandering en voedselzeker-
heid aan de orde. De studenten 
krijgen les van Zambiaanse 
docenten en van een docenten-
echtpaar uit Nederland: Thijs 
en Marike Blok. De opleiding en 
huisvesting van een theologiestu-
dent in Zambia kost 2.450 euro 
per jaar. Namens christenen in 
Zambia: bedankt voor uw bij-
drage daaraan!

Zondag 17 november is 
er om 10.00 uur een gezamen-
lijke dienst in Kuinre. In deze 
dienst zal dhr. J.P. Bredenhoff uit 
Wapenveld voor gaan.
Zondag 24 november is de 
laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. In Kuinre begint de dienst 
om 11.00 uur, waarin ds. Wolse 
uit lelystad voor zal gaan.
Dwarse verhalen in Scher-
penzeel
Op vrijdag 29 november 2019 

speelt verhalenverteller Kees 
Posthumus zijn voorstelling 
‘Dwars door de Bijbel’ in de 
protestantse kerk van Scherpen-
zeel – Munnekeburen (Grindweg 
139 Scherpenzeel). De voorstel-
ling begint om 20.00 uur. De 
kerk is open vanaf 19.30 uur. 
In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt 
Posthumus van de Bijbelboeken 
Genesis naar Openbaring, en 
weer terug. In tientallen korte 
verhalen, samenvattingen en 
nieuwe liedjes gaat hij op reis 
door de Schrift. Het gaat hem 
daarbij vooral om de ‘dwarse’ 
verhalen, over dappere doorzet-
ters en dwarsliggers. Verhalen 
die je ook op een nieuwe manier 
kunt bekijken, dan doorgaans 
het geval is. Verhalen waar je 
soms ongemakkelijk van wordt 
en die je aan het denken zetten. 
Geen verhaal is veilig. De toren-
bouw van Babel, in allerlei talen. 
De verloren zoon, heen en weer 
terug. De barmhartige Samari-
taan, verteld vanuit de man die 
gewond aan de kant van de weg 
lag. Jefta met zijn onmogelijke 
belofte, Jona op zijn kansloze 
missie. De Bijbelverhalen zijn als 
het leven zelf, vol liefdes, teleur-
stellingen en wonderen, vol but-
sen en deuken, vol geloof, hoop 
en liefde. In ruim een uur bent u 
weer helemaal up-to-date met 
de Bijbel. U bent van harte wel-
kom. De toegang is gratis, een 
gift na afl oop van de voorstelling 
wordt op prijs gesteld. 

Als kerkenraad willen wij u vra-
gen als er ziekte is of behoefte 
aan een gesprek contact op 
te nemen met de scriba of de 
ouderling. Wij zijn graag op de 
hoogte.

Met een vriendelijke groet,
Protestantse Kerk Kuinre.

Zondag 17 november
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: 
ds. A. Oosting (Balk). Organist: 
Gerco Eggink. Ophaaldienst: dhr. 
H.A. Stegink. Bloemendienst: 
fam. H. van Beek. Eindcollecte: 
Verwarming
Kijk op geloof
De gespreksgroep ‘Kijk op 
geloof’ komt bijeen op maandag 
25 november, om 19.30 uur in de 
consistorie. Gespreksonderwer-
pen: Geloof en traditie, Geloof 
en zending. Belangstellenden zijn 
van harte welkom en kunnen 
zich opgeven bij ds. E.van Veen, 
tel.58 85 68 of dhr. H.Wubs, tel. 
58 86 32.

 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

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

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

Kuinre 

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

Lees verder op pagina 12

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

Terwijl Amir praat, kun je in de klas 
een speld horen vallen. Links op de foto: 
directeur Leendert van den Dool.

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDER CONCERT?

Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, tel. 0521-
58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

Scriba: dhr. G. Dekker, 
Marijenkampen 2, 8339 SM 
Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, 
scriba@pk-steenwijkerwold.nl
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl, 
tel. 0521-51 74 51

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

GOSPELCONCERT?
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Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 10 november zijn met 
een hartelijke groet en een 
bemoediging gebracht bij mevr. 
A. de Haan-Otten, Oldemarkt-
seweg.
Giften
Mevr. Kooij en mevr. Boer ont-
vingen beiden €10,- voor de 
kerk. Hartelijk bedankt voor 
deze gift. 
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of 
door te geven betreffende pas-
toraat, 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 toe-
komst 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 sterk-
te toegewenst! 
Gedachtenisdienst 
Zondag 24 november, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, 
herdenken wij onze dierbaren 
die ons zijn ontvallen. Dat roept 
bij ons allerlei herinneringen, 
emoties en gedachten op, ook al 
is het al langer geleden. De dood 
doet ons altijd stilstaan. Afscheid 
nemen en loslaten heeft een 
enorme impact op ons leven. 
Ze veranderen veel meer dan 
je denkt. Je leven krijgt er een 
andere kleur door. Het is goed 
om –ook in de kerk– hierbij stil 
te staan. We steken kaarsen aan 
de Paaskaars aan bij het noemen 
van de namen, en iedereen die 
dat wil mag ook zelf een lichtje 
aansteken. Zo willen we als 
gemeente samen met de betrok-
ken families stilstaan bij wie niet 
meer onder ons zijn. Wie zij 
voor ons waren, zij worden niet 
vergeten.

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 gemeente-
leden onderhouden. Indien u 
behoefte hebt aan pastoraal 
contact of een gesprek, kunt u 
altijd direct contact opnemen 
met de predikant of ouderling.

Het was de Heer.
Vandaag kwam ik hem tegen.
Hij slofte in de regen,
hij droeg een dunne jas
en een plastic tas.
Een medemens
in eenzaamheid
en niemand van ons
was bereid
hem even aan te spreken,
een vriendenhand
hem toe te steken.
 
Wij haasten voort
naar huis en haard,
voelen ons geen moment
bezwaard.
Gods woord zegt:
Ik was arm en naakt
maar ’t heeft jouw hart
niet aangeraakt.
Als wij dan vragen:
Heer, wanneer?
Zal Hij ons zeggen:
Vandaag kwam je me tegen.
Ik liep daar in de regen.
Alleen.
 
Jannie de Paauw

Met vriendelijke groeten,
ds. Eric van Veen

17 november 2019 om 
10:00 uur in de Grote 
Kerk, in deze dienst hoopt ds. 
D. Wolters voor te gaan. De 
organist is dhr. A. Kroeze en het 
lied voor de dienst is Lied 51b. 
Collectes: diaconie, instandhou-
ding van de eredienst, Nood- of 
rampgebieden. De autodienst 
wordt verzorgd door fam. J. 
Mondria, telefoon 246791. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Marnick Lassche en 
Marjolein Schuurman-Groot. Er 
is een kindernevendienst voor 
de kinderen van groep 1,2 en 3, 
dit wordt verzorgd door Mar-
griet Janssen en Boaz de Olde.
Er is een kindernevendienst voor 
de kinderen van groep 4,5 en 6, 
dit wordt verzorgd door Stella 
Post en Jonathan Wolters.
17 november 2019 om 
15:30 uur in de Nieuw Cla-
renberg, in deze dienst hoopt 
ds. D. Wolters voor te gaan. 
Collectes: diaconie , instandhou-
ding van de eredienst, Nood- of 
rampgebieden. 
17 november 2019 om 
15:30 uur in de Kapel, in 

deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap 
voor te gaan. Collectes: diaco-
nie , instandhouding van de ere-
dienst, Nood- of rampgebieden.
17 november 2019 om 
19:00 uur in de Grote 
Kerk, in deze dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De 
organist is dhr. J.S. Wuite en 
het lied voor de dienst is Psalm 
51: 4, 5. Collectes: diaconie, 
instandhouding van de eredienst, 
Nood- of rampgebieden.
Agenda
19 november 2019 om 19:45 uur, 
Kleine Kerkenraadsvergadering, 
Kapel.
20 november 2019 om 10:00 
uur, Bijbelkring “60+ Stad”, Til-
voorde.
20 november 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
21 november 2019 om 20:00 
uur, Gezamenlijk moderamen, 
Kadoelen.
26 november 2019 om 19:30 uur, 
Gespreksavond “Verlangen”, 
Kapel.
27 november 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
27 november 2019 om 20:00 
uur, Lezing Harm Stam “de Wie-
den”, Kapel.
2 december 2019 om 19:00 uur, 
Verkoop collectebonnen van 
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
3 december 2019 om 19:45 uur, 
Grote Kerkenraadsvergadering, 
Tilvoorde.
4 december 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
Bij de ochtenddienst van 
17 november
Komende zondag vieren we 
met elkaar het Avondmaal. We 
lezen in die dienst psalm 42. Een 
prachtig lied over verlangen naar 
God. Afgelopen zondag lazen 
we in de Johanneskerk over de 
Samaritaanse vrouw, aan wie 
Jezus levend water aanbiedt. Het 
beeld van dorst en water komt 
terug in die prachtige psalm: 
‘Zoals een hinde smacht naar 
stromend water, zo smacht mijn 
ziel naar u, o God.’ Deze dorst 
wil Christus lessen met de wijn 
van het Koninkrijk!
Bij de dienst van zondag-
avond 19.00 uur in de Grote 
Kerk viering van het Heilig 
Avondmaal.
We willen nadenken over de
liefde en luisteren onder meer 
naar enkele verzen uit het 
Hooglied

Laat hij mij kussen, laat zijn mond 
mij kussen!
Jouw liefde is zoeter dan wijn, zoet 
is de geur van je huid,
je naam is een kostbaar parfum.
Daarom houden de meisjes van jou.
Neem mij met je mee. Laten we 
rennen!

Vespers
Ook dit seizoen willen we elke 
woensdagavond een vesper hou-
den. Dat is een kort moment 
van stilte, schriftlezing en gebed. 
Het doel van deze wekelijkse 
activiteit is meervoudig:
• Het stimuleren van het gebeds-
leven van gemeenteleden, bidden 
is de kern van het geloof
• Het regelmatig openstellen van 
het kerkgebouw als plaats voor 
rust, bezinning en gebed
• Het creëren van rustmomen-
ten in een turbulente samenle-
ving
Dit seizoen willen we opnieuw 
elke woensdag op één plek, 
de Grote Kerk in Vollenhove, 
samen komen. Op die manier 
hoeft u nooit te twijfelen waar 
de vesper ook al weer was. 
Een vaste plaats en een vaste 
tijd dus! De Grote Kerk om 
19.15 uur. Deze vespers zul-
len afwisselend worden geleid 
door predikanten en gemeen-
teleden. Mocht u hieraan mee 
willen werken, geef het dan 
door aan één van de predikan-
ten! We beginnen op woensdag 
13 november en gaan door tot 
Pasen. Iedereen is van harte 
welkom!
Gevraagd pastoraal mede-
werkers voor ‘Nieuw Cla-
renberg’ in Vollenhove
De pastorale zorg voor de Her-
vormde bewoners van woon-
zorgcentrum ‘Nieuw Claren-
berg’ valt onder verantwoording 
van de Hervormde gemeente 
van Vollenhove. Een enthousiast 
pastoraal team is momenteel 
actief in dit ‘huis’. Verschillende 
pastorale medewerkers werken 
samen met de twee ouderlingen: 
mw. G. Knobbe- Lok en mw. W. 
de Olde – Ruiter.
Ds. H.J.H. Pap is de predikant 
die de pastorale verantwoorde-
lijkheid voor Nieuw Clarenberg 
draagt en de taken coördineert.
We proberen de pastorale 
medewerkers, ook wel bezoek-
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Predikant Vollenhove-stad: ds. D. 
Wolters, Steiger 27, 8325 HB 
Vollenhove tel. 0527-239291 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

berichten Het Zondagsblad 

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

EEn  
hEldErE  
sitE voor  
uw kErk?

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.

De stichting Welkom in de Kerk 
maakt magazines: van de kerken, 
voor toeristen. Om hun te laten 
weten dat ze welkom zijn. In de 
omgeving èn in de kerken.  

U bent 
welkom!

Welkom in de Kerk werkt zonder winstoogmerk.  

U bent welkom op: www.welkomindekerk.nl 

Advertenties

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE 
THEMADIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE 
DOVENDIENST?

KERSTVIERING?
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dames of bezoekheren genoemd, 
niet te veel te belasten. Daarom 
zijn we op zoek naar enkele 
gemeenteleden, mannelijk of 
vrouwelijk, die samen met ons dit 
mooie en dankbare werk willen 
aanvatten.
Doel van de functie:
Door ontmoetingen omzien naar 
mensen op hun levensweg.
Taken:
•kennismakingsbezoek bij nieuw-
ingekomenen.
•minimaal twee bezoeken in een 
jaar .
•het bezorgen van de bloemen-
groet namens onze gemeente 
rondom ziekte en verjaardag
•bijbellezen en gebed hoeft niet, 
maar mag natuurlijk wel (al dan 
niet op verzoek)
•waar nodig contact onderhou-
den met predikant of bejaarden-
ouderling uit ‘eigen wijk’.
•Deelnemen aan het overleg van 
het pastorale team en de toerus-
ting die eenmaal in het voorjaar 
en eenmaal in het najaar plaats-
vinden.
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met
Mw. G. Knobbe-Lok 0527- 
243384
mw. W. de Olde – Ruiter 0527- 
245555
ds. H.J.H. Pap tel 0527-239505
Heet Hangijzer… tot de 
dood ons scheidt?
Onlangs verscheen er een arti-
kel in de krant waarin blijkt dat 
uit onderzoek van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek 
is gebleken dat steeds minder 
Nederlanders waarde hechten 
aan het huwelijk. In datzelfde 
onderzoek kwam ook naar voren 
dat veel Nederlanders wel moeite 
hebben met het grote aantal 
echtscheidingen dat er is. Voor 
gelovige mensen is dat niet eens 
zoveel anders als voor niet- of 
andersgelovigen. Wanneer 2 men-
sen met elkaar trouwen en een 
zegen vragen over hun huwelijk 
beloven ze elkaar plechtig om 
elkaar trouw te blijven – tot de 
dood hen scheidt. Maar echt-
scheidingen komen helaas ook in 
de christelijke gemeente voor. Op 
welke manier gaan we daar mee 
om? Wat zegt de Bijbel over echt-
scheiding? Kunnen (of moeten) 
we daar in onze tijd nog iets mee? 
Aan de hand van deze vragen 
willen we daar eens over naden-
ken. Wilt u meedenken? Kom 
dan deze avond, op donderdag 
14 november om 20.00 uur in de 
Johanneskerk te Sint Jansklooster. 
Mw. Heidi Kramer zal deze avond 
leiden.
Focusnieuws
Afgelopen zondagochtend lazen 
we in de dienst Openbaring 2: 
1-7. Dit gedeelte staat centraal 
in de gesprekken die de kringen 
voeren rondom ‘Verlegenheid’ 
(het derde gesprek van Focus 0). 
Nadat we ons verwonderd heb-
ben over al het mooie wat er in 
onze gemeente is, moeten we 
ook kritisch zijn. Er is ook veel 
waarin we de liefde tot Christus 
verzaken, Hem uit het oog verlie-
zen. We worden opgeroepen om 

opnieuw alle aandacht aan Hem 
alleen te schenken!
Gebed
Het focustraject is een geestelijk 
proces van verdieping en ver-
breding. We willen als gemeente 
dichter bij God en bij elkaar 
komen. We willen meer en meer, 
als discipelen van Jezus, Hem vol-
gen. We verlangen naar vernieu-
wing door zijn Geest. Dat kan 
alleen als God zelf zich naar ons 
toewendt. Daarom vragen we u 
om uw voortdurend gebed voor 
de gemeente, voor de predikan-
ten, de kerkenraad, het focus-
team, jongeren en ouderen die 
bij elkaar komen. Bidt dat God 
door zijn Geest krachtig mag 
werken in onze gemeente. We 
zijn van Hem afhankelijk!
Giften
De Diaconie ontving voor het 
bloemenfonds: via Jeanette de 
Olde €6.00 en via ouderling 
C.A. Verwaay € 25.00.
Het College van Kerkrentmees-
ters ontving via Gerti Winter-
de Oude €10.00 voor algemeen 
kerkenwerk: € 10.00 , via Willy 
de Olde € 30.00 en via Roelie 
Weijs € 15.00 voor de kerk. Via 
de S.K.G. rekening is €100.00 
ontvangen voor: uitbreiding kerk 
aan de haven. Hartelijk dank 
voor deze giften.
De netto-opbrengst van de col-
lectebus en de verkoop van 
boekjes, foto’s enz. tijdens de 
openstelling Grote Kerk in het 
afgelopen seizoen is € 319.53, 
dit bedrag is bestemd voor het 
orgelfonds.
Bloemenfonds
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bij fam. Smit, de Roeden 3, bij 
mw. Mondria, Heetveld 3, bij 
mw Rook - van Dalen, Heet-
veld 54, bij Geuje van Benthem 
Heetveld 60, bij Mw. Bergkamp 
- Barneveld, Canneveltstraat 3, 
bij dhr. Winter, Clarenberglaan 
11 en bij Mw. Beekhuizen - Bak-
ker, J.v.Dieststraat 8, zij stopt 
als contactdame, met dank voor 
haar jarenlange inzet. Namens 
de doopouders is er een bos 
bloemen gegaan naar dhr. en 
mw. Bos - van Essen, Het Franse 
Pad 1.

Overlijden
In de stormen van mijn leven
in de regen, in de kou
wil ik schuilen in Uw vrede
wil ik rusten in Uw trouw.

Op 5 november is in de leeftijd 
van 60 jaar overleden Marry 
Paters-Klaver, J. van Raesfeld-
straat 1. De dankdienst voor 
haar leven werd gehouden op 
woensdag 13 november in de 
Grote Kerk. In het komende GZ 
zal een in memoriam worden 
geplaatst.

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Meeleven met
Mevr. E. Huisman - Driezen, 
Laurier 155, Vollenhove verblijft 
in het Isala ziekenhuis te Zwolle 
en verhuist m.i.v 11 november 
naar het Zonnehuis in Zwolle 
voor revalidatie.

Notulen van de vergadering 
van woensdag 23 oktober 2019. 
De Lampen Brandende.
Aanwezig waren 23 leden en 6 
gasten, mevr. Ina Timmer en dhr. 
Arie Niks uit Doesburg, dhr. 
Simon Kasse, mevr. Hendrika 
Jongman, mevr. Carmen Jong-
man en mevr. Vrouwkje Jordens. 
Zij kwam namens de kerken-
raad. Ds. en mevr. Pap hadden 
zich afgemeld. Presidente mevr. 
Grietje de Olde-van Buiten 
heette ons allen hartelijk wel-
kom op onze 78ste jaarvergade-
ring. Helaas moesten we afgelo-
pen seizoen ook weer afscheid 
nemen van dierbaren i.v.m.
overlijden, vanwege gezondheid 
of verhuizing. Nadat we lied 791: 
“Liefde, eenmaal uitgesproken”, 
de verzen 1, 2 en 3 gezongen 
hadden ging de presidente ons 
voor in gebed. Hierna las ze 
Johannes 2: 1-11 voor, over de 
bruiloft
te Kana. Hierover had ze een 
meditatie gemaakt. Vervolgens 
zongen we van lied 791, de ver-
zen 4, 5 en 6.
Hierna las mevr. Ineke Huisman-
Boes het jaarverslag van 2018-
2019 voor. Daarna las mevr. 
Jannie Bonthuis-Visscher het 
jaarverslag van de fi nanciën voor. 
Tenslotte las mevr. Marie Spaak-
Lok het verslag van het verjaar-
dagsfonds voor en bedankte ze 
alle jarigen voor hun gift en de 
dames die voor het verjaardags-
fonds rondgaan. De presidente 
bedankte haar voor het verzor-
gen van het verjaardagsfonds 
en overhandigde haar een mooi 
boeket bloemen. We hielden 
pauze voor een kopje koffi e 
of thee met een lekker stukje 
appeltaart erbij. Na de pauze 
zongen we staand ons bondslied 
“Geroepen om te leven”. Hierna 
was het woord aan onze spre-
kers Ina Timmer en haar man 
Arie Niks. Zij hadden als
thema: Verliefd, Verloofd, 
Getrouwd! De lezing ging over 
de geschiedenis van het huwelijk. 
Voor deze avond werd aan de 
leden gevraagd om hun trouw-
kaart, trouwfoto en eventu-
eel de trouwjurk in te leveren 
om hiermee de zaal gezellig te 
maken. Hier werd goed gehoor 
aangegeven. Het zag er prachtig 
uit! Ina vertelde eerst over haar 
werk als BABS, in de gemeente 
Doesburg. Daarna vertelde ze 
over de geschiedenis van het 
huwelijk. Haar man Arie liet ons 
ondertussen dia’s zien op het 
scherm. Ondertussen hielden 
we nog een keer pauze voor een 
hapje en een drankje.
Ook werd mevr. Bertha Kasse-
Leeuw gefeliciteerd met haar 50 

jarig jubileum als lid van de HVG. 
Ze was vanaf 2006 t/m 2018 
algemeen adjunct en vanaf 2018 
algemeen adjunct en vice presi-
dente. Als bijbeltekst kreeg ze 
mee Filipenzen 4: 6 “Wees over 
niets bezorgd, maar vraag God 
wat u nodig hebt en dank Hem 
in al uw gebeden”. Ook zongen 
we lied 416: “Ga met God en 
Hij zal met je zijn, alle verzen. 
Hierna overhandigde de presi-
dente haar nog een mooi boeket 
bloemen en een mooie vaas met 
inscriptie. Ondertussen ging Ina 
Timmer weer verder met haar 
verhaal en tussendoor was er 
nog even tijd voor een hapje 
en een drankje. Na de lezing 
kregen Ina en Arie een applaus 
en bedankte de presidente hun 
voor deze mooie presentatie. 
Mevr. Bertha Kasse-Leeuw sloot 
de avond af met het lezen van 
een gedicht uit het liedboek 
“Zonder liefde ben je nergens”. 
Hierna hebben we gezamenlijk 
het Onze Vader gebeden. Als 
slot zongen we lied 913, alle ver-
zen “Wat de toekomst brenge 
moge, mij, geleid des Heren 
hand.
De presidente bedankte ons 
voor deze mooie avond en 
wenste ons wel thuis en tot 
dinsdag 5 november.
Een hartelijke groet, namens het 
bestuur van HVG De Lampen 
Brandende,
Ineke Huisman-Boes, 
secretaresse.

Groothuisbezoek
De komende tijd willen de 
ouderlingen en pastorale mede-
werkers in Sint Jansklooster 
groothuisbezoeken organiseren. 
Het gaat erom dat we elkaar 
ontmoeten en ongedwongen 
met elkaar spreken. De ervaring 
leert dat de avonden verdiepend 
en verbindend kunnen werken. 
De uitnodiging voor de avonden 
kunt u de komende tijd verwach-
ten. We hopen van harte dat jij 
en u van de partij zullen zijn.

Ten slotte
Geluk is de kunst een boeket te 
maken van de bloemen waar je 
bij kunt.
Ontvangt allen een vriendelijke 
groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte,
ds, H,J,H, Pap

Diensten 17 november
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. H.J.H. Pap, St. 
Jansklooster
Wanneperveen 11.00 uur – 
Voorganger: ds. B. Hoogstede, 
Vlagtwedde – Jeugddienst
In beide diensten is er een extra 

collecte voor de najaarszending.
Diensten 24 november – 
Eeuwigheidszondag
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld 
– koffi e na de dienst.
Wanneperveen 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is er een extra 
collecte voor het pastoraat.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschut-
sloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
17/11 – Jeugddienstcommissie.
24/11 – fam. B. Stummel, Boven-
boerseweg, en fam. K.J. Rossing.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 10 november gingen in 
BS met hartelijke groeten naar 
de heer J. van de Belt. De bloe-
men in Wanneperveen gingen 
naar mw. M. Lijkendijk-Smit 
i.v.m. haar verjaardag en er gin-
gen bloemen als welkomsgroet 
naar Aart en Jorijn van Veen.
Verantwoording
De dankdagcollecte bracht 
€517,50 op.
Uitnodiging mannenavond 
Wanneperveen
Vrijdag 22 november is er een 
mannenavond in de Klokken-
stoel voor alle mannen uit Wan-
neperveen. Je bent van harte 
welkom vanaf 19.00 uur. Om 
19.30 uur draaien we een inte-
ressante fi lm. De fi lm duurt tot 
ongeveer 21.30/21.45 uur. Uiter-
aard is er koffi e/thee met iets 
er bij en zorgen we ook voor 
de drankjes en iets te knabbe-
len. Dit allemaal volledig gratis. 
Komen dus. Jacques en Klaas-Jan

In Memoriam Henk 
Westenbrink
Op dinsdag 5 november j.l. heb-
ben we afscheid genomen van 
Hendrik Reinder Westenbrink, 
beter bekend als Henk, en hem 
de laatste eer bewezen. Henk, 
Jannie en de kinderen kregen 
zondag 27 oktober te horen dat 
Henk kanker had en dat de medi-
ci niets meer voor hem konden 
doen. Na een kort ziekbed over-
leed Henk donderdagmorgen 
31 oktober in de leeftijd van 77 
jaar. Henk werd geboren op 14 
november 1941 in Meppel. Henk 
volgde na de basisschool de 
Technische School, afd. metaal-
bewerking. Hij ging werken bij de 
Kinderwagenfabriek Van Wer-
ven in Meppel. Ook werkte hij 
als onderhoudsmonteur bij de 
Coöperatieve Landbouwersbank 
en Handelsvereniging, te Meppel, 
het latere Agrifi rm. Henk kreeg 
via vrienden kennis aan Janny 
Bloemhof met wie hij in 1966 
in het huwelijk trad. Ze kregen 
twee kinderen Henk en André, 
samen met de partners en klein-
kinderen groeide het gezin uit 
tot 11 leden. Henk was een lief-
hebber van muziek. Hij speelde 
bij diverse korpsen, waaronder 
Crescendo uit Wanneperveen 
en later bij SDG (Soli Deo Glo-
ria – aan God alleen zij eer) 
uit St. Jansklooster. Henk was 
een gesloten man die nooit een 
woord teveel zei en weinig van 
z’n innerlijk bloot gaf. Hij was 
heel blij met de twee jongens 
die ze kregen. Vorige week heb-
ben ze samen over het afscheid 
gesproken. Henk was duidelijk 
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Ds.W.J. Menkveld, Veneweg 33 
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108 
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl 
Scriba: mevr. R. Lok-Lok, 
Noorderweg 57, 8066 PW 
Belt-Schutsloot, 038-3867486 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
Protestantse kerk Wanneperveen, 
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63 
t.n.v. het college van kerkrentmees-
ters van de Protestantse Gemeente 
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot 
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
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in de liederen die gespeeld moes-
ten worden. Liederen die voor 
hem van grote betekenis waren, 
muzikaal maar ook geestelijk, 
bekende koralen zoals ‘Groot is 
uw trouw, o Heer.”  Hoewel hij 
alleen in de kerk kwam wanneer 
er gespeeld moest worden was 
Henk niet ongelovig, hij sprak er 
alleen niet over. Een echte bin-
nenvetter. Janny zei van de week 
in ons gesprek “wanneer ik het 
geloof van Henk zou moeten type-
ren, dan was hij meer het type van 
het Leger des heils”. Hij was geen 
kerkmens. Als er wat was dan 
wist hij waar hij ermee naartoe 
moest en vouwde hij zijn handen. 
De laatste dagen heeft hij rust 
gevonden om te sterven en zei 
‘het is goed’. Tijdens de afscheids-
dienst hebben we stil gestaan bij 
het thema dat Henk zelf heeft 
aangegeven: “Groot is uw trouw, 
o Heer.” Woorden die we tegen 
komen in Psalm 86:5. Henk is na 
de dienst naar het Crematorium 
Reestborgh Meppel gebracht.
Ds. Jan Stap.
Vanuit de Pastorie
Zingen maakt blij! Voor mij is deze 
uitspraak geen verrassing maar er 
is zelfs onderzoek dat aantoont 
dat zingen en muziek maken goed 
voor je is. Actief met stem en lijf 
meedoen met zang en muziek 
zorgt dat er endorfi ne vrijkomt in 
je lichaam. Dat is een neurotrans-
mitter die zorgt voor een geluks-
gevoel en die ook nog eens pijn 
dempt. Deze wetenschappelijke 
wijsheid hebben trouwe leden van 
onze koren en muziekverengingen 

niet nodig. Zij kennen het uit de 
praktijk. Het is zelfs zo dat wan-
neer je als groep samen zingt of 
muziek maakt dat je onderling op 
elkaar afstemt (tekst en muziek) 
en dat blijkt weer een gunstig 
effect te hebben op het functi-
oneren van hart en ademhaling. 
Dus, samen zingen in de kerk is 
niet alleen gezond voor het gees-
telijk leven en het gemeenteleven, 
maar ook voor onze lichamelijke 
gezondheid. Alweer een reden om 
geen kerkdienst over te slaan. Elke 
kerkdienst met muziek en samen-
zang, waaraan u actief meedoet, 
geeft u een gelukkiger en gezon-
dere zondag. Dat is niet het doel, 
maar wel een mooie bijkomstig-
heid. Het laat bovendien zien dat 
wie het groot maken van de naam 
van God in praktijk brengt daar-
van ook de vruchten plukt voor 
humeur en gezondheid.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Zondag 17 november
In deze dienst hoopt onze eigen 
predikant ds. Gerrit van den Dool 
voor te gaan. Ouderling van dienst 
is Feikje Kloosterman en de piano 
wordt eveneens bespeeld door 
ds.Gerrit van den Dool. De deur-
collecte is voor het plaatselijk 
jeugdwerk. De ontvangst is door 
Roel Logchies en de bloemen wor-
den bezorgd door Cor Sijbesma. 
De opname wordt rondgebracht 
door David Raggers. In verband 
met de “Tot je dienst”- viering 
is er kinderoppas. De Zondags-
school is verplaatst naar 24 
november. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Geert Dedden 
(0521-522489). 
Collecten. 10 november Diaco-
nie: € 26,40 Kerkrentmeesters: € 
26,00, uitgangscollecte voor het 
onderhoudsfonds: € 31,40.
6 november, Dankdag. Diaconie: 
€ 51,40; Kerkrentmeesters: € 
32,90 , uitgangscollecte plaatselijk 
pastoraat: € 50,30.
Giften: € 10,00 voor Dorcas, 
van N.N.
Allen hartelijk dank voor uw 
gaven. 
Bloemen. De bloemen zijn als 
groet en bemoediging bezorgd bij 
Willy Scholten – Pit.
Agenda. Woensdag 20 novem-
ber komt vrouwenvereniging 
‘Martha’ bij elkaar om 14.00 uur 
in het lokaal van de kerk. De heer 
K. Mol van de gemeente Steen-
wijkerland komt een lezing hou-
den over dementie.
Waar geloof het meest 
kost. “Bid voor ons.” Dat is vaak 
het eerste dat vervolgde christe-
nen vragen. Zij kennen het belang 
van gebed uit eigen ervaring. 
Iedere week geef ik u een gebeds-
punt door: Een grote uitdaging 
voor de kerk in Laos zijn de ver-
schillende valse leringen die de 
ronde doen. Voor nieuwe gelovi-
gen is het lastig om uit te vinden 
wat waar is en wat onjuist is. En 
wanneer zij de verkeerde dingen 
geloven, is het moeilijk om hen de 
waarheid te leren.
Verjaardagen. Op 22 novem-
ber hoopt de heer A. Strijker, 
Kon. Wilhelminalaan 12 87 jaar 
te worden en eveneens op 22 
november hoopt de heer H.J. 
Berghuis van Woortman, Kon. 
Wilhelminalaan 32 zijn 82ste ver-
jaardag te vieren. We feliciteren 
beide heren van harte en wensen 
hun een gezegend nieuw levensjaar 
toe.
Vakantie scriba. Henrike en 

ik zijn op reis door India. De afge-
lopen dagen waren we in Hydera-
bad, de hoofdstad van de deelstaat 
Andhra Pradesh. De stad, met ca. 
8 miljoen inwoners, is meer dan 
400 jaar oud, een typische islami-
tische stad en staat bekend om de 
vele moskeeën, tempels, minaret-
ten, bazaars en monumenten. Als 
u dit leest zijn wij weer terug in 
Gadag, de plaats waar het kinder-
tehuis staat die onze kerk onder-
steunt. Namens u mochten we 
hier een gift brengen. We blijven 
nu een aantal dagen hier en gaan 
aanstaande zaterdag met de kin-
deren van het kindertehuis een 
schoolreisje maken.
Kopij GZ. De kopij voor het 
Zondagsblad kunt u inleveren 
tot uiterlijk zondag 17 november 
12.00 uur bij ds. Gerrit van den 
Dool. 

Laat de zon u zegenen met haar 
milde stralen, zij moge u helen, licht 
zijn op uw wegen, uw hart verwar-
men en …. bij ontij een regenboog 
spannen aan uw horizon.
(bron: Zusters Clarissen van Sta-
broek) 

Namens de kerkenraad wens ik u 
allen een goede week toe en een 
hartelijke groet. 
Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant
Pastoralia. Met en voor onze 
Blesdijkse kosteres mevr. Willy 
Scholten - Pit zijn we blij dat de 
hernia-operatie die zij, na een 
lange periode van veel pijn en 
weinig kunnen, heeft ondergaan 
succesvol blijkt te zijn verlopen. 
Het gaat nu een stuk beter met 
haar. Dat geldt ook voor mevr. Ali 
Baars-Rozendaal. Fijn ook dat dhr. 
Martinus Berger weer zijn werk 
heeft mogen oppakken. 
Kerstzanggroep. In de zang-
groep die de kerstmorgendienst 
muzikaal zal opluisteren is nog 
plaats voor nieuwe deelnemers. 
Als u/jij graag zingt, doe mee! We 
repeteren op maandagavond van 
20 tot 21.30 uur.
Bijbelgesprekskring. Op 
donderdag 21 november komt 
de Bijbelgesprekskring weer bij 
elkaar. Nieuwe deelnemers blij-
ven welkom. Kom ook eens kij-
ken! Tijd: 20 tot 21.30 uur.
Komende zondag hebben 
we een Tot Je Dienst-vie-
ring. We doen het dan allemaal 
wat anders dan anders. Voor 
deze dienst hebben we een zang-
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 Cantatedienst 
Hengelo
Deze eeuwigheidszondag staat 
cantate nummer 140 op de rol: 
‘Wachet auf, ruft uns die Stimme,’ 
is misschien wel het meest bekende 
zangstuk dat Bach ooit geschreven 
heeft. Deze cantate is gebaseerd op 
de gelijkenis van de vijf dwaze en de 
vijf domme meisjes en blikt vooruit 
naar de komst van de Bruidegom.

Zondag 24 november, 17.00 uur, Waterstaatskerk, 
Hengelo, Deldenerstraat 20 

Leerhuis Deventer
Met de steeds groter wordende 
hoeveelheid bijbelvertalingen 
dreigt in een aantal gevallen de 
oorspronkelijke Hebreeuwse 
tekst en betekenis te verdwijnen. 
In deze Leerhuisavond wordt  
aandacht gescho nken aan de 
samenstelling en structuur van 
bijbelteksten waarbij de basistek-
sten uit de Tenach en de Talmoed 
gebruikt worden. Het gaat hierbij 
om de oorspronkelijke taal waar-
bij ook een grote hoeveelheid 
Rabbijnse interpretaties aan de 
orde komen. O.l.v. John Bos. Info 
/ opgave tel. 0570-616611, e-mail: 
johnyredon08@gmail.com

Dinsdag 26 november, 19.30 uur, Deventer, Etty Hil-
lesum Centrum, Roggestraat 3, € 7

Nationaal 
Religiedebat
In zijn nieuwjaarstoespraak 
noemde burgemeester Aboutaleb 
polarisatie één van de grootste 
bedreigingen voor de samenle-
ving. Er ontstaan heftige gesprek-
ken tussen ‘migrantenknuffelaars’ 
en zij die het liefst een hek om 
Europa zetten. Maar is polari-
seren niet noodzakelijk om dat 
wat er leeft in de samenleving 
naar boven te krijgen via het 
publieke debat? Zou zonder Denk 
en Forum voor Democratie de 
maatschappelijke onvrede tot een 
(gewelddadige) uitbarsting kunnen 
leiden? Of leidt polarisatie alleen 
tot uitvergroting van verschillen 
en komt het grijze midden daar-
door te weinig aan het woord? 
Een debat met Theoloog des 
vaderlands Stefan Paas en Denker 
des vaderlands Daan Roovers.

Dinsdag 26 november, 20:00, Rotterdam, Debat-
centrum Arminius, www.nationaalreligiedebat.nl, 
https://arminius.stager.nl/web/tickets/344355

“De kennis van christenen 
neemt af en daarmee de collectieve 

weerbaarheid.”

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

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

wakker en waaks
maandbladreveil.nl

Advertenties

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

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Hoogland (De Inham), 
ds. M. Snaterse te Houten, die 
dit beroep heeft aangenomen;
e Oppenhuizen-
Uitwellingerga, ds. N. Pronk 
te Den Haag-Zuid, die dit beroep 
heeft aangenomen
te Amstelveen-Buitenveldert 
(herv. wijkgem. Eben-Haëzer), 
ds. G.M. van Meijeren te 
Hoevelaken-Stoutenburg/
Achterveld (herv.)
te Putten (herv. wijk 5), 
ds. C. Mijderwijk te Meerkerk 
(herv.)

Aangenomen
naar Goudswaard (herv.), 
prop. C. Budding te Elspeet, die 
bedankte voor Uddel (herv.)

Bedankt
voor Apeldoorn (Eben-Haëzer), 
ds. J.M. Molenaar te Ede (herv.)

HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Waarder, ds. W.M. Mulder te 
Wijk bij Heusden

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Rijssen-West, ds. A.T. 
Huijser te Sliedrecht

komen en gaan



zondag 17 november 2019 15

groepje gevormd en er is, naast de 
samenzang, ruimte voor inbreng 
vanuit de gemeente. Naar aanlei-
ding van het Onze Vader zal het 
thema zijn ‘Vergeven en verge-
ten?’’ Met name de zinsnede ‘zoals 
wij onze schuldenaars vergeven 
(hebben!)’ is telkens weer een 
uitdaging in het dagelijks leven. 
Wat is vergeven eigenlijk, moet 
het altijd en hoe kun je het doen? 
Opmerkelijk dat in het Aposto-
licum de vergeving van zonden 
deel uitmaakt van het Credo en 
valt onder de belijdenis van God 
de Heilige Geest! Met andere 
woorden: dankzij Gods (her)
scheppende Kracht van Boven is 
zij als creatieve daad mogelijk, dat 

gelóven we. En het geloof ‘legt de 
grondslag voor alles waarop we 
hopen, het overtuigt ons van de 
waarheid van wat we (nog) niet 
zien.’ (Hebr. 11:1).

Nu wij de zondagen van de vol-
einding zijn binnengegaan, en 
terugblikkend op de Dankdag 
voor Gewas en Arbeid, besluit 
ik met een lied van Hans Mudde, 
te vinden in Zingend Geloven II 
(lied 88):

Reizend naar het land van ons ver-
langen
staan wij in de kring voor even stil,
om de goede gaven te ontvangen
die God onderweg al geven wil.

Reikend naar de rijpe volle vruchten,
die ons wachten in ‘t beloofde land,
laten w’ onze lege handen vullen
met een gulle voorgift uit Gods 
hand.

Staande in de kring van wie op reis 
zijn,
eten wij het ene levensbrood,
wetend: waar wij nog in de woestijn 
zijn,

overleven wij daarmee de dood.

Reikend aan elkaar de ene beker
vol van ‘t wonder van de ware wijn,
sluiten wij de kring, al is ‘t voor even,
wijzend naar wat ginds volmaakt 
zal zijn. 

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

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

Wandelen met de 
Dominicanen
 Wandelen in de natuur, één zijn 
met de natuur. Recreatief wan-
delen wordt afgewisseld met 
bewustwordingsoefeningen. De 
wandelingen zijn tussen de vier 
en de zeven kilometer. In decem-
ber wordt er in stilte gewandeld. 
De wandeling kan gecombineerd 
worden met het ochtendge-
bed in het klooster. Begeleiding:  
Margriet van Kampen en Kees 
Nypels. De start is vanaf de par-
keerplaats van het klooster. 

Vrijdag 22 november en vrijdag 20 december, 9.00  - 
12.30 uur (inloop vanaf 8.30 uur), € 5, aanmelden: 
info@kloosterzwolle.nl

Almere zoekt contact
Gemeente-zijn en ontmoeting 
zijn sleutelwoorden van de laag-
drempelige contactgroep. Men-
sen komen samen voor contact, 
gesprek, eventueel delen van 
geloofsaspecten of gewoon voor 
de gezelligheid. De groep bestaat 
meestal uit zo’n 14 personen en 
is voor alle leeftijden. Jongeren 
zijn van harte welkom en ouders 
mogen gerust hun kinderen mee-
nemen! Men kan een spelletje 
spelen of een gesprek voeren. 
Het wordt als plezierig ervaren 
om met elkaar bijvoorbeeld het 
leven te delen en gewoon jezelf te 
kunnen zijn. Bezoekers zijn ker-
kelijk, waardoor de gesprekken 
zich vanzelf verdiepen. Iedereen 
is welkom, men is tot niets ver-
plicht. Deelnemers hoeven zich 
niet voor te bereiden. 

Woensdag 27 november, 14.00 uur, Almere, De Specerij 
2, informatie: Janny Boelhout, 036 - 534 4526 

Interactieve lezing 
over liedboek 
Het thema van de eerste interac-
tieve lezing in de Waterstaatskerk 
is: Een liedboek vol, wat een rijk-
dom. Kerkmusicus Evan Bogerd 
neemt de aanwezigen zingend en 
vertellend mee op reis door het 
liedboek. Want hoe zijn we eigen-
lijk aan 1016 liederen gekomen? 
Bogerd zal het hebben over de 
logica of onlogica hierachter en 
vertelt over de mogelijkheden die 
het Liedboek biedt.  

Woensdag 4 december, 19.30 uur, Hengelo, Water-
staatskerk, vrije gift

Zeldzame kunst 
Catharijne convent
Vanuit het uiterste noorden en 
zuiden van Europa zijn middel-
eeuwse kunstwerken van topkwa-
liteit naar Utrecht gereisd. Een 
unicum, omdat deze kunst (1100-
1350) in het midden van Europa 
verloren gegaan is. Het gaat om 
spectaculaire en zeldzame kunst 
uit de twaalfde tot veertiende 
eeuw. De meeste werken hebben 
hun land (Noorwegen en Catalo-
nië (Spanje)) nog nooit verlaten 
vanwege hun kwetsbaarheid. Een 
‘must see’ dit najaar!

Tot en met zondag  26 jan 2020, Utrecht, Museum 

Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38

In de kerkorde voor de Pro-
testantse Kerk in Nederland 
is vastgelegd dat de kerken-
raad verplicht is de gemeen-
te te kennen en te horen over 
ingrijpende beslissingen. De 
synode heeft die onderwer-
pen netjes op een rij gezet.

Ord. 2-4-3*: ‘De 
aanduiding en de naam van de 
gemeente (…) worden door de 
kerkenraad niet gewijzigd dan 
nadat de leden van de gemeente 
daarin gekend en hierover gehoord 
zijn.’

Ord. 3-2-3: ‘De kerkenraad 
bepaalt, na de leden van de 
gemeente erin gekend en erover 
gehoord te hebben, of stemge-
rechtigd zijn (…)’ Hierna worden 
de keuzen opgesomd.

Ord. 4-8-9: ‘(…) De kerkenraad 
neemt in ieder geval geen besluiten 
tot het wijzigen van de gang van 
zaken in de gemeente ten aanzien 
van:
- het beantwoorden van de doop-
vragen door doopleden
- het verlenen van stemrecht aan 
anderen dan belijdende leden
- de wijze van de verkiezing van 
ambtsdragers 
en ter zake van:
- de aanduiding en de naam van de 
gemeente
- het voortbestaan van de gemeen-
te
- het aangaan van een samenwer-
kingsverband met een andere 
gemeente
- de plaats van samenkomst van de 
gemeente
- het verwerven, ingrijpend ver-
bouwen, afbreken, verkopen of op 
andere wijze vervreemden van een 
kerkgebouw
- de plaatselijke regeling (…)
zonder de leden van de gemeen-
te daarin gekend en daarover 
gehoord te hebben.’

Ord. 6-2-4: ‘De kerkenraad 
bepaalt of doopvragen door doop-
leden mogen worden beantwoord. 
De kerkenraad neemt een besluit 
tot wijziging van het beleid ter 
zake niet dan na de leden van de 

gemeente daarin gekend en daar-
over gehoord te hebben.’

Ord. 14-4-5 [over plaatselijke 
oecumenische samenwerking]: ‘Een 
besluit tot zulk een samenwerking, 
waarin vastgelegd dient te worden 
welke arbeid geheel of gedeeltelijk 
onder gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid zal worden ver-
richt, wordt door de kerkenraad 
eerst genomen nadat de leden van 
de gemeente daarin gekend en 
daarover gehoord zijn.’

Nog even terug naar ord. 4-8-9. In 
dat lid staat dat voor twee specifi e-
ke kwesties ‘beraad in de gemeen-
te’ nodig is: wanneer het wijzigen 
van de bestaande situatie aan de 
orde is als het gaat om het toelaten 
van doopleden tot het avondmaal
het zegenen van andere levens-
verbintenissen dan een huwelijk 
van man en vrouw In hetzelfde lid 
wordt nog gesteld: ‘De kerkenraad 
neemt geen defi nitieve besluiten 
met betrekking tot wijziging of 
vaststelling van beleidsplan, begro-
ting en jaarrekening dan nadat de 
gemeenteleden in de gelegenheid 
zijn gesteld hun mening kenbaar 
te maken.’ Er wordt in ord. 4-8-9 
dus bij de verschillende kwesties 
onderscheiden tussen ‘kennen en 
horen’ van de gemeente, beraad 

in de gemeente organiseren en 
de gemeenteleden in de gelegen-
heid stellen hun mening kenbaar te 
maken.

Beraad in de gemeente
Het behoeft, lijkt mij, geen betoog 
dat met ‘beraad in de gemeente’ 
een zwaardere variant van ‘ken-
nen en horen’ bedoeld is, en met 
‘de gemeenteleden in de gelegen-
heid stellen hun mening kenbaar 
te maken’ een lichtere. Wat het 
eerste betreft: ‘de dikke Van Dale’ 
noemt bij ‘horen’ de betekenis van 
‘aandachtig aanhoren en kennisne-
men van hetgeen iem. meedeelt 
teneinde op grond 
daarvan een beslis-
sing te kunnen 
nemen’. Als voor-
beelden noemt het 
woordenboek dat 
een rechter beide 
partijen moet 
horen en dat ‘de 
Raad van State horen’ ‘zijn advies 
inwinnen’ betekent. Wat het twee-
de betreft: begrijpelijk dat het niet 
nodig is om voor elke begroting en 
jaarrekening de gemeente bijeen te 
roepen.

Beetje fl auw
Het heeft er veel van dat alle ande-
re kwesties dan het toelaten van 

doopleden tot het avondmaal en 
het zegenen van andere levensver-
bintenissen dan een huwelijk van 
man en vrouw volgens de door de 
synode voorgestelde wijziging wel 
afgedaan kunnen worden met: de 
gemeenteleden moeten zich maar 
melden als ze iets over een voorge-
nomen en kenbaar gemaakt besluit 
van de kerkenraad willen zeggen. 
Of men de gemeente daarmee 
voldoende serieus neemt…? In dit 
verband ten slotte nog het volgen-
de. In de toelichting wordt gesteld 
dat de synode besloten heeft [hier 
zal ‘voorgesteld’ bedoeld zijn, 
JDThW] om de bepaling inzake 

de wijze waarop 
de gemeente 
wordt gekend en 
gehoord, uit de 
plaatselijke rege-
ling te schrappen. 
Onder het motto 
[letterlijk citaat, 
JDThW] ‘toegift 

in het kader van de verlichting van 
de regeldruk’. Beetje fl auw. Als je 
voorstelt om ‘kennen en horen’ uit 
te hollen, om niet te zeggen om 
zeep te helpen, moet je ruiterlijk 
toegeven dat het geen enkele zin 
meer heeft er iets over te zeggen 
in de plaatselijke regeling.

* Ord. staat voor 'ordinantie' ofwel regeling, verordening

Het ‘kennen en horen’ van de 
gemeente ter discussie gesteld… (2)

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

HET BEHOEFT, LIJKT MIJ, GEEN 
BETOOG DAT MET ‘BERAAD IN DE 

GEMEENTE’ EEN ZWAARDERE VARIANT 
VAN ‘KENNEN EN HOREN’ BEDOELD IS, 

EN MET ‘DE GEMEENTELEDEN IN DE 
GELEGENHEID STELLEN HUN MENING 
KENBAAR TE MAKEN’ EEN LICHTERE.

Neemt men de gemeente voldoende serieus? Bij ‘kennen en horen’ gaat het om meer dan ‘de gelegenheid geven je mening kenbaar te maken’. 
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