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God riep Indonesische volken wakker

Door DS. ko HekMan ,
aSSen
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Gezocht!
DOOR DS. Foekje Dijk , DalFSen

Het had niet veel gescheeld of
de kop van dit commentaar
zou luiden: WANTED! Maar de
Nederlandse taal wordt al in zo’n
rap tempo vervuild met Engelse
woorden, dat ik besloten heb om
dit zoveel mogelijk te vermijden.
Bovendien wekt het de suggestie
als zou het gaan om een gezochte
crimineel.

Zeventig jaar geleden, 27
december 1949, tekende
koningin Juliana de akte
waarin Nederland de soevereiniteit overdroeg aan de
Republiek van de Verenigde
Staten van Indonesië. Soekarno werd de eerste president van De Republik Indonesia. Er was heel wat aan
vooraf gegaan.

nationaal gevoel
In 1942 had koningin Wilhelmina
in een radiorede reeds uitgesproken dat de bevolking van Indonesië
‘in vrijheid over haar staatkundig
lot zal moeten kunnen beslissen’.
In Azië was het nationale bewustzijn en het verlangen naar zelfstandigheid ontwaakt. Ook In Indonesië, een land met meer dan 300
volken. Nederland was afwijzend,
het zou een slag zijn als de koloniale overheersing en exploitatie
verloren zouden gaan. ‘Indië verloren, rampspoed geboren’.

ZonDaG 24 noVeMBeR 2019

Commentaar

Zendingsman Jo Verkuyl:

Na drie jaar Japanse bezetting van
Nederlands-Indië capituleerde
Japan op 15 augustus 1945. Twee
dagen later riepen Soekarno en
Hatta in Jakarta de Republiek
Indonesië uit. Dat was het einde
van 350 jaar koloniaal bewind van
Nederland en het begin van de
onafhankelijkheidsstrijd. Nederland probeerde met politionele
(militaire) acties in 1947/1948
haar gezag en de orde te herstellen. Een periode van gruwelijkheden over en weer.

F L E VO L A N D

Twee dagen na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië werd de Republiek Indonesië uitgeroepen. Op die datum - 17 augustus - viert Indonesië
altijd Onafhankelijkheidsdag.

Waar wordt dan wel naar
gezocht? Naast een Dichter des
Vaderlands is er ook sinds jaar en
dag een Theoloog des Vaderlands.
Daar wordt dus nu naar gezocht.
Maar dan wel uitdrukkelijk met de
toevoeging JONGE theoloog des
Vaderlands. Even schoot de vraag
door me heen of dit geen leeftijdsdiscriminatie is. Een jonge theoloog? Is het niet veel verstandiger
om een al wat oudere, rijpere
theoloog aan te wijzen? Immers,
wanneer het voor het hele vaderland is dan zou je denken dat
deze theoloog toch minstens iets
oer moederlijks of vaderlijks moet
hebben. Iemand bij wie je je veilig
voelt en die het klappen van de
theologische zweep kent.

vrijheid en onafhankelijkheid. De
gereformeerde zendingsman Jo
Verkuyl ging, samen met andere
zendingsarbeiders, lijnrecht in
tegen het Nederlandse politieke
standpunt. Hij zag het Indonesisch
nationalisme als “zelf-expressie,
dat een nationaal bewustzijn wil
wekken, waar het nog vaak ontbreekt. Het is een poging het
volksleven te leiden tot het innemen van een eigen plaats in de
volkerenwereld.” Verkuyl stond
in politiek en kerk geïsoleerd.
Hij was de verwante politici ver
vooruit. “Dit streven is op zichzelf ontzaglijk verblijdend voor
ieder die de gang van God in de
geschiedenis nagaat. God is het
die ook de Indonesische volkeren
wakker geroepen heeft. Wie zich

over de nationale bewustwording
niet verblijdt, verzet zich tegen
de God der geschiedenis, die niet
alleen de God van Nederland,
maar ook de God der Indonesische volkeren is.” Hij zag het als
de roeping van de kerk er op aan
te dringen dat in het politieke
leven de eigen rechten van de
Indonesische volkeren evenzeer
als van andere volkeren worden
erkend, geëerbiedigd en gerealiseerd. De geschiedenis heeft Verkuyl gelijk gegeven.
juliana
Bij de soevereiniteitsoverdracht
sprak koningin Juliana: “… Niet
langer staan wij tegenover elkaar.
Wij zijn nu naast elkaar gaan
staan, hoezeer ook geschonden

en gescheurd en vol van littekens van wrok en pijn.”…”Het
is een voorrecht, deze daad
van overdracht der soevereiniteit te verrichten, tegenover de
geschiedenis. Of beter gezegd
voor het aangezicht Gods, die
weet, waarom dit samengaan in
vrijheid niet eerder en ook niet
later werd bereikt, en die het
falen kent der generaties, maar
die ook ziet, of wij kunnen dienen in het plan voor de gang der
mensheid.” Voor Juliana was het
een hoogtepunt, “omdat het er
om gaat, dat een onrechtmatige
(koloniale) toestand vrijwillig in
een rechtvaardige wordt omgezet.” Soekarno riep de volgende
dag in Jakarta uit: ‘Merdeka’, ‘eindelijk vrij’.

Karakteravond voor
mannen

Jong orgeltalent in
Lemelerveld

Diever zingt in de
Kruiskerk

Werkt u mee aan de
jongerenkrant?

Spreker tijdens deze mannenavond
is Timothy van Vliet. Het Noordermannen-event in Hoogeveen, speciaal voor jongens en mannen, vindt
eens per vier, vijf weken plaats.
De Noordermannen noemen het
een ‘karakteravond’, waarin plaats
is voor plezier, goede gesprekken,
geloofsverdieping en vriendschap.
Meer info: www.noordermannen.
nl en Facebook.

Maarten Wilmink (18 jaar) speelt
deze zaterdag in de Willem Hendrik Zwart Hal. Hij volgde orgellessen bij Louis ten Vregelaar. Na
het behalen van zijn gymnasiumdiploma begon hij in 2019 aan
het Codarts Conservatorium in
Rotterdam. Maarten is live mee
te maken, maar ook te volgen via
zijn eigen You Tube-kanaal.

Organist Ronald Knol uit Dwingeloo zal het prachtige kerkorgel
in de Kruiskerk bespelen tijdens
de zangdienst van aanstaande
zondag. Naast een muzikaal intermezzo van deze organist, staan er
ook mooie liederen op het programma. Dominee Klaas Snijder
uit Diever leidt de dienst en verzorgt een korte meditatie.

Pinksteren 2020 brengt het GZ
een speciale jongereneditie uit.
Gemaakt door de redactieleden
én leerlingen van middelbare
school De Passie in Wierden. Het
thema: geloven door de generaties heen. U kunt geïnterviewd
worden door een leerling! Hebt
u een goed verhaal? Bent of kent
u iemand die met een bijzonder
levensverhaal of getuigenis?

Vrijdag 22 november, 19.50 - 21.30 uur, Echten, Zorgboerderij Refaja, Oshaarseweg 19

Zaterdag 23 november, 20.00 uur, Lemelerveld, WHZHal, € 13 (t/m 12 jaar gratis), www.huetink-royalmusic.nl

Zondag 24 november, 19.15 uur, Diever, Kruiskerk,
Kruisstraat 1a

Bij nader inzien kom ik hierop
terug. Een al wat oudere theoloog
kan ook vastgeroest zijn geraakt
in allerlei patronen en gebruiken,
waar een jonger iemand eerder als
een jonge hond te werk zal gaan.
In de jaarlijkse Nacht van de Theologie op 16 november 2019 zal
de nieuwe jonge hond gekozen
worden. En ik vestig mijn hoop op
verstandige stemmers, want traditie is niet het koesteren van de
as, maar het doorgeven van het
vuur. En die traditie bestaat tenslotte bij de gratie van vernieuwing. Dat kunnen onze geloofsgemeenschappen wel gebruiken:
vernieuwing!

We komen graag met u in contact! Mail naar: redactie@
gezamenlijkzondagsblad.nl of bel 0546-577475
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overdenking

zondag 24 november 2019

Gespreksgroep
groene theologie
Veel mensen hebben een
mensgericht wereldbeeld. Het
is zo vanzelfsprekend, we staan
er zelden bij stil. De Bijbel en
christelijke traditie laten echter
zien dat niet de mens, maar Gods
liefde voor heel de schepping
centraal staat. Met het boek
‘Groene theologie’ van Trees van
Montfoort in de hand worden
boeiende en confronterende
vragen gesteld waarbij niemand
buiten schot blijft.
Maandag 25 november, 20.00 uur, Hengelo,
Trienke Ameloh-Meijer, Gerdastraat 26

Waarheen pelgrims,
waarheen gaat gij…?
Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd,
gehoorzaam op weg naar een
plaats die hij in bezit zou
krijgen, en hij ging op weg
zonder te weten waarheen.
Hebreeën 11: 8

Door DR. jan DiRk
WaSSena aR ,
HellenDooRn

Kerst-Welkomdienst
in Borger
Deze speciale dienst heeft het
thema: ‘Lichtpuntjes in donkere
tijden’. Het Groninger Christelijk
Mannenkoor Albatros, geleid
door Cas Straatman, werkt ook
mee. Het koor bestaat al sinds
1932, telt 55 ervaren zangers en
beschikt over meerdere solisten.
Voorganger is dominee W. van
der Wel uit Hardenberg. Organist
Ronald Knol en trompettist
Gerben Bakker begeleiden de
samenzang.
Zondag 8 december, 19.00 uur (vanaf 18.45 uur
samenzang), Borger, Goede Herderkerk, Hoofdstraat 9

Stoute schoenen-kring
Een kring die gaat over leefregels
en vrijheid. Mozes zegt in Exodus
tegen de Israëlieten: “Trek de
stoute schoenen aan en ga op weg
naar de vrijheid.” In de woestijn
geeft God zijn volk tien leefregels.
Met het schoeisel kunnen zij op
weg naar de vrijheid. Want slaven
waren ze, vrije mensen zullen ze
worden. De tien geboden zijn
geen willekeurige beperkingen
van iemands vrijheid. Het zijn
ook richtingwijzers voor vrijheid!
De kring gaat op welke manier
de leefregels actueel zijn in
ieders leven.
Dinsdag 26 november, dinsdag 10 december,
19.30 uur, Dronten, Kerkcentrum, De Ark 54

Days for Girls zoekt
helpende handen
Voor meisjes in India die ongesteld
zijn, zijn vaak geen hygiënische
voorzieningen voorhanden.
Noodgedwongen zijn ze één
week per maand afwezig van
school of werk, wat hun kansen
op een goede toekomst verkleint.
Vanuit Almelo doet Huis van
Lydia mee aan het internationale
project ‘Days for Girls’, waar
menstruatiekits worden gemaakt
voor deze meisjes. Helpende
handen zijn nodig om te knippen
en te naaien. Opgeven: info@
huisvanlydia.nl, meer info: www.
helpinghandsindia.nl
Zaterdag 7 december, 9.30 - 15.00 uur, Almelo, Huis
van Lydia, Grotestraat 185b

iSRaËl-aVonD?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Pelgrimeren is ‘in’,
de laatste jaren zien we dat verschijnsel toenemen. Nog iets: was
pelgrimage voordien vooral in
Rooms-Katholieke kring bekend,
inmiddels zijn er heel wat protestanten die er ook over kunnen
meepraten. Ik meet dat af aan
programma’s van vrouwenverenigingen, ouderenbonden, commissies Vorming & Toerusting
en dergelijke. Het aanbod van
die organisaties voorziet nogal
eens in een bijeenkomst met
iemand die een pelgrimage heeft
ondernomen, al dan niet religieus
gemotiveerd.

Pelgrimeren
Niets ten kwade van een pelgrimage naar Rome of waar dan ook
naartoe. Maar in het christelijke
leven gaat het om een andere pelgrimage, en wel om de christenreis naar de eeuwigheid, om met
de Engelse schrijver John Bunyan
te spreken.
Het grote voorbeeld van die pelgrimage is Abraham, over wie we
in Hebreeën 11 lezen dat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen
en gebouwd. Het is duidelijk dat
het dan om het nieuwe Jeruzalem
gaat.

getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan ’t einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

Zingen
Met allerlei liederen en in allerlei
toonaarden zingen wij daarover.
Bijvoorbeeld met
Lied 823:5
O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.
Bijvoorbeeld Lied 803:6
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,

En nr. 232:1 uit de bundel van
Johannes de Heer:
Waarheen pelgrims, waarheen
gaat gij
’t oog omhoog en hand in hand?
Wij gaan op des Konings roepstem,
Naar ons huis en Vaderland.
niet doelloos
Het is goed om daar aan het
einde van het kerkelijk jaar bij stil
te staan. Wij zijn geen zwervers
die doelloos op deze aardbol
ronddwalen. Wij zijn pelgrims, die
op het nieuwe Jeruzalem gericht
zijn. Ik wens u een goede reis!

Bedevaartsoorden
Rome was het eerste en oudste
bedevaartsoord van de christenheid. De stad werd aanvankelijk
drukker bezocht dan Jeruzalem.
in het christelijke leven gaat
het om een anDere pelgrimage,
en wel om De christenreis
naar De eeuwigheiD, om met De

engelse schrijver john bunYan te
spreken.

Men ging naar Rome ‘ad limina
apostolorum’, naar de drempel
van de apostelen. Vooral toen het
christendom toegestaan werd, in
313, begon de stroom pelgrims
toe te nemen. Er zijn nadien veel
bedevaartsoorden bij gekomen.
Een van de bekendste is Santiago
de Compostella in Spanje.

Op pelgrimstocht gaan is niet meer alleen aan Rooms-katholieken voorbehouden. De laatste jaren zien we het verschijnsel pelgrimeren toenemen.

polderpraat

Geloof en (top)sport
Door DS.
GeRHaRD HeeRinGa ,
SWiFTeRBanT

Onwaarschijnlijk
dat record van de Keniaan Eliud
Kipchoge die op 12 oktober in
Wenen als eerste mens de marathon onder de twee uur liep. Een
fantastisch record - officieus overigens, omdat het geen echte wedstrijd was - dat tot de verbeelding
spreekt. Zo zeer dat sommigen
het zelfs vergeleken met de landing
van de eerste mens op de maan:
a small stap for a man, a giant leap
for mankind. Het zijn wel héél veel
stappen die je rent in die 42.195 m.
Ik weet waar ik het over heb.
Het record van Kipchoge is echter
méér dan een individuele topprestatie, het is ook een teampresta-

tie: een aantal ‘hazen’ hield hem
in een V-formatie uit de wind met
achter hem een paar lopers die
de lucht als het ware ‘opduwden’. Dit alles wetenschappelijk
getest in een windtunnel van de
TU Eindhoven. De 1.67 m. lange
atleet woog na aﬂoop slechts 52
kg. Hij was niet gekrompen, wel
geslonken.
Geloof en (top)sport hebben veel
meer met elkaar te maken dan
je misschien denkt. Niet omdat
in de Bijbel ook rennende mannen voorkomen: Elia, de profeet,
die na de confrontatie met de
Baälpriesters op de Karmel voor
de strijdwagen van koning Achab
uit rent, op de vleugels van de
Geest (1 Kon.18:45). Denk ook
even aan de hardlopende Johannes en Petrus die op Paasmorgen

We weten allemaal dat geloeen sprintje trekken naar het
ven niet zelden strijd betekent;
geopende graf (Joh.20:4). Sport
heeft, net als geloof, immers twee veel strijd soms. (Kol.1:19, 2:1; 1
componenten: spel en strijd/com- Tess.2:2, 1 Tim.6:12). Paulus moet
tijdens zijn zendingsreizen regelpetitie. Met ‘spel’ bedoel ik het
matig op de tribune hebben gezeplezier van de beweging: de kick
ten, om te proeven wat er leeft in
van een mooie volley, het intens
de wereld om hem heen, zoals bij
genieten van een mooie bosloop.
de Istmische SpeMaar ook compelen, bij Korinthe.
titie en strijd met
geloven is ook een teamsport.
Hij vergelijkt het
je tegenstander(s),
goDZijDank is geloven ook wat
geloof zelfs met
knokken met
je samen, in verbonDenheiD met
een wedloop op
jezelf om jouw
elkaar Doet.
de atletiekbaan
persoonlijk
(1 Kor.9: 24 vv) ”Loopt als een
record te verbeteren; als je als
atleet die wint”. Het geloof in
team alles uit de kast haalt om te
de navolging van Christus is een
winnen. Het hart van de sport is
hoogstpersoonlijke wedloop die
toch het spel.
niemand anders voor je kan doen.
In het geloof is het niet anders.
Nog even terug naar onze held
Geloven is vooral ‘spel’: de
Kipchoge: geloven is ook een
vreugde van de ontmoeting met
teamsport. Godzijdank is geloven
de Eeuwige God door Jezus, het
ook wat je samen, in verbondenheilige spel in de liturgie (zoals
heid met elkaar doet. Gezegend
de perichorese in de Orthodoxe Kerk: de goddelijke dans als die ‘hazen’ die met je oplopen;
voor en achter.
metafoor voor de Drie-eenheid).

D

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

Drenthe
aalDen
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 24 nov.: GK 10.00
ds. B. Breunesse, Aalden. Laatste
Zondag v.h. Kerkelijk Jaar. Knd.
en oppas. Organist: Hans
de Graaf. M.m.v. de Cantorij
o.l.v. Tinie v/d Stelt. Collecte:
pastoraat.
BoVenSMilDe
Kerkdienst 24 nov.: 10.00 ds.
S. Kits en ds. G. van der Werff.
Voleindingszondag. Organist:
Berdi Bos. Paaskaars
aansteken: Dylan Nagelhout.
Collecten: 1. Pastoraat PKN.
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer.
Knd.: Renate Nagelhout.
Oppas: indien nodig aanwezig.
Eeuwigheidszondag. ‘Denk
je dat wij ooit afgelopen zijn…?’
Toon Tellegen schreef een boek
vol fabels en eentje daarvan
begint met de vraag: Denk je
dat wij ooit afgelopen zijn?
Zoals bijvoorbeeld een feest
is afgelopen of een reis? Mier
en eekhoorn kunnen het zich
niet voorstellen. Maar wat
dan? In het gesprek dat zich
vervolgens ontspint lezen we
dat ze het niet weten en het
open laten. Niemand van ons
weet het. We kunnen echter wel
ons in vertrouwen overgeven
aan troostende en hoopvolle
bijbelse woorden, liederen,
uitzichten, wanneer iemand is
overleden. Om te geloven dat
wij ‘niet aﬂopen’ maar ‘eeuwig
leven’. Eén zondag in het jaar
nemen we bewust de tijd om
de namen te noemen van hen
die het afgelopen (kerkelijk)
jaar zijn overleden in onze
geloofsgemeenschap. Eén zondag
in het jaar om ook voor onszelf
in herinnering te roepen wie
we missen in eigen familie- en
vriendenkring. We noemen hun
namen en gedenken hun leven,
wie zij waren en blijvend voor
ons betekenen. De families van
de overledenen die we gedenken
zijn uitgenodigd deze dienst bij
te wonen en als zij willen zelf
de kaars aan te steken op het
moment waarop de naam van
hun dierbare wordt genoemd.
Ook zal er een kaars worden
ontstoken voor alle mensen,
niet bij name genoemd, die leven
in ieders hart en kort of langer
geleden overleden zijn. We
willen hen gedenken in het licht
van Jezus Christus, onze Heer,
die door het duister van de
dood is heengegaan en het heeft
overwonnen. In de brief aan de
Romeinen, Hst. 8 lezen we: Wat
zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Daarnaast lezen we
gedeelten uit Psalm 90, misschien
wel om de volgende zinsnede:
U doet de sterveling terugkeren
tot stof en zegt: ‘Keer terug,
mensenkind.’ We gedenken de
overledenen op de drempel van
Advent, begin van het nieuwe
kerkelijk jaar, om daarmee te
zeggen: met hen richten wij ons

op de toekomst, waarvan wij
geloven dat God alles nieuw
zal maken. De dood is het
einde niet. Moge deze dienst
van gedenken een moment van
herinnering zijn die troost biedt
en ons sterkt op de weg naar de
toekomst die op ons toekomt
vanaf Advent. Na aﬂoop is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij de koffie/thee/limonade.
Gemeenteavond. Wij
nodigen u van harte uit voor
de gemeenteavond op 20 nov.
Wij beginnen om 19.45. Vanaf
19.30 uur staat de koffie klaar.
Deze avond staat in het teken
van de begrotingen voor 2020.
Ook zullen we met elkaar
spreken over ons ‘servies’ wat
we gebruiken bij de viering
van het H. Avondmaal, het
zilveren Avondmaal-stel. Als
het goed is heeft u de agenda
en de begrotingen ontvangen.
Mocht dat niet zijn, trek dan
even aan de bel bij onze scriba,
Hans van der Laan. Wij zullen
de documenten ook de website
plaatsen. En, zoals gebruikelijk,
eindigen we altijd met een
gezellig samenzijn. U komt
toch ook? Groet, namens de
kerkenraad, Karin Kappen.
Help Actie Kerkbalans. Het
College van Kerkrentmeesters is
begonnen met de voorbereiding
van de jaarlijks in januari te
houden Aktie Kerkbalans. Na het
volgen van een workshop “Door
de ogen van de gever” kwamen
we op het idee om samen met
u, de gever, een folder te maken.
Onze vraag aan u is: Waarom
geeft u voor de Prot. Gem.
Bovensmilde? Is er een specifiek
iets waarvan u zegt: dat spreekt
me zo aan, daar geef ik graag
voor. Is dat onze Paasviering, is
dat de Kindernevendienst, de
kerstbroodmaaltijd, vul maar in?
Een antwoord in een of twee
zinnen is voldoende. Een aantal
antwoorden willen we met een
passende foto presenteren in de
folder om de Actie Kerkbalans
2020 te ondersteunen. Helpt
u mee? Uw antwoorden kunt
u schriftelijk voor en na de
kerkdienst inleveren in de kerk,
mailen naar Renate Nagelhout,
renateherben@hotmail.com of
inleveren bij Jeanet Hasslacher,
Dopheide 59. Graag vermelden
of u uw naam erbij wilt hebben
of liever niet. Alvast bedankt
voor uw medewerking!
Kerstbroodmaaltijd. Zoals
elk jaar wordt er ook dit jaar
weer een kerstbroodmaaltijd
georganiseerd. We komen erop
terug wat u precies van ons
kunt verwachten. Er zijn wel
een aantal dingen die we kunnen
verklappen: datum: donderdag
19 dec.; we starten om 17.00
uur; er is een kerstboom; er is
een verhaal; we zingen mooie
liederen; er is genoeg eten
en drinken. Er ontbreekt nog
wel iets… namelijk, gasten. En
daarom melden we de datum
van 19 dec. nu al. Dan kunt u dat
reserveren in uw agenda. Tot
later!
Flessenactie. Op zaterdag

4 jan. komen we weer lege
statiegeldﬂessen bij u ophalen.
U krijgt natuurlijk nog wel een
herinneringsbriefje. U kunt nu al
wel vast gaan sparen. Want elke
ﬂes is geld waard en wij zullen
dit ook weer gaan gebruiken
voor goede doelen. Het is een
goed gebruik om deze actie
samen met ‘wij zijn Bovensmilde’
te doen. Dus de helft van de
opbrengst is voor de kerk en de
helft voor ‘wij zijn Bovensmilde’.
Spaart u met ons mee? En wilt
u mee helpen? Het kost u nog
geen hele ochtend. Vele handen
maken licht werk. En krijgt er
wat voor terug... een lach van
de ander, veel vrolijkheid en een
goed gevoel omdat u meehelpt
goed te doen. We zijn op zoek
naar volwassenen en (klein)
kinderen. De kinderen krijgen
sowieso een extra cadeau... ze
worden VIP en mogen gratis
meedoen met enkele gave
activiteiten in het dorp.
Vrouwenver. H.V.G. –
Draagt Elkanders Lasten.
27 nov. om 18.00 uur komen we
samen in het gebouw achter de
Waterstaatskerk. We hebben
dan een broodmaaltijd.
Vrouwenver. – Ora et
Labora. Op 26 nov. om
19.30 uur komen we samen
in het gebouw achter de
Waterstaatskerk. Onderwerp
van deze avond is: Door het licht
zien wij licht, Psalm 36: 1-5 en
6-10 en uit ‘In Gesprek’ van 2017
nr. 6 blz. 10. De vrije bijdrage
wordt verzorgd door mw. P.
Middelbos-de Boer.
CoeVoRDen
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 24 nov.: 10.00 ds.
H. Nagelhout. Organist: Jan
Kamphuis. In deze laatste zondag
van het kerkelijk jaar zullen
de overleden gemeenteleden
herdacht worden. Knd.: groep
1 t/m 8. Oppas: fam. HambergAhlers. Bloemendienst: mw.
F. Beenen. Collecten: 1. Kerk.
2. Diaconie. Deurcollecte:
diaconaal doel St. Amref.
Aleida Kramer 10.30 mw. J.
Regeling.
De Hoeksteen 19.00 ds.
H. Nagelhout. SIEN-dienst.
Thema: ‘Doe wat je hart je
ingeeft’.
eMMeR-CoMPaSCUUM
Kerkdienst 24 nov.: 14.30
ds. E. Wisselink, NieuwA’dam. Gedachtenisdienst.
In deze dienst zullen we de
gemeenteleden herdenken
die ons in het afgelopen jaar
zijn ontvallen. Na de dienst
is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten, onder genot
van kopje koffie of thee.
Tijdens deze dienst is er ook
kindernevendienst. O.v.d.:
mw. R. Roffel & mw. H. Kiers.
Diakenen: mw. I. Boer en mw.
T. Deuring. Organist: Nelleke
v/d Leest. Oppas: Rennie Roffel.
Knd.: Hilda. Beamteam:
Mienie. Gastdames: mw. J. Bos
en mw. A. Buter. Autodienst:
nieUWS VooR HeT GZ?
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dhr. H. Buursema: mw. Huizing;
mw. R. Roffel: fam. Potze.
Collecten: 1. Pastoraat. 2.
Spaarcollecte. 3. A.K.A.
eRiCa
Contactpersoon: dhr. M.
Boekeloo, De Welhaak 34, 7887
HK Erica
Kerkdienst 24 nov.: 9.30 ds.
H. Klaassens, Erica. De laatste
zondag van het kerkelijk jaar.
Hierna begint de Advent. Dat is
de tijd van hoop en verwachting
en uitzien naar Gods toekomst.
Daarom noemen we juist op de
voorafgaande zondag de namen
van hen die ons dit jaar ontvallen
zijn. Wij weten hen geborgen
in Gods eeuwigheid. Wij
vragen Gods troost voor wie
achterblijven. We ontsteken een
licht en noemen de naam. Ook
kunt u zelf een lichtje aansteken
voor wie korter of langere tijd
geleden is overleden.
Collecten: 1. Pastoraat.
2. Diaconie. Bij de uitgang:
pastoraat. Er is oppas en knd.
GeeS
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 24 nov.: 14.00 ds.
B. Breunesse. Laatste zondag
kerkelijk jaar. Knd.: ja. Kaars
aansteken: Lukas Aasman.
O.v.d.: Hans Bonhof. Organist:
Jan Klok. Oppas: Linda Schipper
en Malissa Pijpstra. Collecten:
1. Pastoraat PK. 2. Diaconie. 3.
Onderhoud. Bloemengroet:
Fam. G.J. Bom. Autodienst:
fam. Harry Stevens (291817).
klaZienaVeen
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 24 nov.: 9.30
mw. D. de Jong-Beuker. O.v.d.:
mw. G. Velzing-Hessels.
Diakenen: J. Bartelds en H.
Broers. Organist: mw. G.
Fictorie-Smeman. Collecten:
1. ZWO. 2. Kerk. Bij de
uitgang onderhoud gebouwen.
Welkomstcie.: fam. W. Dorst.
Op deze zondag gedenken we
hen die het afgelopen kerkelijk
jaar zijn overleden door het
noemen van hun naam en het
aansteken van een kaars.
Weeksluiting Dillehof. 22
nov.: 19.00 mw. M. Eeuwema.
H.A.
klaZienaVeen-noord
Kerkdienst 24 nov.: 10.00 ds.
H. Dekker. Eeuwigheidszondag.
Organist: Wessel Voorn.
O.v.d.: Mia de Bruin. Welkom:
Albert. Beamer: Jantje.
nieUW-aMSTeRDaM/
VeenooRD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 24 nov.: 10.00
ds. E. van der Meulen. Laatste
zondag v/h kerkelijk jaar.
O.v.d.: dhr. H. Vos. Organist:
dhr. H. Kroeze. Koster: dhr.
H. Schuring. Collecten:
1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de
uitgang: gebouwen. Oppas:
Linda Pals. Knd.: Demi Vos.
Kaars aansteken: Yoeri Pals.
Bediening beamer: Ada van
Breevoort. Ontvangst: fam.
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Engberts. Bloemendienst: fam.
Visser. Autodienst: H. Naber.
nieUW-aMSTeRDaM/
VeenooRD
Contactpersoon: Zuiderkerk,
dhr. A. Meijering, Middenweg 78,
7844 KX Veenoord, tel. 0591551346
Kerkdienst 24 nov.:
10.00 ds. E. Wisselink.
Organist: J. Lenselink.
Collecten: 1. Diaconie.
2. Zuiderkerkgemeente.
Uitgangscollecte: onderhoud
gebouwen. Autodienst: mw. M.
Meijer en mw. Jakobs: mw. G.
Reuvekamp; mw. G. Horstman
en mw. Groothuis: mw. H. Ellen.
Lector: Jolanda Wesseling.
O.v.d.: Dorina Veneman.
Bloemen: mw. Greenwood.
Koster: T. van Sloten. Kofﬁe:
Derk en Tineke Vegter.
Ontvangst en Nieuwsbrief:
Albert en Gini de Vries.
Gedachtenisdienst. In de
dienst op 24 nov. herdenken
we de gemeenteleden die in
het afgelopen kerkelijk jaar
gestorven zijn. We noemen hun
namen en familie of vrienden
steken een kaars voor hen
aan. Daarna is er gelegenheid
voor een ieder 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. Heily Stoel
en Jan Mastwijk (zang en gitaar)
en de werkgroep liturgisch
bloemschikken.
Gevraagd. Wie wil er één of
meer kleine tafelversieringen
maken in de sfeer van Advent
en Kerst voor de tafels in
de grote zaal, achterzaal en
consistoriekamer? Het leek de
voorbereidingsgroep AdventKerst mooi om op deze manier
de ruimtes achter de kerk
feestelijk aan te kleden. Het is
dus de bedoeling dat ze er vanaf
zondag 1 december komen te
staan. Graag een berichtje naar
ds. Wisselink wanneer je hieraan
een bijdrage wil leveren: tel.:
555698/wisselink.elly@gmail.
com
Adventstour. Zaterdag 14
dec. zal in Zuiderkerk een
adventstour worden gehouden,
georganiseerd door Red een
Kind, i.s.m. 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 Lanjouw, tel. 0591 552560.
SCHoonooRD
Contactpersoon: mw. J.
Schippers-Elzing, Het Slag 9,
7848 CR Schoonoord, tel. 0591381458
Kerkdienst 24 nov.: De
Wijngaard 9.30 ds. Vrolijk,
Capelle a/d IJssel. Deze zondag
is de laatste zondag van het
kerkelijk jaar en we willen
dan hen herdenken die in het
afgelopen jaar zijn overleden.
Na de dienst is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten in De Rank
Lees verder op pagina 4
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onder het genot van een kop
koffie/thee. Collecten: 1. Kerk.
2. Diaconie. Knd.: alle groepen.
Autodienst: H. Oving en C. van
Nee. Oppas: Judith Katerberg.
Bloemengroet: fam. B. Schans.
De kerkenraad vergadert 28
nov. weer in de Rank. Aanvang
20.00 uur. Vooraf is er 19.00 uur
weer een moment van gebed.
Iedereen is daar van harte
welkom.

Overijssel
DaaRle
Contactpersoon: mw. W.
Reefhuis, scriba, Watertorenweg
15, 7688 PX Daarle
Kerkdienst 24 nov.: 9.30
ds. B. Heusinkveld. 15.00 ds.
L. Aangeenbrug, Hellendoorn.
Organisten: dhr. L. v/d
Schootbrugge en dhr. R. Roelofs.
Knd.: Jeanine Bosch (1, 2)
en Wilma Bosch (5, 6). Tnd.:
15.00 uur: Agnes Dubbink (7,
8). Oppas: Jeanine Bosch,
Edith Kamphuis en Jaëlle Valk.
Collecten: pastoraat en
diaconie. Bloemen bezorgen:
Dieks en Truus Heuver.
DeDeMSVaaRT
Contactpersoon: dhr. W.
Jongbloed, Mendelssohnstr. 8,
7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 24 nov.: De
Antenne: 9.30 ds. J. Zondag.
O.v.d.: Aliejenne Beumer.
Lector: Jannie ten Hertog.
Gastpersonen: Martha en
Rienk Prins. Organist: Nico
Aalberts. Kosters: Klaas
Boessenkool en Grietje Visser. In
deze dienst worden de overleden
gemeenteleden van het voorbije
kerkelijk jaar herdacht. VDK
19.00 ds. K. van Staveren.
O.v.d.: Johan Tinholt. Organist:
dhr. J. Plender. Koster: Henk
Zomer. Opendeurdienst. Vanaf
18.50 uur zingen we enkele
bekende liederen. Thema:
Over - Vermoeid. De muzikale
omlijsting is van de familieband
Six for Jesus uit Dalfsen.
Collecten: PKW. Bij de uitgang:
Hospice Familie Assenhuis.
Kindercollecte: de Baby Box:
een Mission Possible project.
Kinderkerk: groep 1 t/m 8.
Oppas: Natascha Remmers en
Eline Grol.

Van Dedem Marke 23 nov.:
ds. W. Moolhuizen. Organist:
Arjan Hagels.
Zieken. Clara Feyoena Heem,
Rheezerweg 73, 7771 TD
Hardenberg: mw. ten Klooster,
Langewijk 44, afd. De Marke,
k. 10; mw. Dekker-Michel,
Stegerensallee 26, unit 4, k.
4; mw. H. Nijman-Lubbers,
Zwiersstr. 2, unit 3, k. 29; mw.
Eggink-Logtenberg, Langewijk 72.
Hospice Familie Assenhuis,
Baron van Dedemlaan 2, 7701
HT Dedemsvaart: mw. B.
Meijer-Stroomberg, De Tjalk 31.
Van Dedem Marke, De Tjalk 49,
7701 LR Dedemsvaart: mw. A.
Zwiers-Wink, Nachtegaalstr. 4,
k. 129.
Medisch Spectrum Twente,
Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede:
mw. M. Nijboer, Jongkindstr. 1.
Psychiatrische Kliniek,
dennenweg 9, 9404 LA Assen:
mw. H. Huisjes, Linderdijk 3. Een
kaartje zal haar goed doen.
Röpcke Zweers Ziekenhuis,
Jan Weitkamplaan 4a, 7772 SE
Hardenberg: mw. A. MeestersStrampel, Asterstr. 25.
De Nieuwe Wever, De
Kalanderij 21, 7776 XW
Slagharen: dhr. G. van Keulen,
Zwiersstr. 20.
Activiteiten. 26 nov.:
20.00 uur Toerustingsavond
bezoekmedewerkers (De
Fontein).
28 nov.: 9.45 uur Bijbelkring
(Consistorie van Dedemkerk)
10.00 uur Tabitha (‘t Kruispunt).
Den HaM
Contactpersoon: dhr. G.
Prenger, De Mute 61, 7683XT
Den Ham, tel. 0546-671747,
gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 24 nov.: 10.00
ds. R. van Hornsveld. O.v.d.:
groep B. Knd.: peuters: Karin
Kolkman; groep 1 t/m 6.
Oppas: zaal 6: Judy Minkjan,
Dorien Dood en Christy Jansen.
Koffiedrinken na de dienst.
Kofﬁeschenken: Chiel en
Hennie de Bruin. Collecten:
1. Jeugdwerk. 2. Alg. Kerkelijke
Arbeid. Deurcollecte: Kerk.
16.30 Andersdienst. HK 19.00
jeUGDDienST?
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ds. H. de Haan. Gez. dienst.
Collecten: 1. De Herberg. 2.
Kerkrentmeesters. Deurcollecte:
jeugdwerk.
Overleden. 01-11-2019 Alex
Spoelman, 25-12-1949, 69 jaar,
Bossinkkamp 11 Den Ham, wijk
18.
Dankbetuiging. Via deze
weg wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor alle medeleven na
mijn knieoperatie en tijdens mijn
herstel. Dank voor alle kaartjes,
telefoontjes, attenties en hulp.
Vriendelijke groet, Hans en Dinie
Bosch
Bedankt voor alle telefoontjes,
kaarten en andere belangstelling
voor ons 50-jarig huwelijk. Dick
en Alie Kamphuis.
Lichtjesavond Den Ham. Op
12 dec. organiseren we voor
de 1e keer een Lichtjesavond
op begraafplaats Dennenhof.
In een sfeer van warmte en
saamhorigheid luisteren we naar
woorden en zang en zijn we stil
om samen diegene te herdenken
die we moeten missen. Op een
verlicht Dennenhof krijgt u een
kaars die u op het graf van uw
dierbare of op een centrale plek
mag zetten. De begraafplaats
wordt prachtig verlicht met
fakkels, vuurkorven en glazen
potten met waxinelichtjes
langs de paden. Enkele stoelen
kunnen gereserveerd worden
voor mensen die slecht ter been
zijn. Dit kan via Jannette Eshuis,
tel. 06-23048760 of Wilma
Braakman, tel. 06-28820265.
Parkeren kan bij de Zandstuve.
Het begint om 19.15 uur, inloop
vanaf 19.00 uur. Tip: neem een
zaklantaarn mee. Jong en oud,
iedereen is van harte welkom.
HaRDenBeRG-HeeMSe
Contactpersoon: mw. C.
Olsman, Vechtvoorde 5, 7772
VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum. Overleden. 11
nov. is in Clara Feyoena Heem
overleden dhr. Lambertus
Johannes Oosterveen. We leven
mee met zijn vrouw Anna (Burg.
Bramerstr. 38), hun kinderen
en kleinkinderen, familie en
vrienden. Dhr. Oosterveen was
88 jaar.
Overleden. 8 nov. is overleden
Adriana Vermeer-Boon op
de leeftijd van 96 jaar, sinds
2 nov. 2016 weduwe van
Dirk Vermeer. Wij leven mee
met haar kinderen, klein- en

achterkleinkinderen.
Zieken. Dhr. H. Meijerink,
Bisschopshof 57, is weer thuis.
Mw. B. Altena-Veldhuizen,
Salland 17, revalideert nog in
CFH.
Dhr. E. Smid, Waterlelie 11,
verblijft tijdelijk in het CFH
(Revalidatie Unit 3, k. 27).
Werkgroep Jeugd. Wij
zijn een werkgroep Jeugd aan
het vormen met het oog op
onze jeugd in het Centrum.
Nadrukkelijk nodigen wij een
aantal gemeenteleden uit die
werkgroep te komen versterken.
Wilt u/ wil jij meedenken over
de vraag hoe wij aansprekende
activiteiten kunnen organiseren
voor en met onze jeugd, van heel
klein tot ouder, meld je dan aan
bij de scriba Gea Zagers, 0523265146. Binnenkort willen we
graag starten.
Radewijk. De voedselactie in
Radewijk heeft 11 dozen voedsel
en € 215 opgeleverd. Iedereen
bedankt hiervoor. Werkgroep
Dorcas Radewijk.
Ouderenmiddag Hardenberg
op 26 nov. om 14.00 uur in De
Schakel. Dan laat Fred Hamhuis
ons oude foto’s zien die vroeger
gemaakt zijn door ds. Loor.
Voor vervoer kunt u bellen met
Gerard Timmerman, tel. 261735.
Bid- en schrijfavond. 29 nov.:
bidden voor/schrijven naar
vervolgde christenen van 19.3021.15 uur in De Smidse, naast de
Kandelaarkerk.
lUTTen/SlaGHaRen
Kerkdienst 24 nov.:
Kruiskerk 9.30 ds. J.
Post, Wierden-Lutten.
Eeuwigheidszondag.
Jubileum. Henk en Gé van
Faassen-Meinen, Anerweg
Noord 106, 7775 AV Lutten, zijn
23 nov., 65 jaar getrouwd. We
wensen hen met de kinderen en
klein- en achterkleinkinderen
een fijne dag toe en Gods zegen.
Jarig. Mw. J. Broekhuis,
Wolfweg 28, 7777 RK
Schuinesloot, 18-11-1948.
Dhr. B. Klok, Kalanderij 16, 7776
XW Slagharen, 20-11-1933.
Dhr. A.K. Sloots, Gramsberger
State 2, 7783 AZ Gramsbergen,
20-11-1935.
Mw. Z. de Lange-Kelder,
Ahornstr. 10, 7775 BS Lutten,
20-11-1937.
Mw. J. van der Meer-Wildeboer,
Zwarte Dijk 20, 7775 PB Lutten,

20-11-1946.
Dhr. R. Veltink, Anerweg Zuid
35, 7775 AN Lutten, 20-111941.
Mw. T. van Hell-Brus,
Kromhofsweg 6, 7796 HK
Heemserveen, 21-11-1945.
Dhr. E. van Faassen, Anerweg
Zuid 3a, 7775 AN Lutten,
23-11-1947.
Mw. F. Nijboer-Ramaker,
Goudenregenstr. 14, 7775 AZ
Lutten, 24-11-1928.
Zieken. Jans Nijland,
Knappersveldweg 12, 7775
PL Lutten, is deze week
thuisgekomen om verder te
herstellen.
Mw. Doldersum-Vos,
Schuineslootweg 94, is weer
thuisgekomen na een nacht
in het ziekenhuis. Ze heeft
een pacemaker gekregen en is
erg dankbaar dat alles goed is
verlopen. 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 Kruiskerk naar
Hendrik Jan en Dineke Kruidhof,
Anerweg Noord 58, Lutten;
vanuit de Kapel naar mw. B. v/d
Belt-Oelen, Schuineslootweg 57.
MaRiËnBeRG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H.
Wolfertstraat 35, 7692 AH
Mariënberg, tel. 0523-235724,
e-mail j.visser.hesselink@gmail.
com
Kerkdienst 24 nov.: 9.30 ds. T.
Oldenhuis, Coevorden. 19.00 ds.
L. van Rikxoort. O.v.d.: dhr. R.
Lennips. Diakenen: H. de Lange
en A. Maat. Collecten: eigen
jeugdwerk, kerk en gebouwen.
Gastheer: B. Mellema.
Jarig. Op 29 nov. hoopt Aniek
Olsman, Stationslaan 12P,
7681DL Vroomshoop, 26 jaar te
worden.
Meeleven. We noemen
niemand met name, maar dat wil
niet zeggen dat we elkaar niet in
onze gebeden kunnen noemen.
Tekst. Tien misverstanden over
God. 7. God is klein. Een andere
groep mensen lijkt nooit last te
hebben van die ‘onverschilligheid
van God’. Dat zijn de gelovigen
die God ‘helemaal’ begrijpen. Hij
past precies in hun achterzak.
Ze springen met Hem over elke
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Wie vindt de natuur niet belangrijk genoeg
om daar zorg voor te hebben?

Geven en
nemen
Door DS. Foekje Dijk ,
dalfsen

Milieuzorg als aspect
van christelijke cultuur
Reeds in 1995 verscheen
van prof. dr. H.W. de Knijff
het boek Tussen woning
en woestijn. Milieuzorg als
aspect van christelijke cultuur over milieu-ethiek.
Maar zijn boodschap is nog
steeds actueel.
door Dr. Jan Dirk
Wassena ar ,
Hellendoorn

Om milieuzorg
onder de aandacht te brengen
noemt De Knijff niet alleen
allerlei scheppingstheologische
noties, zoals die van de mens
als heerser. Die kwamen in het
verleden vaak ter sprake in het
kader van het zogenaamde cultuurmandaat, vooral bij iemand
als de vrijgemaakt-gereformeerde prof. dr. K. Schilder.
Bijbels
De Knijff merkt op dat bijbelse
gedachten wel een rol spelen,
maar dat daarin niets uitgesproken bijbels is, omdat ze in principe door iedereen aanvaard
worden. Wie vindt de natuur niet
belangrijk genoeg om daar zorg
voor te hebben? De auteur komt
met het begrip ‘vreemdelingschap’ om de specifiek christelijke inbreng in de milieu-ethiek

onder woorden te brengen. Het
bewonen van de aarde wordt
zijns inziens in hoge mate door de
wetten van de vreemdelingschap
bepaald. De Knijff: “Het gaat hier
om het leven op deze aarde en
dat kennelijk ook in deze zin, dat
de mens zich op aarde inricht,
maar zodanig, dat gerichtheid op
de toekomst steeds leven blijft en
de uiteindelijke levensvervulling
niet gezocht wordt in het aardse
goed. Het christenleven dient
een leven te zijn van toewijding,
waarin de aarde gebruikt wordt,
maar niet ‘ten einde toe’.” Als
consequenties van dit gezichtspunt voor de milieu-ethiek noemt
de auteur beperking, grensbesef.
Het gaat om een levenskritische
opvatting ter wille van het leven
zelf, die inspanning, christelijke
‘observantie’ vergt.
Calvijn
In zijn visie weet De Knijff zich
schatplichtig aan Calvijn en de
zeventiende-eeuwse beweging
van het puritanisme. Wat de
Reformator betreft: de auteur
gaat uitvoerig in op diens gebruik
van de onderscheiding tussen uti
(gebruiken) en frui (genieten).
Daarbij laat hij onder meer weten
dat het woord ‘rentmeesterschap’
niet eerst in de milieudiscussie
opduikt. Het is reeds door Calvijn

Prof. dr. H.W. de Knijff heeft het begrip ‘vreemdelingschap’ in het
kader van een christelijke milieuethiek geïntroduceerd.

gebruikt, met een aanhaling uit
Lucas 16:5. Bij rentmeesterschap
gaat het als het ware om goederen
die in bewaring gegeven zijn. Wat
het puritanisme betreft: De Knijff
vraagt of die beweging, die zelfexpansie als hoogste goed afwees,
niet een menselijker en realistischer opvatting van de bewoning
van de aarde had dan de twintigste eeuw.

bijbeluitlegging hij ooit zijn proefschrift wijdde, beïnvloed is. Elders
heeft hij wel over hem geschreven, onder meer over zijn uitspraken over ascese.

Volgens hem komt het er bij
Noordmans in feite op neer ‘dat
de mens zijn geschapen plaats
zonder angst en reserve onder de
tucht der eeuwigheid inneemt en
daarbij de in het gebod gegeven
grens (de woekering en grensVreemdelingschap
overschrijding van de levensdrift)
De Knijff is dus degene die het
niet overschrijdt. Hij staat dus
begrip ‘vreemdelingschap’ in het
letterlijk ‘midden in het leven’,
kader van een christelijke milieusub specie aeternitatis (= onder
ethiek geïntroduceerd heeft. Hij
het gezichtspunt van de eeuwiglaat het niet bij theoretische overheid), en daar moet hij blijven.
wegingen. Hij komt in aansluiting
Deze ethiek is een
aan economen
ethiek van maat
als prof. dr. B.
Het woord ‘rentmeesterschap’
en grensbesef, zij
Goudzwaard en
duikt niet pas op in de
wordt bepaald
prof. dr. H.M. de
milieudiscussie, maar is al
door de geschaLange ook met
door Calvijn gebruikt, met een
pen, ja ‘natuuruitwerkingen voor
aanhaling uit Lucas 16:5
lijke’, positie van
de praktijk door
enkele actuele milieuproblemen te de mens onder het Woord van
God.’ Duidelijk is, dat ascese voor
bespreken: de auto, het vliegtuig,
de vakantie, het afval, het voedsel, Noordmans ‘een positief en constitutief grondgegeven’ is, ze heeft
de gebruiksgoederen, het papier
zelfs ‘charme’. Volgens De Knijff
en het energiegebruik.
zijn de vraagstukken van consumptie- en milieuethiek in ons
Noordmans
technocratische tijdperk zonder
De Knijff noemt dr. O. Noordeen scheut van de door Noordmans niet, maar het behoeft geen
mans bepleite levensstijl onoplosbetoog dat hij in zijn visie ook
baar. Ik stem er van harte mee in.
door deze theoloog, aan wiens

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Groningen (Nieuwe Kerk),
proponent A.D.S. Liefting te
Groningen, die dit beroep heeft
aangenomen
te Oldebroek (herv. wijk 1), ds.
D. Breure te Waarder (herv.)
te Papendrecht (herv., wijk
Oost Grote Kerk), ds. B.J. van
Assen te Herkingen en Nieuwe
Tonge (herv.)
te Nieuwerkerk aan den
IJssel (herv. wijk 2), ds. J.W.
Sparreboom te Sliedrecht (herv.
wijk 2)
te OuwsterhauleScharsterbrug, prop. W.F.
Warnar te Lisse
Aangenomen
naar Bergambacht (herv.),

ds. P. Wijnberger te Bleiswijk
(herv. wijkgem. Het Anker)
naar Rijssen (herv. wijk 1),
ds. L.P. Blom te Barneveld (herv.
wijk 5)
Bedankt
voor IJsselmuiden-Grafhorst
(herv. wijk 1), ds. M. Klaassen te
Arnemuiden (herv.)
voor Vlaardingen (herv., Grote
Kerk), ds. T.C. Verhoef te Nijkerk
(De Fontein)
voor Nunspeet (herv., Kapel
Hulshorst), ds. T. de Ridder te
Ochten (legerpredikant)
GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Beroepen
te Vrouwenpolder (deeltijd,
voor 2 jaar), ds. G. Zomer te

Houten, die dit beroep heeft
aangenomen (aan ds. Zomer is
door Houten per 1 jan. eervol
ontslag verleend)
CHR. GEREF. KERKEN
Aangenomen
naar Groningen, ds. W.C. van
Slooten te Mussel
Bedankt
voor Zaamslag, ds. A.C. Uitslag te
Urk (Eben-Haezer)
voor Veenendaal (Pniël), ds. D.J.T.
Hoogenboom te Utrecht-West
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Middelburg-Zuid, ds. M.
Joosse te Ede, die bedankte voor
Nieuwerkerk (Zld)

te Zeist, ds. C. van Ruitenburg
te Krimpen aan den IJssel
Bedankt
voor Randburg (Zuid-Afrika),
ds. A. Schot te Nunspeet
voor Katwijk aan Zee, ds. C.A.
van Dieren te Rijssen-Noord
voor Oosterland, ds. A.J. de
Waard te Nieuwdorp
voor Uddel, ds. B.J. van Boven
te De Valk-Wekerom
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Bedankt
voor De Beek-Uddel, ds. O.M.
van der Tang te Alblasserdam
voor Pretoria (Zuid-Afrika), ds.
M. Krijgsman te Arnemuiden

Waar en wanneer
het me voor het
eerst opviel, weet ik niet meer.
Was het bij een tante, of bij één
van de grootmoeders? Het kan
destijds ook bij een vriendinnetje
thuis zijn geweest. Het doet er
ook niet zoveel toe. Wat ik nog
wel heel goed weet, is dat ik toch
wel ietwat geschokt was. Het gaat
over de nogal kille uitspraak: ‘Nu
heb ik hem zoveel gegeven! En
nooit geeft hij iets terug.’ Ik herinner me als de dag van gisteren
mijn verontwaardiging. En ook,
dat ik nogal bits vroeg: ‘Heeft hij
er dan om gevraagd dat je al die
dingen moest geven?’
Zo nu en dan schiet me dit voorval weer te binnen. Want in de
loop van het leven heb ik inmiddels zo vaak deze uitdrukking
gehoord. Alleen reageer ik nu wat
rustiger met ongeveer dezelfde
woorden, maar dan iets zachter
gesteld. Tot mijn niet geringe verbijstering hoor ik het zelfs ook
wel eens ouders over hun kinderen zeggen. Iets in de trant van:
‘Alles hebben we de kinderen
gegeven en nu zien we ze bijna
nooit meer!’ Alsof ouderliefde
terugbetaald kan worden door
het kroost dat er zelf niet om
gevraagd heeft. Noch hebben ze
gevraagd om op deze aarde te
komen, noch om al die kennelijke
dingen te krijgen die ze gekregen
hebben.
Altijd hoop ik dat ouderliefde
onvoorwaardelijk is, dus letterlijk zonder voorwaarden vooraf,
hetgeen in de praktijk soms bitter
tegenvalt. Afgezien daarvan zie en
hoor je het naar mijn smaak ook
te vaak in de wandelgangen: het
misnoegen dat iemand zich tekort
gedaan voelt door een ander die
iets gekregen heeft waar ze niet
om heeft gevraagd. Waarschijnlijk herinneren mensen zich heel
goed wat ze voor anderen hebben
gedaan maar vergeten ze gemakkelijk wat anderen voor hen hebben gedaan.
Binnen onze geloofsgemeenschappen zouden we misschien
ook wat vaker bij dit gegeven stil
moeten staan. De bijbelse verhalen roepen bij voortduring op tot
onvoorwaardelijke liefde jegens
De bijbelse verhalen roepen
bij voortduring op tot
onvoorwaardelijke liefde jegens
de ander.

de ander. Zoals het zo mooi
wordt uitgedrukt in de quote:
‘Heb de ander lief als jezelf, want
zij of hij is als jij.’ Kennelijk is het
erg moeilijk voor een mens om
zichzelf lief te hebben. Als dat
al niet lukt, hoe kun je dan wel
denken van een ander te kunnen
houden? Ja, het leven is geven en
nemen, maar het leven is vooral
een oefening in het onvoorwaardelijk en belangeloos geven van
liefde en tederheid.
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bij de achterdeur

zondag 24 november 2019

ook weer vriezen. En moet
je opletten, dan kan de thermometer van alles zeggen
maar de gevoelstemperaturen dalen dan tot poolwaarden. Zo kan de herfst je wat
het gevoel betreft behoorlijk
te grazen nemen.

RTV-tips
Zaterdag 23 november
eo | nPo2 | 18.20
nederland Zingt
Brielle. ‘Uren, dagen, maanden,
jaren vliegen als een schaduw
heen’. Vlak voor de laatste zondag
van advent klinken liederen over
de eeuwigheid. Zangeres Pearl
Jozefzoon raakt alle harten met
haar prachtige warme stem.
Zaterdag 24 november
kRo-nCRV | nPo2 | 08.25
De Verwondering
Pastor en auteur Hans Stolp specialist op het gebied van esoterisch christendom, verloor nog
geen jaar geleden zijn geliefde. In
De Verwondering vertelt hij hoe
wij zouden kunnen omgaan met
sterven en dood.
Zondag 24 november
eo | nPo2 | 09.20
Zie je Zondag
Tijdens haar laatste week in Veenendaal ontmoet Marleen Stelling
Mozaïekers die geconfronteerd
worden met de rauwheid van het
leven. Neem Henk. Hij is 51 en
terminaal kankerpatiënt.

Door DS. TaMMo j. olDenHUiS,
CoeVoRDen

Nuchter en
waakzaam
Voor veel mensen is de
maand november een lange
maand. Wat de kalenderdagen betreft valt het nogal
mee, want ik tel er maar dertig. Maar het gevoel zegt dat
het anders is. Dat is overigens met veel dingen zo. Het
gevoel schuift de realiteit
opzij. Als we wat verder in de
tijd zijn, gaat het misschien

Een beetje nuchterheid is in
alle dingen belangrijk, al was
het alleen maar om het goede
evenwicht te bewaren. Zo kijk
ik ook naar de herfst. Wat heeft
het blad, dat nog maar losjes
aan de tak vastzit, een prachtige
kleur. Wat een schittering van de
herfst. Ja, ik weet het, je moet
er een beetje oog voor hebben
en krijgen misschien. Uiteindelijk moet je als mens ook leren
kijken. Het probleem is dat het
vallend blad ons herinnert aan
onze eigen eindigheid. Het blad
moet de tak loslaten en dwarrelt
zachtjes neer onder de boom die
hem zo lang gedragen heeft. Dat
kan een mens somber maken en
triest want het laatste wat we

Maandag 25 november
kRo-nCRV | nPo2 | 18.45
Binnenste Buiten
In de vroege uurtjes is culinair
expert Alain Caron in Zwanenburg waar in de bakkerij van
Karel Goudsblom de eerste broden al uit de ovens komen.

werkelijkheid’ in aanraking
komen. Soms lijkt het wel hoe
meer werkelijkheid er op me af
komt, hoe minder goed het me
lukt- om bewogen te zijn. En ik
krijg het idee dat dit niet alleen
voor mij geldt. Recent hoorde ik
iemand de jongeren van nu verwijten dat ze qua uiting van solidariteit nauwelijks verder komen
dan de like-button op sociale
media.

Dinsdag 26 november
eo | nPo2 | 23.20
Sign of the Times
Johan Tahon: mijn werk gaat
vooral over intermenselijke communicatie. Wat bezielt je in het
leven. Wat geeft zin en betekenis?
Woensdag 27 november
kRo-nCRV | nPo1 | 21.25
De Reünie
Na ruim 20 jaar komen zij terug
naar Clingendael, waar zij klaargestoomd werden voor het vak
van diplomaat.
Donderdag 28 november
eo | nPo2 | 23.05
2 Doc
Over de dodelijkste tragedie in
de Middellandse Zee sinds de
Tweede Wereldoorlog. De hoofdrolspelers in deze documentaire
zijn het gewend om in de nabijheid van de dood te leven en het
enige waarop zij zich kunnen richten zijn de levenden.
Vrijdag 29 november
nTR | nPo2 | 21.10
Verborgen Verleden van
nederland
Aﬂ.8 – Martinitoren. De Martinitoren is nog altijd het hoogste
gebouw van de stad Groningen
en de Groningers zijn er trots op.
Waldemar hoort hoe de Martinitoren bijna werd opgeblazen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

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

in deze dingen. Ons levensblad zal
eenmaal vallen, dat is zonneklaar,
daar valt geen zalf aan te strijken
en inderdaad als dat het laatste
Daar is de cosmetische industrie,
zou zijn, zijn de vooruitzichten
alle eeuwen door trouwens, handig op in gesprongen, want er valt bizar slecht. Maar de nuchterheid
heel wat te verdienen aan het val- gebiedt ons te kijken naar wat
blijft en dat is de knop die straks
lend blad. Laatst las ik een advereen splinternieuw
tentie over een
blad tevoorschijn
speciaal zalfje dat
als ik Zo in De spiegel kijk, is er
zal toveren. Het
in een mum van
aan mij geen Zalf meer te strijken
scharrelende stetijd alle rimpels
en ik moet eerlijk Zeggen Dat ik
weg kan werken.
het ook wel prima vinD
kelvarken plukt de
Niet zo maar een
gevallen bladeren
zalfje maar ontwikkeld door een
bij elkaar om zijn bed te maken
hooggeleerde dokter, althans dat
en als het klaar is, kamt hij met
stond daar zwart op wit. Het bijzijn snuit zijn stekelige haren en
zondere aan dat zalfje is dat het
gaat op bed om te slapen tot de
dieptewerking heeft. Het werkt
voorjaarszon hem wakker maakt,
fantastisch volgens gebruikers.
op weg naar de dag dat het blad
Die fantastische werking gaat
weer tevoorschijn komt.
overigens maar één kant op, de
knip van de adverteerder. Als
Daar zit ook een ongelooﬂijk stuk
ik zo in de spiegel kijk, is er aan
vertrouwen in. Het voorjaar zal
mij geen zalf meer te strijken en
komen, ondanks alle stormen en
ik moet eerlijk zeggen dat ik het
grilligheden van het weer. Wees
ook wel prima vind.
dan waakzaam om je voor te
bereiden op datgene wat komen
Een collega, die ik overigens
gaat en behoud de nuchterheid
alleen maar ken van verhalen en
ten aanzien van de feiten die er
nagelaten brieven, schreef eens
nu éénmaal zijn. Je kunt er niet
dat een mens nuchter en waakomheen en dat hoeft ook niet.
zaam moet blijven. Dat geldt ook
Welterusten stekelige evangelist!
willen, is loslaten. We willen niet
verkleuren.

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

onpartijdige journalistiek
bestaat niet
Historicus Christoph van den Berg
komt in het nederlands Dagblad tot een interessante observatie.

Alle journalisten werken vanuit
hun eigen opvattingen. Alleen bij
christelijke kranten zijn ze daar
transparant over. Onlangs sprak
ik een journalist van een van de
grote dagbladen. Ze zei dat ze
het niet kon begrijpen dat er
christelijke journalisten bestaan.
Hoe kun je enerzijds streven naar
objectiviteit en onafhankelijkheid

en anderzijds christen zijn? Dan
verbind je je aan niet-verifieerbare feiten. Ik antwoordde dat ieder
mens een eigen levensbeschouwing en eigen opvattingen heeft.
Die neutraliseer je niet door
daar geheimzinnig over te doen.
Natuurlijk streeft elke journalist,
ook een christelijke, naar een
objectieve en onafhankelijke houding. Toch neem je jezelf altijd
mee bij het schrijven van een
nieuwsbericht. Voor elk verhaal
selecteert de journalist de feiten
en kiest hij of zij (on)bewust een
positie om de feiten te duiden.
Steeds meer werkelijkheid
Lambert Pasterkamp, onderzoeker
bij het wetenschappelijk bureau van
de ChristenUnie, filosofeert in het
Nederlands Dagblad over de gevolgen van globalisering.

Mede door globalisering komt
alles dichtbij. Niet voor niets
noemt de Duitse denker Rudiger
Safranski globalisering een proces
waarbij we met ‘steeds meer

Greta Thunberg
Brendan O’Neill, hoofdredacteur van
Engelstalige site Spiked verdiepte
zich in de denkwereld van Greta
Thunberg, het boze klimaatmeisje.

Kerst- en Nieuwjaarsconcert
Harm Hoeve in
Hasselt
Misschien moeten we ons even
niet zo richten op het redden van
de aarde, maar op het redden van
Greta Thunberg. Net als andere
jongeren, zoals die van Extinction
Rebellion, is zij nogal in de greep
geraakt van een populaire doodscultus die het einde der tijden
predikt aan de hand van geloofsovertuigingen die als WAARHEID
worden gebracht. Laten we wat
empathie opbrengen voor jongeren als Greta en hen voeden met
enig tegenwicht tegen al die
angstzaaierij. En laten we er dan
ook voor waken om haar telkens
een podium te bieden. Als je dan
toch een tiener wil laten spreken
op een bijeenkomst van de Verenigde Naties, waarom niet eentje uit Afrika of India die vertelt
dat economische groei niet een
‘sprookje’ is, maar tamelijk essentieel voor haar bevrijding uit
armoede?

Tijdens het Kerstconcert staan
diverse fantasieën over bekende
kerstliederen zoals ‘Stille Nacht
’, ‘Midden in de winternacht’ en
‘Vol van pracht’ op het programma. Ook een virtuoze toccata
van Callaerts en een sprankelend
Concerto van Händel worden
ten gehore gebracht. Tijdens
het traditionele Nieuwjaarsconcert is er weer volop ruimte voor
verzoeknummers. Deze kunnen
worden doorgegeven op: info@
harmhoeve.nl Door de goede
akoestiek van het kerkgebouw en
de prachtige klank van het orgel is
de Grote Kerk een perfecte locatie voor sfeervolle concerten.
Zaterdag 7 december, Kerstconcert, Hasselt,
Grote kerk 20.00 uur
Zaterdag 4 januari, Nieuwjaarsconcert, Hasselt,
Grote Kerk, 20.00 uur
Voor beide concerten geldt: toegang € 10 (t/m 16 jaar
gratis), voor aanvang van het concert koffie/thee gratis

berichten uit de gemeente
Vervolg van pagina 4

muur, lijken geen tegenslag toe
te laten en lopen bovendien met
een welgelukzalige glimlach rond.
Van buiten lijkt het heel wat.
Maar in feite missen die mensen
wel heel veel. Ze denken dat ze
God begrijpen, maar hun beeld
van Hem is veel te beperkt. Als
je gaat ontdekken wie God is,

valt vooral Zijn grootheid op.
Hij is onvoorstelbaar groot,
onvoorstelbaar God.
SiBCUlo
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 24
nov.: Kloosterhaar
Fredrikskerk 9.30 ds. W.

van Boeijen, Dedemsvaart.
Eeuwigheidszondag. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas:
aanwezig. Collecten:
diaconie, solidarieteitsfonds en
onderhoudsfonds.
ST. janSklooSTeR
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527-

zondag 24 november 2019

241427
Kerkdienst 24 nov.: 10.00
ds. E. van der Veen, Oldemarkt.
Laatste zondag kerkelijk jaar.
Oppas: Hennie Lok en Marion
Bosgraaf. Knd.: groep 2: Marijke
en Sanne. Organist: Johan
Tijssen. 14.30 ds. E. van der
Veen, Oldemarkt. Organist:
Tjakko de Jonge. Collecten:
1. Kerk. 2. Diaconie.
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Levensvragen in
Hengelo
In de 30plus gespreksgroep van
de Waterstaatskerk gaat het over
liefde, naastenliefde en vriendschap. Wat is de bestemming van
iemands leven? Waarom zetten
mensen zich in voor andere mensen? Waarom zetten mensen zich
belangeloos in voor iemand, zonder bijbedoelingen? Wie heeft dat
de mensen geleerd? Wie of wat
inspireert om die weg te gaan?
Woensdag 27 november, 20.00 uur, Hengelo,
Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20

Weihnachtsoratorium Rijssen

Een Verhalenhuis in de kerk?
Dat gebeurt al!
Wilt u als gemeente van betekenis zijn voor de mensen in uw dorp of
wijk en echt kerk voor en in uw buurt zijn? Mensen die niet (zo veel)
van de kerk weten, een voet over de drempel laten zetten? Wat te denken
van een Verhalenhuis?

Nieuwt
De protestantse gemeente Haarlem ontwikkelde het Verhalenve in huis en inmiddels weten veel

startte wel en biedt inmiddels
in een jaar meer dan 150 programmaonderdelen aan, waaraan
tijdens de laatste vier maanden
inwoners van Haarlem de weg
van 2018 drieduizend mensen
naar de kerk te vinden!
meededen. Van deze bezoekers is
meer dan 60 procent geen lid van
ert staan Stel je eens voor…
de Protestantse Gemeente Haarr bekende Het Verhalenhuis begon niet
lem Noord en Spaarndam. Een
ille Nacht vanaf nul: de Haarlemse Immaenthousiaste vrijwilliger vertelt:
nacht’ en nuëlkerk organiseerde al veel
"Anderhalf jaar geleden begont program- langer musicals, films, klassieke
nen we met het Verhalenhuis:
lunchconcerten, gespreksgroetoccata
prankelend pen, diners en theater. Daarnaast een zaal van de kerk werd omgebouwd tot podium voor muziek,
had de predikant veel contact
worden
theater en films.
met maatschapTijdens
We organiseerwjaarscon- pelijke organisavan De haarlemse beZoekers is
den voorheen
ruimte voor ties. Een brainmeer Dan 60 procent geen liD van
cursussen voor
ze kunnen storm met de
De protestantse gemeente
de kerkelijke
op: info@ kerkenraad rond
gemeente, bijeenkomsten gericht
de vraag: ‘Stel je voor dat er een
e goede
op ontmoeting en af en toe grote
gebouw en café in de kerk is, hoe ziet dat er
musicals en concerten met Kerst
het orgel is dan uit?’ zorgde ervoor dat de
en Pasen. Tot onze eigen verrasrfecte loca- droom voor een Verhalenhuis
sing bleken er op deze nieuwe en
met een café op tafel kwam.
certen.
veel bredere aanpak in een complete programmering heel veel
Veel
bredere
aanpak
Hasselt,
mensen van buiten af te komen.
Het café zoals gedroomd kwam
rt, Hasselt,
Als bezoeker, maar ook als vrijer niet: het regelen van vergunwilliger. Allerlei maatschappelijke
ningen en een verbouwing van
€ 10 (t/m 16 jaar
en culturele organisaties wilden
de
kerk
en
keuken
bleek
te
ingekoffie/thee gratis
meedoen!"
wikkeld. Maar het Verhalenhuis

Goed bekend
Het Verhalenhuis staat goed
bekend in de buurt, mensen
vinden het goed dat het Verhalenhuis er is, ook als ze zelf
geen bezoeker zijn. Bezoekers
waarderen de sfeer en de goede
gesprekken die plaatsvinden. De
landelijke trend om steeds meer
in de eigen buurt te zoeken naar
activiteiten is duidelijk merkbaar.
Binnenlopen
Voor de toekomst zijn er een
aantal wensen: het zou mooi zijn
als het Verhalenhuis zich nog
meer ontwikkelt tot een café
waar buurtbewoners zo binnenlopen, zonder mee te doen aan
een programma. Daarvoor is de
nieuwe keuken die er binnenkort
komt belangrijk. Het blijkt daarnaast mogelijk om zogenoemde
coproducties van kerk en Verhalenhuis te organiseren zoals
andere versies van The Passion
of kerkdiensten ter verdieping
van een lezingenserie in het Verhalenhuis. De vrijwilliger: "Het
Verhalenhuis is ‘kerk’ - en toch
ook weer niet. Het is in hetzelfde
gebouw, maar heeft een andere
naam. Het gaat over dezelfde
thema’s, maar in andere vormen.
Soms expliciet christelijk, een
andere keer veel minder. Maar

steeds gaat het erom ruimte te
scheppen voor ontmoeting, verdieping, bezinning en spiritualiteit;
ruimte voor God, ruimte waarin
‘iets van God’ kan gebeuren."
Zelf aan de slag als kerk in de
buurt
Het Verhalenhuis is een van de
initiatieven uit het nieuwe ‘Kerk
in de buurt-programma’. Kerk in
de buurt helpt gemeenten verder.
Aan de hand van een praktische
startgids ontdekken mensen hoe
hun buurt eruit ziet en wat past
bij hun gemeente. Daarna kunnen
zij een van de voorbeeld-initiatieven kiezen om mee aan de slag
te gaan in hun buurt of een eigen
initiatief vormgeven.
Gezamenlijk initiatief
Het project Kerk in de Buurt is
een gezamenlijk initiatief van de
Protestantse Kerk Nederland,
Kerk in Actie, de Christelijke
Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk en
de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Meer informatie en aanvragen van de gratis gidsen
kan via www.protestantsekerk.nl/kerkindebuurt

Christelijke Oratoriumvereniging
Hosanna bestaat 70 jaar. Samen
met het Van Wassenaer Consort
brengen zij het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach ten gehore.
Dit oratorium bestaat uit zes
afzonderlijke, maar inhoudelijk
verbonden werken geschreven
voor periode van Kerst 1734 tot
en met Driekoningen 1735. Bachs
Kerstoratorium stelt zeer hoge
eisen aan de uitvoerders: complexe, meerstemmige koordelen
en virtuoze solozang en -begeleiding. Het grote aantal uitvoeringen van het oratorium geeft aan
hoe populair het werk is.
Vrijdag 29 november, 19.30 uur, Rijssen, Dionysiuskerk,
Rozengaarde, € 26, info@covhosanna-rijssen.nl

Byzantijnskoor
Drenthe jubileert
Het regionale Byzantijnskoor
Drenthe (BDK) is 15 jaar en viert
dit met twee jubileumconcerten.
Na een zeer geslaagd lustrumconcert vol sfeer en passie in Westerbork volgt een reprise in Ruinen. De 35 mannen van het BKD
brengen naast de sacrale klanken
van de Orthodoxe liturgie ook de
sfeer van de woeste steppen en
het ongerepte Slavische plattelandsleven ten gehore. Tijdens het
jubileumconcert komen bekend
repertoire en nieuwe liederen als
Blazjèn moezj (Psalm 1), Èj oechnjem (wolgaslepers) en Katjuscha
aan bod. Kaarten te bestellen via
www.byzantijnskoor-drenthe.nl
Zondag 1 december, 15.00 uur, Ruinen, Mariakerk,
Kloosterstraat 4, € 12,50
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Wij lezen vandaag
Vrijdag 22 november
Hosea 9:10-17
Zaterdag 23 november
Psalm 39
Zondag 24 november
Lucas 21:5-19
Maandag 25 november
Lucas 21:20-28
Dinsdag 26 november
Lucas 21:29-38
Woensdag 27 november
Hosea 10:1-8
Donderdag 28 november
Hosea 10:9-15
Vrijdag 29 november
Micha 1:1-7

Even doordenken
Sinds God aan Adam vroeg
‘Waar ben je?’ vraagt Adam
zich af waar God is.
Rikkert Zuiderveld
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PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en
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Drenthe
Zondag 24 november 2019
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 ds. L.
v/d Peppel JK 10.00 ds. R. Koopmans 19.00 ds. G. Hutten De
Slingeborgh 10.30 ds. A. Verbeek OK 10.00 ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 en 19.00 ds.
M. Hazeleger
Borger GH 10.00 Hessel
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. S.
Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout HS 19.00 Sien-dienst
Diever GK 10.00 ds. B. van
Werven 19.00 ds. K. Snijder
Drijber GK 10.00 ds. H. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 mw. O. Roorda
Elim GK 10.00 da. G. Arends
Emmen GrK 11.00 ds. Rappoldt Ichthus 10.00 da. Valk
Kapel 10.00 ds. Wijnsma
Opgang 10.00 ds. Fischer SH
10.00 dhr. Bos
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 mw. A. Aukes
Gasselternijveen 10.00 da.
Hordijk
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 10.00 ds. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. L.
Kramer 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. J. Raatjes
Hoogeveen GH 9.30 past. N.
Snel GrK 9.30 ds. J. Snaterse
17.00 ds. D. Wolters HK 9.30
mw. H. Kleinjan OK 9.30 ds. D.
v/d Vaart VH 9.30 ds. J. Batenburg 19.00 IEC-dienst Weidesteyn 10.30 mw. T. Hoogesteger
Klazienaveen KK 9.30 dhr. B.
Broers

Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 ds. H. Harmsen
Meppel MK 10.00 ds. S. Sijtsema Erfdeel 10.00 ds. H. Jaspers Focks
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E.
v/d Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. W.
Polinder 15.00 ds. T. Beekman
Nieuweroord ImK 10.00 ds.
W. Bakker RH 19.00 ds. W. ten
Voorde
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds.
van Elten
Nijeveen 10.00 ds. V. Top
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds.
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. Vrolijk
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. T. Beekman 15.00 ds. W. Polinder
Valthe HS 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. M.
Zijlstra SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 HK 10.00
ds. Slob
Zuidwolde GK 9.30 ds. A.
Zweers HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr.
Broers

Flevoland
Zondag 24 november 2019
Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 da. C. Aalbersberg
Marknesse 9.30 ds. W. Andel
Urk BK 10.00 ds. K. v/d Sloot
17.00 ds. J. Swager PK 10.00 ds.
H. Bakhuis 17.00 ds. G. van Zanden De Poort 10.00 ds. G. van
Zanden 17.00 ds. K. van Marrum
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Overijssel
Zondag 24 november 2019
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting 10.00
ds. C. Elsinga 19.00 leerdienst
GrK 10.00 ds. P. Endedijk. H.A.
PK 10.00 ds. M. Montagne. H.A.
Noach 10.00 ds. D. van Bart
Eugeria 10.30 da. J. Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.

Menkveld
Bergentheim OK 10.00 da. G.
Rohaan 19.00 ds. P. Dekker
Berkum HH 9.30 ds. P.
Wolthaus
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 9.00 ds. Veening
Dijkhuis 11.00 ds. E. van Houwelingen
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d
Berg
Daarle GK 9.30 ds. B. Heusinkveld 15.00 ds. E. Prins HK 9.30
ds. H. van Wingerden 19.00 ds.
B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds.
M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00
ds. A. Tol Oudleusen 10.00 ds.
H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. J. Zondag VDK 19.00 ds. K.
van Staveren
De Krim PK 10.00 ds. G.
Rohaan
Delden OB 10.00 ds. P. ten
Kleij
Den Ham GK 9.30 ds. R. van
Hornsveld 16.30 Anders dienst
HK 19.00 ds. H. de Haan DK
10.00 ds. G. de Goeijen
Enschede OK 10.00 pastoresteam Lonneker 10.00 ds.
G. Lambers Heerspink Usselo
10.00 ds. O. Haasnoot BK 10.00
ds. F. Buitink ZP 18.00 dhr. S.
Saliba HZ 10.00 past. F. Peters
JK 10.00 mw. M. v/d Velde
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
19.00 ds. A. v/d Spek
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma 19.00 ds. Dekker GrK
9.30 ds. M. Aangeenbrug. Voorber. H.A. 15.30 ds. M. Kuijt.
Voorber. H.A. HC 9.30 ds. W.
Hulsman. Voorber. H.A.
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Hardenberg Baalder 10.00 ds.
W. v/d Wel Baalderveld 10.00
ds. P. Langbroek HK 10.30 mw.
N. Jonkers De Matrix 9.30 ds.
Y. van Benthem Radewijk 10.00
ds. A. de Lange SK 9.00 en
10.30 ds. P. Noordmans 19.00
ds. W. v/d Wel Witte Kerk
10.00 ds. L. van Rikxoort Oostloorn 11.00 Gert Slot
Heino 9.30 Lieke van Houte
Hellendoorn PK 8.45 en
10.30 ds. L. Aangeenbrug 19.00
ds. A. van Veluw KW 9.30 ds. R.
Perk KZ 10.15 ds. J. Wegerif
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom Kandelaar 9.30 drs. G.
Zijl 19.00 n.b.
Kamperveen 9.30 dr. Kamper-

veen
Lemelerveld BK 9.30 mw. J.
van Beveren
Lutten LK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. T.
Oldenhuis 19.00 ds. L. van Rikxoort
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d
Weg HC 9.30 ds. W. Kaljouw
18.30 ds. H. van Dalen
Oldemarkt GK 9.30 dhr. J. ter
Horst HG 9.30 ds. Jans
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart
19.00 crosspointdienst HK 9.30
ds. K. Hazeleger
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris 19.00
ds. F. den Oudsten
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d
Griend
Schuinesloot 9.30 ds. C. Post
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
H. van Ark 14.30 ds. E. v/d Veen
Kapel 14.30 ds. J. Pap
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen. Voorber. H.A.
Steenwijk GrK 9.30 ds. B.
Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D.
Wolters MK 10.00 dhr. J. Smit
Vriezenveen OK 9.30 ds. A. de
Vries 15.00 kind op schoot
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. F. Schipper Irene 9.30 ds.
J. Droogendijk 19.00 ds. R. van
Hornsveld
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds.
T. Smink 18.45 ds. H. Donken
GK 9.30 ds. P. Dekker 19.00 ds.
J. Wegerif Hoge Hexel 9.30 ds.
H. Donken 15.00 ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 9.30 da. H. de Kok
14.30 dhr. R. Pasterkamp
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk 19.00 ds. J. Kamp
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter
Beek HK 19.00 dhr. J. Smit
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam GrK 16.30 ds. N. Eygenraam JK 9.30 ds. H. de Jong
17.00 ds. A. Mensink LK 10.00
ds. M. Jonker. H.A. OK 10.00
ds. I. Epema 14.00 perki-dienst
Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu
SiK 10.00 en 12.30 dhr. J. Knol
StK 10.00 ds. G. van Rheenen

Armoede: kerken krijgen meer aanvragen en geven meer hulp
Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan
de bestrijding van armoede. Ondanks krimp van de
kerk zijn er meer aanvragen
geweest en blijft de investering in geld en uren op peil.

Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat vandaag gepresenteerd
werd. Kerken besteedden vorig
jaar 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Reken
je de omgerekende tijd mee die
vrijwilligers vanuit kerken aan dit
werk gaven, dan komt er nog eens
40,2 miljoen euro bij. In totaal een
bijdrage van 81 miljoen euro.

Met name asielzoekers
en vluchtelingen
Meer mensen deden een verzoek
om hulp. In de top 10 van meest
genoemde groepen die door kerken geholpen worden, vond sinds
2012 een verschuiving plaats. Stonden eerst ‘mensen zonder betaald
werk’ bovenaan, nu zijn dat asielzoekers en vluchtelingen. ‘Mensen met een chronische ziekte’
en ‘gezinnen waarin één persoon
betaald werkt’ worden veel vaker
genoemd dan zeven jaar geleden.
Redenen voor hulpvraag
Schulden en een langdurig laag
inkomen zijn de meest voorkomende redenen waarvoor mensen
bij een kerk aankloppen. Andere
redenen die kerken en diaconale

organisaties noemen: vastlopen
in loketten van instanties, last van
ingewikkelde formulieren en terugvordering van teveel betaalde toeslagen. Bureaucratie als veroorzaker
van de problematiek van armoede
en schulden staat dus hoog in de
ranglijst van genoemde problemen.
De overheid is daarmee niet alleen
armoedebestrijder maar ook veroorzaker van problemen.
overheid kan meer doen
Richting de overheid adviseren
de kerken om fouten die mensen
maken vanwege ingewikkelde regelingen of formulieren niet langer
als ’fraude’ te bestempelen. Gelet
op de specifieke problemen onder
jongeren pleiten de onderzoekers
voor het omhoog brengen van de

jeugdregelingen van 18 naar 21 jaar.
Ook pleiten zij ervoor dat de overheid meer aansluiting zoekt bij hulpinitiatieven vanuit de kerken.
Het Onderzoek Armoede in
Nederland is alweer de achtste
editie van het driejaarlijkse onderzoek van kerken rondom armoedebestrijding. Aan het onderzoek,
georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen
de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel. Het complete
onderzoek is te vinden op knooppuntkerkenenarmoede.nl. De bundel met voornaamste resultaten,
verhalen en achtergrondartikelen is
voor 5 euro te bestellen bij de Protestantse Kerk in Nederland, of via
Knooppunt Kerken en Armoede.
(bron: PKN)
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FeeST

Het evangelie volgens Henk van Zon van feestartikelen.nl

Feestneus in Gods Koninkrijk
Ballonnen, slingers, decoraties, knuffels, pruiken, feestneuzen…. Bij Henk van
Zon is - bijna - alles te koop wat de feestvreugde van een verjaardag, bruiloft of
kinderfeestje verhoogt. Hij runt de online winkel feestartikelen.nl. Maar aan
Halloween deed hij niet mee, want Henk is christen.

Door leo PolHUYS,
DeVenTeR

“De zaken gaan
goed”, vertelt Henk
(1964). “Sinds we ons de laatste
jaren helemaal hebben toegelegd
op online verkoop, is de omzet
explosief gegroeid. Aan de rand
van de binnenstad van Zwolle had
ik 24 jaar lang een fysieke winkel,
maar die hebben we twee jaar
geleden afgestoten toen bleek dat
de verschuiving naar onlineverkoop definitief doorzette.” Van
Zon is getrouwd met Ellen en
samen hebben zij dochter Deborah van 11 jaar.
Combinatie
Christen én eigenaar van een
zaak in feestartikelen - een combinatie die niet veel voorkomt.
Henk: “Er zijn zo’n driehonderd
fysieke feestwinkels in Nederland
en naar schatting 150 onlinezaken. Van één andere eigenaar
weet ik dat hij ook christen is.”
Kijken christenen vreemd naar
een geloofsgenoot die feestneuzen verkoopt? En wat met
Halloween-, horror- of seksartikelen? Vroeger verkocht hij die
wel. Maar op een keer, middenin
de nacht was het of hij een stem
hoorde, Henk: “Ik hoorde ‘Je
moet nu stoppen met de verkoop
van alle foute artikelen’. Ik zei dat
tegen mijn vrouw, die blij reageerde, want zij was er al langer
klaar mee. Ik heb diezelfde nacht
vier containers met foute artikelen weggegooid. En het gekke
is dat er sindsdien eigenlijk ook

erover te vertellen, gebruik ik
mijn zaak als een getuigenis. De
omzet heeft niet geleden onder
mijn beslissing van destijds. Die
is de afgelopen jaren alleen maar
gestegen. Als je de wil van God
doet, word je gezegend.”

of haar hart persoonlijk aan te
nemen. Ik stak mijn hand omhoog
en kwam aan het eind van de
dienst naar voren. Omdat ik mijn
ogen gesloten had, zag ik niet dat
mijn vriendin ook naar voren was
gekomen en ook die persoonlijke
keuze had gemaakt. Later is ze
mijn vrouw geworden.” Dat was
in 1994. Eerder al had zijn moeder, die op 44-jarige leeftijd was
overleden, zich op haar sterfbed
bekeerd. Later volgden meer
familieleden. Henks thuisgemeente is christengemeente Hebron in
Heerde.

Vriendin
Henk van Zon is naast eigenaar
van Feestartikelen.nl en FeestarTelevisieprogramma
tikelen.be ook een man met een
Henk heeft als tv-evangelist op
bediening. Hij is tv-evangelist en
de christelijke televisiezender
bijbelleraar. Een groot verschil
Family 7 elke zondagmorgen om
met vroeger. “In mijn jonge jaren
8.30 uur zijn eigen programma,
was ik dj en barkeeper, had geld
Without limits. “Ik verzorg deze
en gokte. Ik ging naar de kerk
uitzendingen nu al elf jaar en vind
maar stond met één been in de
het een grote eer
wereld. Ik vond
dat ik dit voor
mezelf wel geloop familY 7 verZorgt henk elke
God mag doen.
vig, maar was op
ZonDagmorgen om 8.30 uur het
We hebben een
weg naar de hel.
programma: without limits. “ik
grote God bij wie
Eigenlijk geloofde
vinD het een grote eer Dat ik Dit
alles mogelijk is.”
ik niet echt dat
voor goD mag Doen.”
Voor het maken
God wat voor mij
van opnames beschikt hij over
in petto had. De duivel gelooft
een eigen tv-studio in Heerde. De
immers ook in God… Ik kwam
tot een levend geloof in een kerk- toespraken van Van Zon worden
scherp, maar ook bemoedigend
dienst waarin een persoonlijk
genoemd. “Ik spreek over elk
beroep op de aanwezigen werd
onderwerp, maar confronteer
gedaan om de Here Jezus in zijn

mensen graag met de waarheid
van Gods Woord. Een voorbeeld.
Ik heb me onlangs verdiept in het
boek Job waarin de Leviathan
wordt vermeld. Niet zomaar een
krokodil, zoals de meeste vertalingen het weergeven, maar
satan die uiteindelijk machteloos
gemaakt zal worden door de
wederkomst van Jezus. Het is
belangrijk Gods Woord te bestuderen. Lees de Bijbel niet zomaar,
zoals je een willekeurig boek
leest, maar duik erin en probeer
de dieperliggende boodschap
die in elke tekst besloten ligt, te
vinden.” Henk van Zon spreekt
in diverse gemeentes door heel
Nederland en is beschikbaar voor
spreekbeurten. Binnen vijf jaar
wil hij feestartikelen.nl verkopen
om zich geheel op dit werk toe te
leggen.
Pruik
Tot slot nog een vraag aan Henk:
“Ben je zelf een feestnummer?”
Lachend: “Valt wel mee. Ik hou
van gezelligheid, maar zal zelf bijvoorbeeld nooit een pruik opzetten. Als onze dochter jarig is,
hangen we slingers op, maar daar
blijft het bij. De feestartikelen zijn
voor mij vooral business.”
Meer informatie over de spreekbeurten van Henk van Zon:
www.hvzm.nl

Tot en met 26 jan 2020
Tentoonstelling middeleeuwse
kunstwerken uit het noorden
en zuiden van Europa, Utrecht,
Museum Catharijneconvent,
Lange Nieuwstraat 38
Vrijdag 22 november
Noordermannen-event in Hoogeveen, 19.50 - 21.30 uur,
Echten, Zorgboerderij Refaja,
Oshaarseweg 19
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
Maandag 25 november
Gespreksgroep groene theologie, 20.00 uur, Hengelo, Trienke
Ameloh-Meijer, Gerdastraat 26
Dinsdag 26 november
Lezing rabbijn Lion S. Erwteman,
20.00 uur, kampen, Lemkerzaal
broederhuis, Broederweg 16,
www.hervormdkampen.nl
Dinsdag 26 november
Leerhuis Deventer, 19.30 uur,
Deventer, Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 7
Dinsdag 26 november
Kabbala als levenskunst, 19.30 uur,
Veendam, Grote Kerk, ’t Centrum, J.G. Pinksterstraat 5, koffie/
thee: € 1, opgave: Marry van Vliet,
(0598) 622 731, marryvanvliet@
xs4all.nl
Dinsdag 26 november
Nationaal Religiedebat: God, wij
en zij, 20.00 uur, Rotterdam,
Debatcentrum Arminius, www.
nationaalreligiedebat.nl
Dinsdag 26 november
Stoute schoenen-kring, 19.30
uur, Dronten, Kerkcentrum,
De Ark 54

Woensdag 27 november
30plus gespreksgroep, 20.00 uur,
Hengelo, Waterstaatskerk,
Deldenerstraat 20
Donderdag 28 november
Ontmoetingsavond kerkenraden Steenwijkerland, 19.30
uur, Oldemarkt, Protestantse
Gemeente, Hoofdstraat 27

“ik heb DieZelfDe nacht vier
en het gekke is Dat

er sinDsDien eigenlijk nooit meer

Zondag 1 december
Peuter- en kleuterviering, 15.00
uur, Hengelo, Waterstaatskerk,
Deldenerstraat 20

vraag naar is.”

nooit meer vraag naar is geweest.
De mensen weten dat ze daarvoor niet bij mij terecht kunnen
of zien op de website dat we het
niet verkopen. Mochten er toch
mensen naar vragen, dan kan ik
natuurlijk uitleggen waarom ik
geen Halloweenartikelen en dergelijke verkoop. Halloween is in
mijn ogen iets gruwelijks, satanisch. En het wordt alleen maar
populairder in ons land. Door

Agenda

Woensdag 27 november
Laagdrempelige contactgroep,
14.00 uur, almere, De Specerij 2,
informatie: Janny Boelhout,
tel. 036 - 534 4526

containers met foute artikelen
weggegooiD.
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Woensdag 4 december
Sinterklaasfeest bij de koffieochtend, 10.00 - 11.30 uur, Hengelo,
Waterstaatskerk, nieuwe zaal,
Deldenerstraat 20
Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

TV-evangelist en ondernemer Henk van Zon: “Ik hou van gezelligheid, maar zal zelf bijvoorbeeld nooit een pruik opzetten.”
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zondag 24 november 2019

Muziekagenda
Vrijdag 22 november
The Young Messiah 2019, enter,
Antoniuskerk, Dorpsstraat 125,
19.30 uur
Info/tickets: eventsforchrist.nl
Zaterdag 23 november
The Young Messiah 2019, Zwolle,
Verrijzeniskerk, Bachlaan 150,
19.30 uur, € 22, infor/tickets:
eventsforchrist.nl
Zaterdag 23 november
Orgelconcert Maarten Wilmink,
20.00 uur, lemelerveld, WHZHal, € 13 (t/m 12 jaar gratis),
www.huetink-royalmusic.nl
Zaterdag 23 november
Feest van geloof 2019
m.m.v. Groot Nieuws Radio,
Veenendaal, De Basiliek,
Wiltonstraat 56, 20.00 uur
Zondag 24 november
Cantatedienst Hengelo, 17.00
uur, Waterstaatskerk, Hengelo,
Deldenerstraat 20
Zondag 24 november
Diever zingt in de Kruiskerk,
19.15 uur, Diever, Kruiskerk,
Kruisstraat 1a
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
Welkomdienst Assen met Gert
Hutten, 19.00 uur (18.45 uur:
samenzang), assen, Jozefkerk,
Collardslaan 2A
Vrijdag 29 november
Weihnachtsoratorium, 19.30
uur, Rijssen, Dionysiuskerk,
Rozengaarde, € 26, info@
covhosanna-rijssen.nl
Zondag 1 december
Byzantijnskoor Drenthe,
15.00 uur, Ruinen, Mariakerk,
Kloosterstraat 4,
€ 12,50, kaarten:
www.byzantijnskoor-drenthe.nl
Zaterdag 14 december
Kerstsamenzang, Ad Huetink
(orgel), 20.00 uur, lemelerveld,
WHZ-hal, € 10 t.b.v. goede
doelen,
www.huetink-royalmusic.nl
Vrijdag 20 december
Oudejaarsavondconference
met Rob Favier, nijeveen,
Gerefomeerde kerk,
Dorpssgtraat 7, 20.00, € 17, info/
tickets: eventsforchrist.nl
Zaterdag 21 december
Kerstconcert met Capella
Kampen, 16.00 uur, Hasselt,
Ichtuskerk, Kastanjelaan 3
Zaterdag 21 december
3e Kersttour 2019, The Choir
Company (band, solisten en groot
projectkoor) met repertoire
van Tom Parker, Meppel, Oude
Kerk, Groenmarktstraat 2,
20.00 uur € 22, info/tickets:
eventsforchrist.nl

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

Het Avondmaal kan een reden tot grote of stille vreugde zijn. Maar zonder het geloof in Christus valt de basis weg en is er weinig te vieren

De kerkdienst (19)

kerkdiens
Zondag 24
uur, dienst
Laatste Zon
Jaar,
Voorganger
onhebbelijkheden en momenten Lelystad
van ongeloof. Maar is er bij allen Pastorale
dat besef? Is er berouw, in het
nodig hebbe
geval van ernstige fouten en mis- tact op met
standen? Anders gezegd: worden lingen.
brood en wijn ontvangen in het Zieken en a
vertrouwen dat wij leven van
driet hebbe
Gods genade en vergeving van
troost en n
onze zonden, die wij aan Chris- Delen in v
tus hebben te danken? En voorts: Reuver, scr
willen allen die aan de Maaltijd
“Wees blij
deelnemen, dan ook oprecht
heb verdrie
Christus liefhebben en volgen? heeft.” Het
Paulus in de
Basis
nen die ons
We weten niet wat andere
leven. Houd
gemeenteleden in zich om laten mensen in h
gaan in de stilte of onder de
zeker ook n
orgelmuziek tijdens de comIn de kerk i
munie. We weten het alleen van op zondag s
onszelf. Er wordt amper over
mensen die
gesproken, naar mijn indruk.
ten gezegen
En het is een veeg teken dat in
met vreugd
diverse gemeenten de Avondmensen die
maalsviering, ook met nieuwere doolhof van
liturgieën, niet ‘scoort’ (zoals dat het begin va
genoemd wordt), dus niet geliefd kyrië en glo
is. Dat betekent dat allerlei leden komt aan d
er kennelijk weinig bij beleven en er is ruimte
er weinig in zien. Er zijn er, die die alleen vreug
diensten liever overslaan. We kun- verdriet, tel
nen ons afvragen wat hun gelovig king. Dat sp
gehalte dan nog is. In de Maaltijd Ruimte om
van Christus komt alles samen:
een open oo
gemeenschap met Christus, voor verdriet, op
ons gestorven en uit de dood
verdriet is z
opgestaan; gemeenschap met de wordt verdr
kerk van alle eeuwen, zelfs met liseerd of w
de engelen; gemeenschap met
allerlei ande
de broeders en zusters die met aandacht op
ons brood en wijn ontvangen. Dit delen is kwe
alles kan een reden tot grote of uiterst weze
stille vreugde zijn. Maar zonder zijn we in de
het geloof in Christus valt de basis tus aan elka
weg en is er weinig te vieren.
lus opnieuw
lid lijdt, lijde
kerk kent m
ten waarop
stilgestaan b
verloren gin
we missen,
namen. We
zij zijn ons v
niet vergete
geborgen bi
trouwen we
Daarom on
Licht van C
duisternis.

Verschillen in Avondmaalsbeleving
Wat gebeurt er rondom en in een kerkdienst? Kerkgangers zijn zich
daarvan maar ten dele bewust. In een serie artikelen besteedt Riemer
Roukema aandacht aan onderdelen van de kerkdienst.

Door : DR . RieMeR RoUkeMa , Z Wolle

In de vorige aﬂevering werden drie vormen van viering
beschreven: 1. de klassiek‘gereformeerde’ viering van het
Heilig Avondmaal, met aanzienlijke nadruk op onderwijzing en
vermaning, 2. de liturgieën met
dank- en lofzegging en gebed tot
God de Vader, Christus en de
heilige Geest en 3. vrijere, veelal
gezongen tafelgebeden.

met oude wortels, staat dus
ook dichter bij de hedendaagse
Rooms-Katholieke eucharistievieringen, al zijn er ook verschillen.

Dienstboek
Het is begrijpelijk dat in de
tijd van de kerkhervorming de
klassiek-‘gereformeerde’ (calvinistische) liturgieën met een lange
onderwijzing en vermaning en een
relatief kort gebed zijn ontstaan.
De gemeenteleden die zich bij de
kerkhervorming hadden aangesloten hadden aanvankelijk zo veel te
oude wortels
leren! Inmiddels zijn orthodoxe
Wie de klassiek-‘gereformeerde’
hervormden en gereformeerden
Avondmaalsformulieren en de
hieraan gewend en is deze vorm
‘nieuwere’ liturgieën vergelijkt en
hun lief geworden. In het Diensteen beetje thuis is in de geschieboek van 1998
denis van de
zijn dan ook twee
liturgie, begrijpt
er Zijn er, Die Die Diensten
varianten van
dat die ‘nieuliever overslaan. we kunnen ons
de calvinistische
were’ liturgieën
afvragen wat hun gelovig gehalte
Avondmaalsforin principe ouder
Dan nog is.
mulieren opgezijn dan de ‘gerenomen. Maar eerst staan daarin
formeerde’. De reden waarom
43 andere, ‘nieuwe’ tafelgebeden,
protestantse theologen die ‘nieudie deels teruggaan op liturgieën
were’ liturgieën hebben geïntrouit de eerste eeuwen van de kerk
duceerd, is dat ze in grote lijnen
teruggaan op de kerk van de eer- en deels aansluiten bij de latere
katholieke ontwikkelingen.
ste eeuwen en daarna. Soms zijn
gebeden uit de tweede of derde
Dat maakt wel duidelijk waar de
eeuw bijna letterlijk overgenovoorkeur van de samenstellers
men. De lutherse kerk heeft die
van het Dienstboek lag. In 2012 is
structuur van Avondmaal-vieren
er daarom een aanvulling op het
altijd bewaard; daar lijken de
Dienstboek verschenen waarin de
Avondmaalsliturgieën veel meer
klassiek-‘gereformeerde’ Avondop de katholieke eucharistieviemaalsliturgie in een beknoptere
ringen dan in calvinistische kerken. Een gemeente die de Maaltijd versie met kortere zinnen is
opgenomen. Een gemeente die
viert met die nieuwe liturgieën

op ‘gereformeerde’ wijze het Heilig Avondmaal wil vieren, hoeft
immers niet letterlijk vast te houden aan de formuleringen uit de
zestiende of zeventiende eeuw.
Vreugde
Wie de nieuwere liturgieën
heeft leren kennen, kan geraakt
zijn door de vreugde die hieruit spreekt. De nadruk ligt niet
meer eenzijdig op Christus’
dood ter verzoening van onze
zonden, maar op zijn dood én
opstanding. De afwisseling van
gesproken dankzegging, lofzeggingen en gezongen responsies kan
teweegbrengen dat de gemeente
meer bij de viering betrokken is.
Het gaat daar, kort gezegd, wat
feestelijker toe. Vaak zijn ook de
gedoopte kinderen welkom om
brood en druivensap te ontvangen. Daaraan is, als het goed is,
wel de voorwaarde verbonden
dat aan de kinderen thuis of in de
kerk is voorgehouden wat de viering van de Maaltijd van Christus
betekent, en dat ze in kinderlijk
geloof daaraan deelnemen.
Zelfonderzoek
Als een tekort van de nieuwere
liturgieën zie ik, dat vermaning en
zelfonderzoek daarin praktisch
zijn weggevallen. Het lijkt soms
of iedereen zonder meer welkom
is om aan de communie deel te
nemen. Nu moet een kerk oppassen dat ze zich niet opstelt zoals
de Farizeeën die Jezus bekritiseerden omdat hij met zondaren at (Matteüs 9:9-13; Lucas
15:1-2). Gemeenteleden die aan
de Maaltijd van Christus deelnemen, hebben allemaal hun fouten,

Nieuwe preses Protestantse Kerk: ds. Marco Batenburg
Ds. Marco Batenburg (1972,
Dordrecht) is op 14 november verkozen tot preses van
de generale synode van de
Protestantse Kerk in Nederland. Hij volgt ds. Saskia van
Meggelen op.

In zijn kennismakingstoespraak
geeft Batenburg aan dat hij
hoopt dat in vergaderingen
van de synode niet alleen
besluiten worden genomen,
maar ook het geloofsgesprek
plaatsvindt. “Als kerk leven en
herleven we van de gekruisigde
en opgestane Christus. Onze
vreugde ontspringt telkens aan

die Bron. Laten we als synode
telkens weer de kerk uitnodigen
om het van deze Christus te
verwachten. Om van zijn genade
te leven. Ik hoop dat de synode
ook een plaats zal zijn om elkaar
daarin te oefenen. Niet alleen
een vergadering waarin besluiten
worden genomen, maar ook
een ontmoetingsplaats om het
geloofsgesprek voeren. Om van
daaruit ook met vrucht en visie
leiding te geven aan de kerk.”
Werkervaring
Batenburg is momenteel
gemeentepredikant in de
Protestantse Gemeente

Gouda (wijkgemeente Sint
Janskerk). Daarvoor is hij
gemeentepredikant geweest in
Waddinxveen, Zalk en Veecaten.
Batenburg studeerde theologie
aan Universiteit Utrecht. Hij
is afgestudeerd in de vakken
dogmatiek en Nieuwe Testament.
Naast zijn predikantschap
bekleedt Batenburg op dit
moment een aantal bestuurlijke
functies: lid van de Raad van
Toezicht van de Hervormde
Stichting Sonneburgh
(gezondheidszorg; portefeuille
identiteit) en voorzitter Raad
van Toezicht van de IZB,

Citaat uit de
Hem hebben
wat wij u ver
vereniging voor Zending in
Nederland. Deze laatste functie
zal hij in verband met mogelijke
belangenverstrengeling per direct
neerleggen.

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

kerkdienst
Zondag 24 november: 9.30
uur, dienst in het teken van de
Laatste Zondag van het Kerkelijk
Jaar,
Voorganger ds. D.J.H. Wolse uit
Lelystad
Pastorale hulp. Mocht u die
nodig hebben, neemt u dan contact op met een van de ouderlingen.
Zieken en allen die pijn en verdriet hebben: wensen we Gods
troost en nabijheid toe.
Delen in verdriet (Ds. René de
Reuver, scriba generale synode)
“Wees blij met wie zich verblijdt,
heb verdriet met wie verdriet
heeft.” Het is een oproep van
Paulus in de brief aan de Romeinen die ons uitnodigt tot meeleven. Houdt geen afstand van
mensen in hun vreugde, maar
zeker ook niet in hun verdriet.
In de kerk is dit net zo. Als we
op zondag samenkomen, zijn er
mensen die zich in vele opzichten gezegend weten; ze komen
met vreugde. Maar er zijn ook
mensen die rondlopen in een
doolhof van verdriet. Direct aan
het begin van de dienst klinken
kyrië en gloria. Het hele leven
komt aan de orde in de kerk,
er is ruimte om te delen. Niet
alleen vreugde en succes, ook
verdriet, teleurstelling en mislukking. Dat spreekt niet vanzelf.
Ruimte om verdriet te delen,
een open oor te vinden voor je
verdriet, oprecht medeleven in
verdriet is zeldzaam. Hoe snel
wordt verdriet niet gebagatelliseerd of weer vergeten door
allerlei andere zaken die onze
aandacht opslokken. Verdriet
delen is kwetsbaar. En tegelijk
uiterst wezenlijk. Juist hiervoor
zijn we in de gemeente van Christus aan elkaar gegeven. Om Paulus opnieuw te citeren: “Als één
lid lijdt, lijden alle leden mee.” De
kerk kent mede daarom momenten waarop nadruk-kelijk wordt
stilgestaan bij de rouw om wat
verloren ging, om de mensen die
we missen, van wie we afscheid
namen. We doen dit in het besef:
zij zijn ons voorgegaan. Ze zijn
niet vergeten en verloren, maar
geborgen bij God. Aan Hem vertrouwen we hen toe. In gebed.
Daarom ontsteken we een kaars:
Licht van Christus, midden in de
duisternis.
Citaat uit de Bijbel: Dit is wat wij
Hem hebben horen verkondigen en
wat wij u verkondigen: God is licht,
ReGionale DoVenDienST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

er is in Hem geen spoor van duisternis. (1 Johannes 1:5)
Namens de kerkenraad van de
Protestantse gemeente Blankenham
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

Blokzijl

P R OT. G E M .

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

Zondag 24 nov. Laatste zondag
‘kerkelijk jaar’.
10.00u Ds J.Vonk, Grote Kerk
Blokzijl. Organist: Corry van
den Berg. Collecte:1e pastoraateenzaamheid, 2e eigen kerk, 3e
bloemenfonds.
Komende zondag
Ook dan is er dienst in de Grote
Kerk. Het is de laatste zondag
van `t kerkelijk jaar, waarin de
overledenen worden herdacht.
Voorganger is dan dominee
Jelle Vonk. En de organist is dan
Corry van den Berg. Er is zoals
gewoonlijk weer koffiedrinken.
Wees allemaal van harte welkom! We wensen elkaar een
gezegende dienst.
Overleden: Hendrikje Frederika Marsman – Uilenreef,
geboren op 6 februari 1926
overleden op 12 november 2019.
Zaterdag 16 november heeft de
uitvaart plaatsgevonden in de
Grote Kerk. Zij is in de dienst
van 17 november herdacht en
is haar naam bijgeschreven in `t
gedachtenisboek. Zij is daarna
begraven in Daarle bij haar man,
die ongeveer drie jaar geleden is
overleden.
Pastoraat
Dhr Machiel Koopmans, Domineeswal 2 8356DS Blokzijl is vrijdag weer thuisgekomen uit het
ziekenhuis. Dit na opnieuw een
week daar geweest te zijn. Van
harte wensen we ook hem en z`n
vrouw Greetje heel veel kracht
en moed toe!
We leven eveneens mee met al
die anderen, die ook te maken
hebben met ziekenhuisopnames
en thuis herstellende zijn. Zij die
te maken hebben met verdriet.
En in dit alles mogen we kracht
ontvangen van de hemelse Vader.
Hij wil er zijn voor een ieder!
Trouwe God, wij zijn veilig in Uw
handen.
Daar vertrouwen we op.
Dat te weten geeft rust
en vrede die alle verstand te boven
gaat.
Verjaardag en jubilea
Voor hen die de komende week
jarig zijn of een jubileum te vieren hebben: van harte gefeliciteerd. We hopen dat u/jullie een
fijne dag hebben!
Wat gebeurde er in de week
voorafgaand aan zondag de
17e november?
Kerkdienst 17 nov. met als voorganger ds Jelle Vonk. De jongelui
waren met de jeugdkerk naar
Nijeveen met als thema ‘jongeren aan zet’.
Pastoraat en diaconaat
Er werd door velen en op veler-

lei manier aandacht aan elkaar
gegeven: een bloemetje, een
bezoek of een kaartje.
Dinsdagmorgen 10 nov.was er,
zoals gewoonlijk, koffiedrinken in
de Vierhoek.
Dinsdagavond was er catechese
in de Waaier. We hadden het
o.a. over drugsproblematiek en
meelopen met de groep of voor
je zelf durven opkomen.
Woensdagmiddag 11 nov. was er
in de consistorie een bedankmiddag georganiseerd voor het wijkbezoekteam en de bezoekdames
en heren. Tijd om bij te praten
en ook om ieder te bedanken
voor de inzet. We spraken af dat
voortaan de wijkbezoeker (als
ondersteuner van de wijkouderling) voortaan wijkondersteuner
gaat heten. Dit om verwarring te
voorkomen met de bezoekdame
of heer. Het was een bijzonder
fijne en gezellige middag.
Woensdagavond was er Filosoferen aan de kolk. We bespraken
hoofdstuk 2 uit het boekje van
Charles Taylor: de malaise van
de Moderniteit.
Donderdagavond 12 nov. kwam
de kerkenraad bij elkaar. In
goede sfeer en harmonie werd
er met elkaar gesproken over
het vele werk dat gedaan wordt
in onze mooie gemeente.
Vrijdagavond 13 nov. was er
weer clubavond in de Waaier.
Woensdag 20 nov. 09.30u zijn
we naar Kleaster-kuier te Jorwert geweest.
agenda
Zondag 24 nov.10. 00 uur kerkdienst in de grote kerk.
Zondag 01 dec. is het 1e advent
en is er dienst in de Grote Kerk
om 10.00u.
kinderkerk
De KinderKerk start om 10:00
uur in de consistorie voor de
kinderen van groep 1-3. De kinderen van groep 4-8 komen na
de eerste schriftlezing ook naar
de consistorie waar dan de beide
groepen samen verder zullen
gaan. Er zal dan een gezamenlijk
verhaal zijn en verwerking in de
vorm van een knutselwerkje,
spelletje enz.
Alle kinderen komen dan na de
collecte weer terug in de kerk
zodat er gezamenlijk kan worden
afgesloten met de Zegen en het
slotlied. Tijdens de KinderKerk
is er een aparte collecte waar de
kinderen een jaar lang voor collecteren. Elk jaar wordt er een
nieuw doel gekozen. Tijdens de
diensten in Scheerwolde start de
KinderKerk voor groep 1-8 na
de eerste schriftlezing. De kinderen komen dan ook na de collecte weer terug in de dienst.
Bezoekdienst
Jarig op 14 november mw D v. d
Berg-Wind, 80 jaar, Boffersweidje 12. Op 20 november dhr J van
Beek, 85 jaar, Steenwijkerdiepzuid 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,
Zuiderpolderweg 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!

zondag 24 november 2019

jUBileUMConCeRT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags
uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk
van Dalen hvandalen03@hetnet.
nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 24 november gaat
onze eigen predikant ds. A.C.J.
van Waard - Pieterse voor. De
organist is mevrouw J. Bennen
en mevrouw P. van Wieringen is
de dienstdoende ouderling. De
collecte in de dienst is bestemd
voor het onderhoud van het
orgel. In deze dienst zullen we
de gemeenteleden herdenken
die het afgelopen jaar overleden
zijn. Na de dienst is er koffie/
thee/limonade in het Protestants
Centrum. Tijdens de dienst zal
er oppas aanwezig zijn voor de
kleintjes. Kerkvervoer: Hans
Spitzen, tel. 360322.
laatste zondag van het kerkelijk jaar
Zondag 24 november, de zondag die voorafgaat aan de Eerste
Advent, sluiten wij een kerkelijk jaar af. Tijdens deze dienst
staan wij stil bij gemeenteleden
die het afgelopen jaar gestorven
zijn. Dit jaar zullen wij de heer
W. Schaaphok, de heer G. Petter, mevr. A. Miggels - Kleene en
mevr. J. Post-Tieleman gedenken.
Hun namen worden genoemd en
daarna wordt door of namens
de familie een kaars aangestoken. Ook een kaars voor degenen die overleden zijn en niet bij
name genoemd worden. Daarna
is er voor iedere kerkganger de
gelegenheid om een lichtje te
ontsteken voor iemand uit eigen
kring, die korter of langer geleden gestorven is. Iemand die nog
steeds gemist wordt en in herinnering leeft bij de nabestaanden.
Zo gedenken wij onze gestorvenen. Zij zijn niet meer bij ons,
maar zij horen nog wel bij ons.
Gods trouw verbindt ons.
Moderamen
Maandag 25 november komt
het moderamen bij elkaar in het
Protestants Centrum. Aanvang
20.00 uur.
ouderlingoverleg
Woensdag 27 november is er
ouderlingoverleg in het Protestants Centrum. We beginnen om
20.00 uur.
advent
Zondag 1 december vieren wij
de eerste advent. Het duurt
nu nog vier weken voordat het
kerstfeest is. In de kerk maken
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wij dat op verschillende manieren kenbaar. Iedere week wordt
er een adventskaars aangestoken, opdat het steeds iets lichter
wordt naar de komst van Jezus
Christus toe. Aan de kerk hangt
een adventsster en voor het Protestants Centrum wordt weer
kerstverlichting opgehangen aan
de vlaggenmast in de vorm van
een kerstboom. Zo maken wij de
donkere dagen voor kerst wat
lichter, opdat wij het Kind van
het Licht mogen verwelkomen.
Hartelijk dank!
Op zondag 10 november vierden
wij samen met de Doopsgezinde
gemeente de oogstdankdienst.
Het thema was: “Kijk eens om
je heen”. Wij dankten in deze
dienst God voor de oogst van
het land en de vruchten van ons
werk. We stonden er ook bij stil
dat velen echter een rijke oogst
moeten ontberen en dat wij dat
soms niet eens in de gaten hebben. Een eye opener in dit licht
bezien was dat er in ons land
ook juist veel armoede voorkomt bij mensen die wel betaald
werk hebben. Ook dit jaar was
het de opzet dat er mooi gevulde
oogstbakjes opgemaakt konden
gaan worden om iemand mee te
gaan verblijden, te bedanken, te
troosten of een hart onder de
riem te steken. Om zo samen
kerk te kunnen zijn in ons dorp,
voor en door mensen. Om dit
te realiseren deden we in de
Nieuwsbrief een oproep voor
hulp om op zaterdag 9 november
tussen 09.00 en 10.00 uur oogstproducten uit eigen tuin of uit
de supermarkt naar het Protestants Centrum of de Doopsgezinde kerk te brengen. Aan deze
oproep werd op fantastische
wijze gehoor gegeven. 50 Bakjes
konden ook dit jaar weer rijkelijk
worden gevuld en bracht u/jij na
de dienst weg. Vanuit de voorbereidingscommissie dan ook onze
hartelijke dank voor deze bijdrage en hulp!

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

De bloemen uit de dienst van
zondag 17 november zijn naar
fam. Otten gegaan.
Zondag 24 november is het
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In Kuinre begint de
dienst om 11.00 uur waarin ds.
D. Wolse uit Lelystad voor zal
gaan. U wordt van harte uitgenodigd om na de dienst een kopje
koffie of thee te blijven drinken.
Zondag 1 december, 1e
Advent, is er een gezamenlijke
dienst in Blankenham. Deze
dienst begint om 10.00 uur en
onze voorganger is ds. C.P.
Meijer uit Zwolle.
Gedenken/laatste zondag
van het kerkelijk jaar
De eeuwen door heeft het
gedenken van wie gestorven
Lees verder op pagina 12
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zijn een plek gehad in de liturgie
van de kerk. Gedenken is een
heel specifiek woord waarvan ik
leerde dat het meer is dan herinneren. Of alle talen dit onderscheid kennen weet ik niet, maar
het Nederlands en Duits in ieder
geval wel. Ik leerde dat herinneren met name gericht is op
gebeurtenissen en ervaringen in
het verleden en dat gedenken
ook bezig is met wat het betekent voor de actualiteit en de
toekomst. Of het zo zwart wit
ligt weet ik niet, maar voor wat
betreft de aandacht voor hen
in de kerk die in het afgelopen
jaar, maar ook eerder, gestorven
zijn gebruik ik graag het woord
gedenken. Gedenken omdat wij
als gelovigen niet alleen achterom willen kijken naar wat
was, maar ook naar de betekenis van hen die we gedenken in
het heden en voor de toekomst.
Welke sporen ervaren wij van
hen nu in het heden en op welke
wijze zijn zij ons zo nabij. Welke
betekenis is er voor wat betreft
wie zij zijn geweest en wat zij
hebben gedaan voor de toekomst van God en mensen en
kunnen wij zo ervaren dat hun
leven niet vergeefs is geweest.
Dit alles wel als er goede herinneringen zijn. Als de evangelisten
in een verhaal waarin het gaat
over de dood en wat volgt zeggen dat God een God van levenden is, dan denk ik dat ze daarmee bedoelen dat God ook zijn
weg gaat met de gedachtenis van
wie gestorven zijn op de weg
naar zijn Koninkrijk.
Gedenken neemt dus een geheel
eigen plek in de kerk. De plek
in het jaar waarop er aandacht
is voor wie gestorven zijn in het
jaar of eerder verschilt. Vroeger herinner ik mij dat er aandacht was, zonder de namen te
noemen, in de Oudejaarsdienst
waarin Psalm 90 gelezen werd
dat eindigt met de woorden
“bevestig Gij het werk van onze
handen over ons, ja het werk
van onze handen bevestig dat”.
Nog steeds zijn er Protestantse
kerken waar dit gebruik op Oudjaarsavond gevolgd wordt, vaak
begeleidt met het noemen van
de namen in het kerkblad. In de
Rooms Katholieke kerk is de
gedachtenis van de gestorvenen
op Allerzielen (2 november),
de dag na Allerheiligen. Mooie
liederen daarbij zijn “voor alle
heiligen in de heerlijkheid” (727/
en “de heiligen ons voorgegaan”
(728). Ook in de Protestantse
traditie zijn er inmiddels kerken die op of op de zondag na
Allerzielen de gedachtenis van
de gestorvenen gestalte geven.
En heel mooi vind ik dat er ook
door de KRO (en anderen) de
laatste jaren aandacht gegeven
wordt aan een soort ‘seculier’
Allerzielen, omdat er in een
ontkerkelijkte samenleving wel
degelijk behoefte is aan vormen
van gedenken van de gestorvenen en handvatten hoe dat te
doen op een zinvolle wijze. In
ZenDinGSMiDDaG
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veel Protestantse kerken is het
inmiddels gebruik om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
in de liturgie aandacht te geven
aan het gedenken van de gestorvenen en de namen te noemen
van het die in het afgelopen
kerkelijk jaar overleden zijn.
Zelf vind ik dit een mooie plek,
omdat het gedenken plaatsvindt
in de omslag van het einde van
het kerkelijk jaar en het begin
van het nieuwe kerkelijk jaar.
De lezingen richten ons op het
voorbijgaan van de oude wereld
met zijn lijden, dood en verdriet
en de komst van Christus en zijn
Koninkrijk. De naam van de laatste zondag is “Christus Koning”
en wijst erop dat Hij regeert
met vrede en gerechtigheid en
dat tranen gedroogd worden. De
eerste zondag van het nieuwe
kerkelijk jaar richt onze blik met
Advent dan op de verwachting
van de komst van Jezus als Messias.
Gedenken in die omslag, waarbij
levenden en doden verbonden
blijven in wat was en wat komt,
in herinnering en verwachting,
raakt mij, omdat ik het gevoel
heb zo samen met die mij liefwaren en zijn samen op weg te zijn
(ieder op eigen wijze) naar Gods
toekomst. Voor mij daarom van
harte een goede plek voor de
gedachtenis van de gestorvenen op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar. Ik wens u, op
welk moment u ook gedenkt,
zinvolle en betekenisvolle vieringen. Vriendelijke groet, ds. Dirk
Wolse (em)
Dwarse verhalen in Scherpenzeel
Op vrijdag 29 november 2019
speelt verhalenverteller Kees
Posthumus zijn voorstelling
‘Dwars door de Bijbel’ in de
protestantse kerk van Scherpenzeel – Munnekeburen (Grindweg
139 Scherpenzeel). De voorstelling 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 doorzetters 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 torenbouw van Babel, in allerlei talen.
De verloren zoon, heen en weer
terug. De barmhartige Samaritaan, 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, teleurstellingen en wonderen, vol butsen 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 welkom. De toegang is gratis, een
gift na aﬂoop van de voorstelling

wordt op prijs gesteld.
Als kerkenraad willen wij u vragen als er ziekte is of behoefte
aan een gesprek contact op
te nemen met de scriba of de
ouderling. Wij zijn graag op de
hoogte.
Met een vriendelijke groet,
Protestantse Kerk Kuinre.

Steenwijkerwold
Predikant: ds. E. van Veen, tel. 052158 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

Zondag 24 november
Aanvang: 09.30 uur.
Voorganger: ds. E. van Veen
Organist: Arjan Kroes
Ophaaldienst: dhr. G.H. Buter
Bloemendienst: fam. H. Wubs
Eindcollecte: Kerkkoor
Deze zondag, 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. Aan deze bijzondere dienst
werkt ons kerkkoor mee. Z
o willen we als gemeente samen
met de betrokken families stilstaan bij wie niet meer onder
ons zijn. Wie zij voor ons waren,
zij worden niet vergeten.
Bertus Hetebrij, 80 jaar, overleden op 23 oktober 2018
Klaasje van Dijk- Lok, 92 jaar,
overleden op 3 november 2018
Henk Engelen, 60 jaar, overleden
op 30 december 2018
Dirk Zeefat, 84 jaar, overleden
op 4 januari 2019
Hennie Schippers- Luchtmeijer,
79 jaar, overleden op 29 januari
2019
Jan Koers, 96 jaar, overleden op
14 februari 2019
Catharina de Vries- baas, 88 jaar,
overleden op 21 februari 2019
Mijntje Hetebrij -Veen, 86 jaar,
overleden op 20 maart 2019
Piet de Vries, 82 jaar, overleden
op 6 april 2019
Sientje Tuit- Raggers,90 jaar,
overleden op 7 mei 2019
Hendrik Rodenstein, 99 jaar,
overleden op 8 mei 2019
Geertje van Sleen, 70 jaar, overleden op 8 juni 2019
Jan Middelbrink,, 87 jaar, overleden op 9 juni 2019
Marijcke de Looze- Keizer,81
jaar, overleden op 20 juni 2019
Annie Dedden – de Wolde, 91
jaar, overleden op 24 juni 2019
Els Lijkendijk- Jonkers, 76 jaar,
overleden op 21 juli 2019
Wienie Kuiper- Kuiper,80 jaar,
overleden op 15 september 2019
Willy Wycherson – Schuurer,

86 jaar, overleden op 4 oktober
2019
kijk op geloof
De gespreksgroep Kijk op geloof
komt bijeen op maandag 25
november, om 19.30 uur in de
consistorie. Gespreksonderwerpen: 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.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
zondag 17 november zijn met
een hartelijke groet en een
bemoediging gebracht bij mevr.
E. Kooij-Scheenstra, Bakkersveld.
Giften
Ds. Van Veen ontving €10,- voor
de kerk. Hartelijk bedankt voor
deze gift.
Collecte voor Dorcas
Er is nog 2 x €10,-, 1 x €20,- en
1 x €50,- binnen gekomen voor
de collecte voor Dorcas, zodat
er een totaalbedrag van € 265,80
kan worden overgemaakt voor
de Voedselactie.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of
door te geven betreffende pastoraat, neem dan gerust contact op
met één van de ouderlingen of
met de predikant. Het leven van
mensen is vaak een weg van op
en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel
zorg nodig. Er zijn ook mensen
voor wie de toekomst onzeker
is of die wachten op spannende
behandelingen of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast
worden, maar hun werk met veel
liefde doen. Alle zieken en hun
verzorgers sterkte toegewenst!
Rugzak
De rugzak die ik bij me draag
vult zich gestaag
met tegenvallers, met verdriet
dat niemand ziet.
Graag zou ik levenslustig zijn,
maar ik heb pijn.
Vertel mij, God, dat U mij kent
en bij me bent.
omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente
is in de eerste plaats het omzien
naar elkaar in het dagelijkse
leven. Op basis van ons geloof
zijn we met elkaar verbonden en
geven we zorg aan wie dat nodig
heeft. De pastorale zorg wordt
door de gemeente in het bijzonder toevertrouwd aan de predikant en ouderlingen, wat wel
moeilijker wordt nu we nog maar
twee ouderlingen hebben. Daarnaast zijn er de bezoekers die
contacten met gemeenteleden
onderhouden. Indien u behoefte
hebt aan pastoraal contact of
een gesprek, kunt u altijd direct
contact opnemen met de predikant of ouderling.
Voor een dag van morgen
Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het
te begrijpen.
Vertel het aan een dier,

misschien alleen door het
aan te kijken.
Vertel het aan de huizen
van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens,
ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen
geloven dat
alleen maar een man
alleen maar een vrouw
dat een mens een mens zo
liefhad
als ik jou.
Hans Andreus
Uit: Al ben ik een reiziger
Uitgeverij Holland 1959
Met vriendelijke groeten,
ds. Eric van Veen

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

24 november 2019 om 10:00
uur in de Grote Kerk, in deze
dienst hoopt ds. D. Wolters
voor te gaan. De organist is dhr.
J. Bredewout en het lied voor
de dienst is Lied 835. Collectes:
Noodlijdende personen, instandhouding van de eredienst, energiekosten. De autodienst wordt
verzorgd door fam. J. de Olde,
telefoon 246961. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen
van onze gemeente gepast door:
Pascal Mooiweer en Jetty Jongman. Er is een kindernevendienst
voor de kinderen van groep 1,2
en 3, dit wordt verzorgd door
Jenneke Wouters en Stella Post.
Er is een kindernevendienst
voor de kinderen van groep 4,5
en 6, dit wordt verzorgd door
Agrietha van Vulpen en Marlot
Kuiken.
24 november 2019 om 14:30
uur in de Kapel, in deze dienst
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te
gaan. De organist is dhr. J. P. van
Eerde en het lied voor de dienst
is Lied 835. Collectes: Noodlijdende personen, instandhouding
van de eredienst, energiekosten.
agenda
26 november 2019 om 19:30
uur, Gespreksavond “Verlangen”,
Kapel.
27 november 2019 om 19:15 uur,
Lees verder op pagina 13
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Vesper, Grote Kerk.
27 november 2019 om 20:00 uur,
Lezing Harm Stam “de Wieden”,
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.
6 december 2019 om 19:00 uur,
Oefenen Cantorij, Grote Kerk.
8 december 2019 om 17:00 uur,
Gast aan tafel, de Voorhof.
10 december 2019 om 19:30 uur,
Gespreksavond “Verwachting”,
Kapel.
11 december 2019 om 19:15 uur,
Vesper, Grote Kerk.
Bij de ochtenddienst van 24
november
Tijdens deze dienst gedenken we
de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. We doen
dat in geloof en vertrouwen. Tijdens deze dienst lezen we over
de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde uit Openbaring 22: ‘Hij
liet me een rivier zien met water
dat leven geeft. De rivier was
helder als kristal en ontsprong
aan de troon van God en van
het lam.’ Met deze preek ronden
we een korte serie af, waarbij
Bijbelse beelden rondom water
een belangrijke rol speelde. Na
de ontmoeting van Jezus met
de Samaritaanse vrouw en het
gesprek over levend water, lazen
we uit psalm 42 en 43 over het
dorsten naar God. Nu dus de
voltooiing van alles: levend water
in het koninkrijk van God!
Bij de avonddienst van zondag 24 november 14.30 uur
kapel Sint jansklooster
Deze zondag is het de laatste
zondag van het kerkelijk jaar.
We gedenken hen die ons zijn
voorgegaan. We willen ingaan op
twee vragen:
Wat geloof je over het leven na
de dood?
wat is het eeuwige leven?
Focusnieuws
Afgelopen zondag lazen we tijdens het Avondmaal ’s ochtends
psalm 42 en 43. In die psalm
zitten in ieder geval twee kernwoorden die naar voren komen
in de gesprekken die momenteel
bezig zijn in de kringen. Verlegenheid: de psalmist voelt zich
leeg. Zijn ziel is onrustig. En verlangen: zoals een hert naar water
verlangt, verlangt de psalmist
naar God.
jeugdwerk
Afgelopen week hadden we een
ontmoeting met de leiding van
zondagsschool en kindernevendienst. Bemoedigend was het om
hun reactie te horen over het
Focusmateriaal. Ze hebben er
heel veel zin in om na de kerst
met dit materiaal te gaan werken!
Giften
De Diaconie ontving via ds. Wolters €5.00 voor zorgmaatje. Het
College van Kerkrentmeesters
ReGionale
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ontving: via Petra Santbergen
€20.00 voor de Kerk, via ds.
Wolters € 90.00 voor de verbouwplannen en via bankrekening nr. NL75RABO0301801886
€50.00 voor kerkdiensten en €
50.00 voor onderhoud gebouwen.
Hartelijk dank voor deze giften.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen gebracht
bij dhr. Rook, Barsbeek 37,bij
mw. Mooiweer- Lassche Kloosterweg 23 A en bij mw. van der
Linde- van de Belt Kloosterweg
33. Zij zijn gestopt als contactdames, met dank voor hun jarenlange inzet. Ook zijn er bloemen
gebracht bij Mw. Lok - Komen,
Kerkstraat 67.
kerstcollecte Stad en ambt
Ook dit jaar wordt er weer een
kerstcollecte gehouden bestemd
voor het Kinderkerstfeest van de
Kindernevendienst in Vollenhove
en van zondagsschool De Regenboog in Sint Jansklooster. U kunt
de collectanten aan de deur verwachten in de periode van DV 25
november t/m 12 december. Wilt
u ook iets geven? Wij hopen op
een mooie bijdrage voor onze
kinderen en ons werk om het
woord van God aan hen door te
geven, zodat zij mogen groeien in
het geloof. Alvast bedankt! Leiding kindernevendienst en leiding
zondagschool
What’s up jeugddienst
Op zondag 1 december, de eerste Adventszondag, is er weer
een What’s Up Jeugddienst in de
Mariakerk. In deze dienst staan
Engelen centraal. Engelen komen
n.l. bij veel belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel voor. Het
meest bekend is de engel Gabriel
die de geboorte van Johannes
de doper en Jezus aankondigde.
Rondom de voorbereiding van
deze dienst kwamen verschillende vragen rondom engelen naar
voren. Het is eigenlijk best wel
iets ongrijpbaars/ vaag zelfs…
De engel wordt vaak in eerste
instantie niet herkend, pas later
komt het besef dat het waarschijnlijk een engel is geweest…
Tijdens deze dienst willen wij
op een geheel “eigen wijze” dit
thema behandelen! De dienst
begint om 19.00 uur en Liesbeth
Winters- Jonas gaat voor. Kom
je ook?!!!
Gespreksavond
Op dinsdag 26 november is er
weer een gespreksavond in de
reeks van vijf, waarin we met
elkaar in gesprek gaan aan de
hand van verschillende kerknbegrippen uit de Bijbel en het christelijk geloof. Deze avond gaat
het over verlangen (Psalm 63)
U bent van harte welkom van
19.30-21.00 uur in de Kapel.
‘Het geheim van de Wieden
en Weerribben…’
Een nieuwe lezing door Harm
Stam op woensdag 27 november.
De Wieden en de Weerribben
zijn samen het grootste moerasgebied van Noord West Europa.
Deze eervolle vermelding is niet
zomaar tot stand gekomen maar
ontstaan door turfproductie en
natuurrampen in voorgaande
eeuwen. Het dorpje Beulake is
door een van deze natuurrampen
verdwenen en staat hier min of
meer symbool voor. Een schril
contrast als we bedenken dat
deze mensen onder erbarmelijke
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omstandigheden een natuurgebied hebben gecreëerd waar we
nu zo ontspannen van kunnen
genieten. Daarom verdienen
deze mensen uit de Beulake het
niet om vergeten te worden.
Daarom ook een lezing over
deze mensen. Hoe leefden zij
en hoe is het gebied Wieden en
Weerribben nu eigenlijk ontstaan. Van Harm Stam – die ons
deze avond opnieuw mee zal
nemen in zijn ontdekkingstocht
over de Beulake - zal in het
najaar een boek over dit onderwerp verschijnen. Op 27 november om 20.00 uur in de Kapel. U
bent van harte welkom.
Verkoop Stichting Dorotty
oekraïne
Op 28 en 29 november organiseert Stichting Dorotty Oekraine de jaarlijkse verkoop in Hervormd centrum “het Trefpunt”
in Zwartsluis. Zo zullen onder
andere verschillende zelfgemaakte lekkernijen, spullen uit
Oekraïne, kaarten, kerstartikelen, bloemstukken, kransen
en deurhangers aanwezig zijn.
Doel van dit alles is om geld bij
elkaar te krijgen voor het werk
in Oekraïne.
Onze stichting geeft hulp, in de
breedste zin van het woord, aan
mensen in de omgeving van Beregovo. Dit plaatsje ligt 10 kilometer over de Hongaarse grens.
Het gaat daarbij om kleinschalige
hulp aan mensen of instellingen
met een acuut probleem.
We proberen concrete en praktische hulp te geven om zo de
mensen perspectief te geven
op een beter bestaan. U kunt
daarbij bijvoorbeeld denken aan
het verbeteren van een woning.
Ook geven we financiële hulp
bij het kopen van medicijnen of
een medische behandeling en
bij de aanschaf van een koe of
een paard, brandhout of een zak
aardappelen. Geweldig en dankbaar werk waar we nog lang mee
door hopen te gaan.
De nieuwsbrieven en meer informatie over de projecten kunt u
vinden op onze site www.dorotty.nl .
Het zou fijn zijn als u ons werk
wilt steunen. Daarom hopen
we u op één van de beide dagen
te mogen begroeten. We zijn
geopend op donderdag van 09.30
tot 17.00 uur en ’s avonds van
19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag
van 09.30 tot 17.00 uur. De gratis
koffie staat klaar!
Mieke en Jurrie Zandbergen
Concert Fall & Rise van
Q-Brass Collectief
Op 22 november aanstaande zal
Q-Brass Collectief een concert
verzorgen in de Grote Kerk in
Vollenhove. In een programma
van ruim een uur neemt Q-Brass
Collectief u mee door de ‘ups
and downs’ van het leven. Het
programma beslaat muziek van
de 16e tot en met de 21e eeuw.
Zo staan werken als de ‘Sorgemarsch (dodenmars) over Rikard
Nordraak’ van Edward Grieg,
‘Mission Impossible’ van HenryMancini, ‘A Song for Japan’ van
Steven Verhelst en vele andere

op het programma. Toegangskaarten voor dit concert kosten
€10,00 per stuk. Aanvang 20.00
uur. Voor meer informatie en
reserveringen kunt u terecht op
www.q-brass.nl.

Vollenhove

S TA D

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

overlijden
Op 5 november is in de leeftijd
van 60 jaar overleden Marry
Paters-Klaver, J. van Raesfeldstraat 1.
De dankdienst voor haar leven
werd gehouden op woensdag
13 november in de Grote Kerk.
Tijdens deze dienst mochten
we haar leven gedenken, aan de
hand van de woorden van haar
trouwtekst: ‘Ken Hem in al uw
wegen, dan zal Hij uw paden
recht maken.’ (Spr. 3) Marry, die
op haar weg door het leven niet
voorop liep, maar eerder op de
achtergrond bleef. Maar daar wel
zorgde dat het haar gezin aan
niets ontbrak. Zorgzaam als ze
was, verzorgde ze alles wat nodig
was voor hun levensreis. Eén pak
koeken voor bij de koffie was
niet genoeg. Je moest wel wat te
kiezen hebben. Marry, thuis in
haar element was. Daar zorgde
ze dat alles spic en span was en
dat iedereen altijd thuis konden
komen in een warm nest, waar
liefde woont. Marry, die er ook
altijd voor anderen was. Betrokken. Ze kende alle verjaardagen
– zelfs van verre familie – uit
haar hoofd. Ze wilde het iedereen naar de zin maken en was
dan ook, als er mensen kwamen,
tot het laatst toe bezig om alles
in orde te maken. Ja, ze cijferde
zichzelf weg. Soms zelfs ten
koste van zichzelf.
Ja, die woorden van Spreuken 3
passen zo goed bij haar: liefde
en trouw, niet vertrouwen op
eigen inzicht. In geloof je aan
God toevertrouwen. Want ook
geloof was voor haar de dragende kracht. Van huis uit heeft ze
het meegekregen en als een rode
draad liep het door haar leven.
Ze sprak er misschien niet zo
veel over, maar het raakte haar
zichtbaar wel.
‘Ken Hem in al uw wegen.’ Ja,
we zijn dankbaar voor de goede
dagen, de mooie jaren, de liefde
en zorg, haar levensreis onder de
zon. Maar haar leven kende ook
andere wegen. Niet voor niets
stonden op de kaart woorden
van opw. 630: ‘In de stormen
van mijn leven, in de regen, in de
kou, wil ik schuilen in Uw vrede,
wil ik rusten in Uw trouw.’ De
afgelopen jaren sloeg Marry een
weg in, die bijzonder zwaar was.
Ze raakte zichzelf kwijt, haar
vermogen om dingen te onthouden, haar zicht op het huisBijZonDeR ConCeRT?
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houden. Na jarenlang te hebben
gezorgd voor anderen, had ze nu
zelf zorg nodig. Het was soms
pittig en frustrerend. Maar in
vertrouwen op God mogen we
belijden: ‘Ook die paden maakt
Hij recht!’ Hij is erbij tijdens de
moeiten van het leven en Hij laat
onze levensweg uitlopen op zijn
Koninkrijk. Dankzij Jezus Christus die de Opstanding en het
Leven is! In vertrouwen op Hem
mochten we afscheid van Marry
nemen.
Geboren
Wiebren en Mirjam Westra, Het
Klif 24 (8317 BA Kraggenburg)
laten ons trots weten dat op 1
november hun dochter Anna is
geboren. Ook via deze weg willen we hen van harte feliciteren
en Gods zegen toewensen!
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Vollenhove

AMBT

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

Gevraagd pastoraal medewerkers voor ‘nieuw Clarenberg’ in Vollenhove
De pastorale zorg voor de Hervormde bewoners van woonzorgcentrum ‘Nieuw Clarenberg’
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 verantwoordelijkheid voor Nieuw Clarenberg
draagt en de taken coördineert.
We proberen de pastorale
medewerkers, ook wel bezoekdames 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 nieuwingekomenen.
minimaal twee bezoeken in een
jaar .
het bezorgen van de bloemengroet namens onze gemeente
rondom ziekte en verjaardag
bijbellezen en gebed hoeft niet,
maar mag natuurlijk wel (al dan
niet op verzoek)
waar nodig contact onderhouden
met predikant of bejaardenouderling uit ‘eigen wijk’.
Deelnemen aan het overleg van
het pastorale team en de toerusting die eenmaal in het voorjaar
en eenmaal in het najaar plaatsvinden.
Voor verdere informatie kunt u
contact opnemen met
Mw. G. Knobbe-Lok
Lees verder op pagina 14
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Lezen over advent
en kerst
3 boekentips voor wie bewust
wil toeleven naar Kerst, voor
persoonlijk gebruik of in
gezinsverband.

Het Adventsleesplan heeft voor
elke dag een bijbelwoord, een
pakkend citaat en een krachtig
beeld van een Vlaamse kunstenaar.

Voor gezinnen is er een Adventskalender met verhalen en
opdrachten rond het thema
‘Volg de ster’.

Theoloog Peter-Ben Smit laat
lezers in het kerstverhaal duiken
en daagt uit om naar de teksten te
luisteren zoals de eerste hoorders
dat deden. Zijn boek is getiteld:
‘Verdiep je in… het kerstverhaal’.
Deze boeken zijn te koop in de webshop van het NBG
via www.shop.bijbelgenootschap.nl

Le Groupe
Evangélique kijkt
terug op geslaagd
jubileum

In een uitverkochte zaal, met ruim
400 aanwezigen, gaf Le Groupe
Evangélique een jubileumconcert
in Emmen. Mooie liederen met
een duidelijke Bijbelse boodschap,
prachtig uitgevoerd en ondersteund met creatieve muzikale
arrangementen onder leiding van
een combo. Speciaal voor dit concert was het combo aangevuld
met een extra toetsenist, gitarist
en een ﬂuitiste. De belichting en
het geluid maakten het plaatje
compleet. Tussen de liederen
door was er veel samenzang en in
vier blokken werd teruggeblikt op
de afgelopen 50 jaar. Ook was er
een verrassing: een groepje kinderen van de koorleden zongen
een lied voor hun ouders. Complete gezinnen en families werken
samen om het goede nieuws van
het evangelie te verspreiden!
Meer informatie over het koor is te vinden op
www.legroupeevangelique.nl
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0527- 243384
mw. W. de Olde – Ruiter 0527245555
ds. H.J.H. Pap 0527-239505
Meeleven met
Mevr. E. Huisman-Driezen, Laurier 155, Vollenhove, verblijft
voor revalidatie in het Zonnehuis
in Zwolle.
Een kaartje?
Woord van Dietrich Bonhoeffer
Ik geloof dat God uit alles,
ook het slechtste, iets goeds kan
en wil laten ontstaan. Hiervoor
heeft Hij mensen nodig die met
alles hun voordeel doen.
Ik geloof dat God ons in iedere
moeilijke situatie zoveel weerstandsvermogen geeft als we
nodig hebben. Maar Hij geeft
het niet vooraf, opdat we niet
op onszelf maar op Hem
vertrouwen.
Ontvangt allen een vriendelijke
groet vanuit de pastorie aan de
Leeuwte
ds. H.J.H. Pap

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

Diensten 24 november Eeuwigheidszondag:
Belt-Schutsloot 09.30 uur Voorganger: ds. W.J. Menkveld koffie na de dienst.
Wanneperveen 11.00 uur - Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is er een extra
collecte voor het pastoraat.
eeuwigheidszondag/laatste
zondag kerkelijk jaar
Op deze zondag willen wij de
gemeenteleden herdenken die
het afgelopen kerkelijk jaar zijn
overleden door in de dienst hun
naam te noemen en een kaars
voor hen aan te steken. In BS
wordt een extra kaars aangestoken voor degenen van wie
sommigen onder ons afscheid
moesten nemen korter of langer
geleden. Hun naam wordt niet
genoemd maar wij willen hen wel
gedenken.
In W’veen willen wij iedereen in
de gelegenheid stellen om een
kaarsje aan te steken voor degenen die onlangs of al jaren geleden zijn overleden en nog steeds
voortleven in onze gedachten.
31 december Wolter Kok 81 jaar
25 januari Geertruida Hoeve-van
den Berg 100 jaar
3 februari Jan Knobbe 86 jaar
29 april Janny Heidema-de Raaf
73 jaar
7 mei Jan Bakker 97 jaar
18 juli Willem van Holten 75 jaar
1 augustus Anna Rika EkerSimonsz 81 jaar
13 augustus Jan Klaver 80 jaar
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14 augustus Geertje Stam-van de
Belt 83 jaar
7 september Geertruida van de
Belt-Klaver 96 jaar
31 oktober Hendrik Reinder
Westenbrink 78 jaar
Voor eeuwig thuis in Gods heerlijkheid.
Voor eeuwig genietend in Zijn
tegenwoordigheid.
Voor eeuwig juichend voor Zijn
troon.
Voor eeuwig veilig in de armen van
de Zoon.
Eeuwige vreugde is nu hun deel,
eeuwige vrede in hun hart.
Voorbij zijn al hun tranen,
voorbij al hun smart.
Troost, Heer, hen die achterblijven;
omgeef hen, met Uw liefde en
kracht.
Wees hen heel dicht nabij
in de leegte en stilte die wacht.
De kerkenraad wenst allen, maar
in het bijzonder degenen die
het afgelopen jaar of eerder te
maken kregen met rouw en verdriet en een dierbare in hun midden missen, een troostvolle en
gezegende dienst toe.
Diensten 1 december 1e advent
Belt-Schutsloot 09.30 uur Voorganger: ds. W.J. Menkveld
Wanneperveen 11.00 uur - Voorganger: ds. W.J. Menkveld
Oppas W’veen en BS: Zie
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen
24/11 – fam. B. Stummel, Bovenboerseweg, en fam. K.J. Rossing.
01/12 – fam. S. Smit en fam. K.
ter Horst.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
zondagmorgen 17 november zijn
in BS gebracht bij Richard Jordens in verband met een ziekenhuisopname. In Wanneperveen
gingen de bloemen met hartelijke
felicitaties naar de heer A. van
der Veen. Hij vierde zijn 81ste
verjaardag. Ook bloemen kreeg
Johan Croes voor al het werk
voor de jeugd en gezinsdiensten.
Verantwoording
De collecte in BS op 10 november jl. voor Stichting Sampark,
het doel van de basisschool,
heeft
€178,51 opgebracht. Nog nagekomen voor Sampark €20.
Diaken H. van de Belt ontving
€10 voor Kerk en onderhoud.
De opbrengst van de najaarszendingscollecte van zondag 17
november in BS was €203,05.
Schriftlezing BS
Afgelopen jaar werd de schriftlezing in de dienst in Belt-Schutsloot af en toe gelezen door
iemand uit de gemeente. Hier wil
GoSPelConCeRT?
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de kerkenraad voor 2020 graag
een vervolg aan geven. Zou jij
ook wel een keer de schriftlezing
willen doen? Geef dat dan even
door voor 10 december dan
wordt je voor 2020 ook een paar
keer ingeroosterd. Wil je meer
Info of wil je je opgeven dan kan
dat via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of zeg het
gewoon even tegen mij.
jarigen december
In de laatste maand van het jaar
al weer, hopen onderstaande
gemeenteleden te verjaren:
01-12 mw. R. Vos-Knol, 91 jaar.
09-12 mw. K. ten Wolde-Manden, 81 jaar.
20-12 dhr. R. v.d. Linde, 83 jaar.
21-12 dhr. A. Rodermond, 90
jaar.
27-12 dhr. A. Nijenhuis, 83 jaar.
29-12 dhr. L. Jonkman, 82 jaar.
31-12 mw. R. Winters-Hertong,
80 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag
gewenst.
Met een vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Roelie Lok-Lok.
Sam’s kledingactie
Er is 630 kilo kleding ingezameld. Namens het team van de
kledingactie hartelijk bedankt.
Ze hopen dat we volgend jaar
weer meedoen. Willy Mourik.
We leven mee met
Richard Jordens, Belterweg
werd afgelopen week geopereerd in Groningen. Hij is weer
thuis. De operatie is goed verlopen. Dirk Klaver, Steenakkers,
werd geopereerd in Zwolle. Op
het moment van schrijven ligt hij
op V4,5 kamer 147. We wensen
beiden Gods zegen bij het herstel en bidden dat de ingrepen
een goed gevolg zullen hebben.
Vanuit de Pastorie
De gids die ons rondleidde
in Israël zei op een bepaalde
moment; ‘Veel christenen houden wel van dode joden maar
niet van levende joden’. Aan
de klank van haar stem was te
horen dat haar dat pijn deed. Ik
denk dat het inderdaad waar is
dat er christenen zijn die regelmatig en met instemming in de
Bijbel lezen over joden, en zeker
over de jood Jezus, terwijl ze
zich nauwelijks interesseren
voor wat er nu in Israël gebeurt
en daar wellicht oppervlakkig
negatief over oordelen. Een van
de dingen die de reis naar Israël
met mij heeft gedaan is dat het
huidige joodse leven voor mij
heel concreet is geworden.
Dat kwam bv doordat ik ineens
overal Hebreeuwse woorden
zag, die ik tot dan toe alleen
kende uit studieboeken. Van
te voren wist ik dat wel maar
door het te zien werd het heel
concreet. Zo ging het ook met
de Bijbelse plaatsnamen die ik
op de borden zag staan. Ineens
komen die namen niet alleen uit
de Bijbel, maar bestaan ze ook
in het concrete leven. Tenslotte
werd Israël concreet voor mij
in de verhalen van de mensen
die ik sprak. Eén van die mensen was ds. Saleem Shalash. Hij
woont en werkt in Nazareth,
dezelfde plaats waar 2000 jaar
eerder Jezus opgroeide. Ds.
Saleem Shalash komt 11 december spreken in Belt Schutsloot
in de kerk. Door naar hem te
luisteren zal het leven en geloven in het Israël van nu voor u

ook concreet worden. En vooral
hoop ik dat u daardoor liefde
krijgt of meer liefde krijgt voor
de levende joden van nu, in de
naam van de grote zoon van het
joodse volk, Jezus van Nazareth,
Zoon van God, Verlosser.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

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

Zondag 24 november
In deze dienst hoopt onze eigen
predikant ds. Gerrit van den
Dool voor te gaan. Ouderling van dienst is Feikje Kloosterman en het orgel wordt
bespeeld door Menno van der
Vinne. De deurcollecte is voor
het orgelfonds. De ontvangst is
door Janny Hop en de bloemen
worden bezorgd door Neeltsje
Eppinga. De opname wordt
rondgebracht door Ypie Klarenberg en er is Zondagsschool. De
ophaaldienst wordt verzorgd
door Adrie Winters (0521588515). Het lied voor de dienst
is lied 760.
Bij de diensten
Na de kerkdienst is er voor
iedereen koffie, thee of limonade in het lokaal van de kerk.
U kunt dan gezamenlijk napraten
over de dienst.
Collecten
Diaconie: € 24,70 Kerkrentmeesters: € 33,00, uitgangscollecte voor het plaatselijk jeugdwerk € 26,68.
Bloemen
De bloemen zijn als groet en
bemoediging bezorgd bij Frank
Bulthuis.
agenda
Dinsdag 26 november is er kerkenraadsvergadering om 20.00
uur in het lokaal van de kerk.
Waar geloof het meest kost
“Bid voor ons.” Dat is vaak
het eerste dat vervolgde christenen vragen. Zij kennen het
belang van gebed uit eigen ervaring. Iedere week geef ik u een
gebedspunt door: Elk jaar krijgen
tientallen kinderen en tieners
uit Colombia een veilige plek in
een opvanghuis van Open Doors
omdat het te gevaarlijk is om
thuis te blijven. Zij en hun familie
zijn christen en dat maakt deze
kinderen een doelwit voor paramilitaire groeperingen. Bid voor
de Colombiaanse bevolking.
Huwelijksjubileum
Op 1 december hoopt de familie
Nieuwenhuis-Eskes, Markeweg
140 Blesdijke, hun 12,5 jarige
huwelijks dag te vieren. Namens
onze gemeente willen we hen
een mooie dag toewensen.
Vakantie scriba
Henrike en ik zijn op reis door
India. Zaterdag 23 november
Lees verder op pagina 15
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gaan we met de kinderen van
het kindertehuis in Gadag een
dag op pad. Met z’n allen in een
grote bus naar ‘Rock garden”
een soort openluchtmuseum
waar de (cultuur)historie, natuur
en architectuur van de deelstaat
Karnataka zijn samengevoegd.
De laatste dagen voordat we
vanaf Bangalore via Londen weer
naar Amsterdam vliegen zijn we
nog bij vrienden in Dharwad.
Bladruimen
Het blad wordt wekelijks door
vrijwilligers bijeen geharkt en
met ‘geavanceerdere’ methoden
bijeen verzameld. Dank aan allen
die hier aan meewerken.
Martinus Berger stopt met
zijn werkzaamheden in de
kerkenraad
Ouderling Martinus heeft te
kennen gegeven dat hij zijn ambt
als ouderling neerlegt vanwege
de energie die het herstel en de
revalidatie van hem vragen. Dit
betekent automatisch ook dat
het voorzitterschap van de kerkenraad opnieuw moet worden
ingevuld.
Wij zijn dankbaar voor de vele
jaren dat Martinus het werk in
de kerk heeft gedaan. Hij heeft
bijdragen aan de opbouw van
onze gemeente. Wij zullen zijn
leiding in de kerkenraad en collegialiteit binnen de ouderlingen
missen en wensen hem sterkte
bij het herstel en de revalidatie.
In kleine kring zullen we op een
later moment hem bedanken
voor zijn inzet voor de kerk.
Het betekent ook dat we op
zoek gaan naar nieuwe ouderlingen. We hadden al een vacature,
dus nu zijn er twee. U begrijpt
dat Feikje en ik als ouderlingen
niet alles kunnen doen wat vier
ouderlingen doen. We doen wat
we kunnen. Gelukkig hebben we
een predikant en PGD die veel
mensen bezoekt, maar mocht u
graag bezoek willen, meld dat bij

uw PGD contactpersoon of bij
ouderlingen of predikant.
Namens de kerkenraad,
Henry Bos
Kopij GZ. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u
inleveren tot uiterlijk zondag 24
november 12.00 uur bij ds. Gerrit van den Dool.
onze namen
Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.
Namens de kerkenraad wens ik
u allen een goede week toe en
een hartelijke groet.
Henry Bos ouderling-scriba
nieuws van de Prot. Gem.
Dienst
Op 12 november zijn wij van de
PGD bij elkaar geweest. Ook
Jannie Dassen was weer in ons
midden en wij zijn heel dankbaar
dat zij het PGD werk weer wil
oppakken.
Dit zal zij doen samen met
Neeltsje Eppinga in de
Ds.Schipperstraat, Ir. Kloosterhuisstraat, Olde Meinenbos,
Annie Klijzinglaan en de Pr.van
Oranjelaan.
Helaas is de wijk van de Kon.
Wilhelminalaan vanaf de Alexanderlaan, Ronde Blesse, Leemweg en Westvierdeparten nog
vacant. Is er iemand die dit werk
hier zou willen oppakken? Neem
dan contact op met Jannie Hop,
tel. 0521-854343, of met Ypie
Klarenberg, tel. 0521-588863.
Met een hartelijke groet, Jannie
Hop en Ypie Klarenberg
kerstviering Chr. Vrouwenvereniging “Martha”
Op woensdag 18 december
houdt “Martha” weer haar jaarlijkse kerstviering samen met

de ouderen uit ons dorp. Wilt u
dat mee vieren, dan bent u van
harte welkom, Het begint om 2
uur en het wordt gehouden in
het lokaal achter de kerk. Voor
vervoer kan gezorgd worden.
Neem dan contact op met Jannie Hop, tel. 0521-854343, of
met Ypie Klarenberg, tel. 0521588863. Met een hartelijke
groet, Alie de Haan, Jannie Hop
en Ypie Klarenberg
Van de predikant
In de Tot Je Dienst-viering van
afgelopen zondag stonden we,
naar aanleiding van het Onze
Vader, stil bij het thema ‘Vergeten en vergeven?’ Vergeven
is allerminst een sentimentele
aangelegenheid is. In de preek
vertelde ik het volgende verhaal,
dat ik ook hier graag wil doorgeven:
Een anglicaanse priester in
Zuid-Afrika was destijds actief
betrokken bij de strijd tegen
apartheid. In 1990 gebeurde het
dat een bombrief in zijn gezicht
ontplofte. Met als gevolg dat hij
doof en blind was geworden.
‘Heb je de daders vergeven?’,
wordt hem soms gevraagd.
‘Nee, want ik weet niet wie ze
zijn’, zegt hij dan. ‘Maar als ooit
iemand bij me komt en zegt
“ik was het’’, dan zal ik vragen:
“Wat doe je nu? Maak je nog
steeds bombrieven?’’ Als dan
blijkt dat hij veranderd is en
nu goed werk doet, vergeef ik
hem. En dan verwacht ik dat hij
betaalt voor de verzorging die ik
nu dagelijks nodig heb.’
Komende zondag is de laatste
van het Kerkelijk Jaar. Als van-

ouds gedenken we dan hen die
ons in het afgelopen kerkelijk
jaar ontvallen zijn. Vanuit onze
gemeente vond de uitvaart
plaats van
Eisje Roelofje de Nekker (*12
juni 1924 † 13 januari 2019),
Egbertus - Bert - Kuiper (* 17
maart 1940 † 13 februari 2019)
en Berendina - Dini - de Boer,
geboren Langman (* 20 maart
1936 † 26 augustus 2019). Bij
iedere naam krijgen familieleden gelegenheid een licht aan te
steken. Hierna kan ieder naar
voren komen die iemand wil
gedenken en een licht ontsteken. Daarbij zingen we lied 961:
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze
Heer,
aan Hem behoren wij toe.
(Huub Oosterhuis, naar Romeinen 14: 7 en 8)
Na de dienst kunnen we elkaar
ontmoeten bij een kopje koffie,
thee of een glas limonade.
De zanggroep voor de kerstmorgendienst komt voortaan
op dinsdag bijeen. Aangezien
komende dinsdag de kerkenraad
vergadert, zal worden gezocht
naar een passende oplossing.
Waarschijnlijk zal er vroeg in de
avond worden gerepeteerd. Een
en ander zal nog nader worden
meegedeeld. Nieuwe deelnemers blijven welkom!
Een hartelijke groet aan u,
aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn,
worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW.
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.
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Geke zingt met
Zonnebloemschool
3 december, Wereld
Gehandicapten Dag, komt de
kerstsingle uit van Geke’s Tiental
bij de streamingdiensten als
Spotify en iTunes. Ook deze
datum neemt waarnemend
burgemeester van Urk Ineke
Bakker het eerste exemplaar in
ontvangst. Geke’s Tiental maakte
dit lied met kinderen van de
ZMLK Zonnebloemschool uit
Emmeloord (zeer moeilijk lerende
kinderen). Het lied heet ‘De kleine
trommelaar’ en is geschreven
door Gert Timmerman en Geke
van der Sloot.
Dinsdag 3 december nieuwe single Geke's Tiental te zien
op Gekes YouTube-kanaal

Arabische Shalash
geeft lezing
Saleem Shalash is een Arabische
inwoner van Nazareth, dominee en komt spreken in BeltSchutsloot. Toen een christelijke
vriendin van hem op slechts
19-jarige leeftijd overleed, vroeg
hij zich af waarom ‘haar’ God dat
had laten gebeuren. Vervolgens
hoorde hij een stem: ‘Iemand is
overleden, iemand anders wordt
opnieuw geboren.’ Eerst begreep
Saleem dit niet. Maar hij begon
wel met Bijbellezen en het verlangen om meer van God te
weten, groeide. Opmerkelijk dat
een Arabier Israël steunt? Zelf
zegt hij: “Israël is als enige democratie in het Midden-Oosten een
veilige haven voor het Joodse
volk, de groeiende christelijke
bevolking en andere minderheden. Israël is het beloofde land
van God en Hij heeft een plan
voor Zijn volk.”
Woensdag 11 december, 20.00 - 22.00 uur, Belt-Schutsloot, gratis

boekbesprekingen
meneutiek. Dit studieboek blijft
leerzaam voor allen die geroepen
zijn om te preken.
Door DS. ko HekMan , aSSen

over God gesproken. Preken
in theorie en praktijk. Gerrit
immink.
Uitg. KokBoekencentrum
Utrecht, 2018. Prijs € 22
De auteur is emeritus-hoogleraar Praktische Theologie van
de Protestantse Theologische
Universiteit. In dit boek, vooral
bestemd voor studenten en predikanten, maakt hij ons wegwijs in
het maken van preken. Hij geeft
een kijkje in de keuken en les in
het koken. Tijdens het voorbereidingsproces zijn theologische,
communicatieve en pastorale
vaardigheden in het spel. Hoe
raken kerkgangers betrokken en
met welke stijl en inhoud spreken voorgangers hun hoorders
aan? In het boek komen enkele
grondlijnen van de preek aan de
orde: is de verkondiging werkelijk
Woord van God?, de preek als
performance en de bijbelse her-

Het spreken van de kerk in
de theologie van dr. j. koopmans. Dr. C.C. den Hertog.
Uitg. KokBoekencentrum Academic. Utrecht, 2018. Prijs € 30
In zijn dissertatie beantwoordt
de auteur de vraag of Koopmans’
visie op het spreken van de kerk
verankerd is in het geheel van
zijn theologie. En zo ja, hoe dan?
Koopmans is nauw betrokken
geweest bij het kerkelijk spreken. Hij is vlak voor het einde
van de Tweede Wereldoorlog
door een Duitse kogel geveld, die
hem toevallig trof. Den Hertog
beantwoordt de in zijn proefschrift gestelde vraag positief.
Hij bespreekt Koopmans’ visie
op de kerk en de wereld en de
verbinding tussen beide. Ze zijn
op elkaar betrokken. Voor Koopmans is de kerk één van de middelen die God gebruikt om het
volk te helpen op zijn weg om
kerk te worden. God moet zeg-

gen wat humaniteit is en waar
het om gaat in het leven in de
samenleving. In haar spreken
tot de wereld zal de kerk niets
anders doen dan dat woord vertolken in verband met de vragen
van de actualiteit. Het moment
dat de kerk zich tot volk en overheid heeft te richten, breekt aan
wanneer het aan kerk en volk
onmogelijk gemaakt wordt om
in de gehoorzaamheid aan God
te leven. Het boek geeft inzicht
in het theologisch denken van
Koopmans.
Het Rusland van Poetin.
Rusland tegen het Westen.
angela Stent.
Uitg. Unieboek/ Het Spectrum.
Amsterdam, 2019. Prijs € 35
De auteur verklaart hoe Rusland
er sinds Poetin aan de macht is
in is geslaagd om terug te keren
als mondiale grootmacht, en
wat die nieuwe rol betekent. De
oorsprong en ontwikkeling van
het Russische nationalisme dat
onder Poetin is toegenomen en
zijn huidige beleid bepaalt, staan

hierbij centraal. Het boek geeft
inzicht in de huidige verstandhouding tussen Rusland en het
Westen, waarbij Poetin meer en
meer de boventoon lijkt te gaan
voeren. Een waarschuwing voor
het Westen.

MercyShips naar
Senegal
Een hersteloperatie voor vrouwen die na hun bevalling een
gat in de urineblaas hebben.
Mercy Ships maakt het mogelijk voor deze Senegalese vrouwen. De Nederlandse stichting
Newbornlife uit Zuidlaren zamelt
hier geld voor in. Sterker nog: de
verdubbelingsactie is begonnen.
Dus van elke € 10 die binnenkomt, doet stichting Newbornlife
er € 10 bij. De operaties worden
gedaan door artsen die als vrijwilliger werken op een hospitaalschip van MercyShips en vinden
plaats in het voorjaar van 2020.
Giften, die trouwens aftrekbaar
zijn, zijn zeer welkom, want de
chirurgische nood in Senegal is
extreem hoog.
Gift overmaken: NL85 INGB 0003 1092 80. t.n.v.
Newbornlife Zuidlaren o.v.v. verdubbelingsactie
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Advertenties

skieën
in Sauerland

welkom in
Haus Reinhild

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

www.brouwertuk.nl

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Verrassend creatief

Kijk op

topic .nu

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

hausreinhild .nl
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Voor een piëteitsvolle uitvaart...

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

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

(dag en nacht bereikbaar)

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

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Wierden
Seizoen 2013 - 2014

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

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

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2014 - 2015

HervGemPutten_2014-2015.indd 1

09-09-14 12:03

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

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke activiteiten in het komende
seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen aan gemeente-leden,
nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden.

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

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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad
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Ga naar:
www.welkomindekerk.nl
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Want God had
wereld zo lief dat
hij zijn enige Zoon
opdat
heeft gegeven,
hem
iedereen die in
n
gelooft niet verlore
gaat, maar eeuwig
leven heeft.
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Johannes 3:16

KERST

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

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

