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Wie de duivel wil verjagen moet gaan zingen
De reformator Maarten
Luther (1483-1546) zong
graag. Hij was bezeten van
muziek en schreef vele liederen voor de eredienst in de
eigen taal. Het ging Luther
erom dat de gemeente zingt.
Zingen is naast het gebed
ons antwoord op het evangelie.

Luther schreef het bekende 'Een vaste burcht is onze God' in een tijd dat hij zich bedreigd voelde door satan.

Paus bedoeld zijn. Het kreeg zelfs
de bijnaam ‘Onze lieve Heers
dragondermars’. Luther heeft het
echter niet als strijdlied bedoeld.

Tegen de duivel
Ik heb de indruk dat het gebruik
van dit lied op hervormingsdag
langzamerhand verdwijnt, terecht.
Dragondermars
Lied 898 in het Liedboek laat zich
‘Een vaste burcht’ heeft al vroeg
ook niet meer zingen als strijdals protestantse strijdzang gefunc- lied, doordat de oorspronkelijke
tioneerd. Ook bij ons als een
door Luther eigenhandig geschreprotestants volksven melodie is
lied, een ‘lutherse
teruggebracht.
Voor lUther horen eVAnGelie
Internationale’,
Tweehonderd jaar
en mUZiek bij elkAAr. de melodie
een strijdlied,
lang werd de oormoest het tekstwoord mUZikAle
geknipt voor herspronkelijke melokrACht bij Zetten.
denkingsdiensten
die gebruikt. In de
van de kerkhervorming, tegen
achttiende eeuw werd de melodie
Rome. Met ‘de vorst van het
verbasterd. Deze riep een sfeer
kwaad’ en de ’aartsvijand’ zou de
op waarin het lied kon fungeren

MAAK

EL
SN
NNIS!
KE

Zie achterpagina

“Van jeugddiensten’ krijg
ik meestal
kromme tenen”
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Jeugdwerk:
gemeentewerk
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Door ERICA ZUUR-VAN DER LA AN,

Door DS. ko HEkMAN,

Op hervormingsdag worden wij aan
Luther herinnerd. Hij mocht het
evangelie van de vrije genade herontdekken en bracht de mensen
terug naar het Woord alleen. Een
zingende reformator, een musicerende gelovige. Voor Luther
horen evangelie en muziek bij
elkaar. De melodie moest het
tekstwoord muzikale kracht bij
zetten. Luther wilde het evangelie ook met het evangelische lied
verkondigen. Eén van zijn bekendste kerkliederen is ‘Ein feste Burg
ist unser Gott’. Een lied dat op
psalm 46 gebaseerd is. Gedacht
is wel dat Luther het geschreven
heeft met het oog op de tijd dat
de Turken Wenen belegerden
en Europa bedreigden. De Turken waren dan ‘de vorst van het
kwaad’. Gevreesd omdat ze ons
alles wilden afnemen.

F L E VO L A N D

als strijdlied. Bovendien, Luther
heeft het geschreven in 1529. Een
tijd vol persoonlijke aanvechtingen in zijn leven. Hij voelde zich
bedreigd door de duivel. Een
tijd ook waarin hij verscheidene
van zijn vrienden door de pest
verloor. In het lied keert Luther
zich niet tegen Rome of de Turken, maar tegen de duivel, die wil
dat we angstig zijn. Vandaar ‘hoe
satan ook woedt’.
Geloofslied
Geen strijdlied. Het is een
geloofslied van vertrouwen en
aanvechting. Waar God voor de
gelovige de vaste toevlucht, een
vaste burcht is, waar het evangelie gezegd en gezongen wordt,
daar treedt ook de anti-macht op
als de macht die tegen het spre-

ken van God in opstand komt:
de aartsvijand. Deze spanning
tussen geloof en de tegenmacht
die de mens weg wil houden bij
het geloof, komt in meerdere van
Luthers liederen aan de orde.
Zonder de vaste burcht, die het
geloof schenkt, zijn we overgeleverd aan de afbrekende machten,
duivel, dood en zonde.
kerklied
Wij mogen misschien met heimwee terugdenken aan een melodie die ons zo bekend in de oren
klonk. Maar wij doen dit lied en
zijn dichter recht door het te
zingen met zijn oorspronkelijke
melodie. Niet als strijdlied, maar
als kerklied. Niet speciaal voor
een bijeenkomst op 31 oktober,
maar voor de eredienst.

Ontbijtsessie: rol kerk Bijeenkomst voor
Zingen voor Israël in
bij (geloofs)opvoeding vrouwen Hardenberg Oldemarkt
Een ontbijtsessie voor predikanten en mensen die zich betrokken
voelen bij gezin en jeugd. Hoe kan
de kerk ouders ondersteunen bij
(geloofs)opvoeding en wat vraagt
dat van ouders? Deelnemers gaan
naar huis met zinnige informatie,
nieuwe ideeën, ervaringen van
anderen, regionaal netwerk en
een gevulde buik! Aanmelden:
www.jop.nl/trainingen

Vrouwen uit alle kerkelijke windstreken kunnen elkaar ontmoeten tijdens de jubileumavond
van Werkgroep Interkerkelijke
Ontmoeting. Ali de Goede-Martens uit Ede spreekt over ‘Gods
weg… een pad van Liefde!’ Frank
en Marlou van Essen treden op.
Boekhandel Heijink verzorgt de
boekentafel. Vanaf 21.45 uur staan
een hapje en drankje klaar.

De Israëlwerkgroep OldemarktPaasloo en Christenen voor Israël
organiseren een koor- en samenzangavond. Er valt veel te luisteren
en (mee) te zingen! Christelijk
Mannenkoor Staphorst, zanggroep
Stil uit Vollenhove, organist Luuk
Schuurman, ds. Egbert Jans en
ds. Kees van Velzen werken mee.
Ook zijn er volop boeken en
Israëlproducten te koop.

Woensdag 30 oktober, 9.00 - 12.30 uur, Nieuweroord,
Hervormde gemeente, Middenraai 77, gratis

Vrijdag 1 november, 19.00 uur, Hardenberg, Sjaloomkerk, Hessenweg 57, gratis (collecte)

Vrijdag 1 november, 20.00 uur, Oldemarkt, Hervormde
Kerk, Marktplein 7, toegang gratis

Een tijdje geleden was ik bij een
bijeenkomst met vrijwilligers in het
jeugdwerk: enthousiaste, betrokken
mensen die zich inzetten vanuit hun
eigen geloof en liefde voor God en
jongeren. Mensen die, soms zelfs
wekelijks, een avond vrij maken om
met jongeren in gesprek te gaan,
een luisterend oor te bieden en activiteiten te organiseren die prikkelen
tot nadenken. Zo mooi om te zien
dat Gods Geest mensen in beweging
zet om het goede nieuws door te
geven. Helaas, gaandeweg de avond
kwamen twee pijnpunten naar
boven: het jeugdwerk wordt weinig
gedragen door de ouders van de tieners en er is niet genoeg mankracht
waardoor in sommige groepen de
mogelijkheden ontbreken om echt
de diepte in te gaan met de jongeren en hen persoonlijke aandacht
te geven.
Pijnlijk vond ik dat. Herkenbaar
ook wel. Hoe vaak heb ik het niet
gehoord: van mijn ouders hoef ik
niet te gaan, dus ik kom niet naar
catechisatie. Of: thuis praten we
eigenlijk nooit door over wat we hier
doen. En ik heb ook meegemaakt
dat activiteiten moesten stoppen
omdat er geen leiding meer te vinden is. Ongelofelijk, eigenlijk. Hieruit
blijkt dat jongerenwerk geen eilandje is in het gemeentewerk. Als de
predikant op zondag niet verkondigt
hoe het werk van Jezus levensreddend en levensveranderend is - óók
voor volwassenen - gaat het vuurtje
vanzelf uit en zal de liefde van God
nooit van generatie op generatie
worden overgedragen. Jeugdwerk
moet worden gedragen door de
hele gemeente: door belangstelling, gebed én verkondiging. Het is
gemeentewerk.

Bezorgklachten GZ?
Meld ons dat direct!
Het aantal bezorgklachten stijgt
weer. Wij vermoeden dat de fusie
tussen Sandd en PostNL hier
mede debet aan is. Beide partijen
beloven een 100% dekking. Laten
we het hopen! Hebt u vrijdag de
post van Sandd ontvangen, maar
het GZ niet? Bel ons dan zo snel
mogelijk: wij sturen u het blad toe
via PostNL.
GZ niet ontvangen? Bel vrijdagochtend naar Geke:
0546 - 577 475. Zij stuurt u het blad direct toe.
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Webinar ‘De Bijbel
dichtbij’
Hoe maak je een goede verbinding tussen bijbelverhalen en de
praktijk voor kinderen en jongeren? Vrijwilligers en professionals
die actief zijn binnen het jeugdwerk van de kerk en die op zoek
zijn naar handvatten, kunnen een
webinar ‘De Bijbel dichtbij’ van Jop
volgen. Cursisten leren hoe de Bijbel in te zetten in het jeugdwerk
en hoe zij een wederkerig gesprek
tussen de Bijbel en kinderen/jongeren kunnen bewerkstelligen.

Wonder
boven
wonder
‘God maakt dat ik kan lachen
(…)’
- Genesis 21: 6
Door DR. jAN DIRk
WASSENA AR ,
HELLENDooRN

Dinsdag 5 november, 20.00 uur, te volgen via pc, mac,
tablet of smartphone met goede internetverbinding,
aanmelden: https://jop.nl/trainingen/webinars, gratis

Eenmalige
jongerenkrant GZ
Het GZ is geen jongerenkrant.
Tóch verschijnt er rond Pinksteren
2020 een jongereneditie. Ongeveer twintig jongeren van de middelbare school gaan samen met
de redactie aan de slag om deze
bijzondere krant te maken. Het
betreft leerlingen van de Passie,
een school voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs, met onder
andere een vestiging in Wierden.
Lezers kunnen de vorderingen van
de leerlingen en de redactie volgen
in komende uitgaven. Te beginnen
met een Kick-off op 6 november.

‘Nomen est omen’,
de naam is een voorteken. In de
tijd van de Bijbel gaf de naam een
boodschap weer, hield de naam
een belofte in. Neem de naam
‘Isaäk’. Die betekent zoiets als
‘Men lacht.’ Dan gaat het om
de lach van de verwondering.
Sara zei bij zijn besnijdenis: ‘God
maakt dat ik kan lachen en iedereen die dit hoort zal met mij
mee lachen. Wie had Abraham
durven voorspellen dat ik ooit

een kind de borst zou geven? En
toch heb ik hem op zijn oude dag
nog een zoon gebaard.’ Ja: ‘Men
lacht.’ Dan gaat het inderdaad
om de lach van de verwondering.
Anders dan de lach van de spotternij, het ongeloof in Genesis
17 en 18, toen lachten Abraham
en Sara God vierkant uit. Omdat
ze geen geloof meer hechtten
aan Zijn belofte inzake nakomelingschap. ‘Laat me niet lachen!’,
zeiden ze.
Spot
De lach van de spotternij, ongeloof kennen we ook nu nog. Een
tijdje geleden sprak ik een verdrietige oma die haar kleinkind
een kinderbijbel cadeau gegeven
had. De moeder van het kind had
toen gezegd: ‘Sprookjes!’ Over
spotternij, ongeloof gesproken!
Ook wel in een iets mildere
vorm, die van schouderophalen,
onverschilligheid. Ach, laten wij
zelf maar niets zeggen. Geloven
wij de Here God altijd op Zijn
Woord? De Reformator Luther
heeft eens gezegd: ‘Gods werk is
ook lachwekkend, bespottelijk;

alsof Hij een narrenkap op heeft.’
Denk bijvoorbeeld ook aan de
uitspraak van de apostel Paulus
over het kruis, dat voor wie verloren gaan ‘dwaasheid’ is.

richteren) breekt aan. Samuël
wordt uit een onvruchtbare
vrouw geboren: de tijd van de
koningen breekt aan. Denk ook
aan Jezus, geboren uit de maagd
Maria

Verwondering
Wonder boven wonder
In Genesis 21 is er geen sprake
van de lach van spotternij, onge- De ene lach is de andere niet. In
onze maatschappij domineert de
loof, maar van verwondering.
lach van de spotternij, van het
Over het geschenk, het wonder
ongeloof. ‘Laat me niet lachen!’,
van de geboorte, waar die niet
dat is de houding
meer verwacht
van velen als het
werd. Kinderkinderloosheid is een
om het christeloosheid is een
belAnGwekkend motieF in de
lijk geloof gaat. Ik
belangwekkend
bijbelse GesChiedenis, in de
hoop dat wij de
motief in de bijheilsGesChiedens
lach van de verbelse geschiedewondering kennen, omdat geldt
nis, in de heilsgeschiedens. Het
‘Het is vol wond’ren om u heen’.
onderstreept dat de voortgang
Ja, als het om de bijbelse geschiedaarvan niet een kwestie is van
menselijke potentie dan wel pre- denis, om de heilsgeschiedenis
gaat, kunnen we zelfs zeggen: het
tentie, maar dat die afhankelijk
is steeds weer een kwestie van
is van Gods ingrijpen en ontfer‘wonder boven wonder’. Mag het
ming. Als het van mensen af zou
zo zijn dat omstanders, buitenhangen, zou de zaak vastlopen,
doodlopen. Dan moet de bijbelse staanders - als het om het evangelie gaat - iets van die lach van
geschiedenis vlot getrokken
de verwondering van ons kunnen
worden. Simson wordt uit een
onvruchtbare vrouw geboren: de zien. ‘Men lacht.’
tijd van de rechters (voorheen:

Woensdag 6 november, de Passie, Wierden, Akkerwal 2

Meedoen met
Kerst-Kinderkoor
Bij Kerst horen natuurlijk mooie
liederen. Voor kinderen die van zingen houden, is dit koor in Zwartsluis, geleid door Aletta JansenHilberts, misschien wel een goed
idee. Tijdens de zes repetities, vier
in november en twee in december,
leren kinderen hun stem beter kennen door stemoefeningen, doen ze
spelletjes om hun muzikaliteit te
ontdekken en gaan ze de mooiste
kerstliedjes instuderen. Voor wie
dit wel erg serieus vindt klinken…
het koor maakt ook veel plezier
samen. In de kersttijd treden de
kinderen ongeveer drie keer op.
Aanmelden: www.leerhuiszwarte
waterland.nl
Woensdag 6 november, 6 t/m 9 jr 15.15-16.00 uur, 10
t/m 13 jr 16.15-17.00 uur, Zwartsluis, de Poort, vrijwillige bijdrage

Kerstsingle van Geke
en De Zonnepitten
Leerlingen van de ZMLK (Zeer
Moeilijk Lerende Kinderen) Zonnebloemschool uit Emmeloord maken
samen met zangeres Geke van der
Sloot een kerstsingle. Al een paar
maanden geleden is de kerstsingle
opgenomen in de Urker Bethelkerk.
Hieraan werkten ook leerlingen
vanuit de zangschool Geke’s Tiental
mee, met op vleugel Rienk Bakker.
Natuurlijk kan een echte videoclip
niet ontbreken. Deze wordt op
woensdag 6 november gefilmd op de
Zonnebloemschool.
Woensdag 18 december: uitreiking 1e single aan
directeur Zonnebloemschool en single te beluisteren
via Spotify en iTunes

Sara: “Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven?”

polderpraat

Epidemie
Door DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

Nederland wordt
geteisterd door een epidemie.
Eentje die je veel pukkeltjes kan
bezorgen; anders en erger dan
die van de eikenprocessierups. De
naam van de epidemie: de BN’er.
De Bekende Nederlander.
Is er wat mis met een BN’er?
Nee, natuurlijk niet. Er zijn mensen die op grond van hun verdiensten, kwaliteiten, kennis en
prestaties een podium krijgen en
terecht. Mensen die hun bekendheid aanwenden voor iets goeds.
Er zijn er echter ook veel die
het podium nemen of er door
anderen worden opgehesen.
Mensen die je te pas en te onpas

aan tafel bij een talkshow ziet
opduiken, BN’ers die, bijna dagelijks, gevraagd en ongevraagd,
hun mening geven. Dan heb ik
het nog niet eens over glossy’s
waarin je wekelijks kunt lezen
over hun laatste relatieperikelen.
Wie doet het nu met wie? Sommige mensen lusten er wel pap
van.
Wil je iets promoten, een sponsorloop organiseren, een actie
voor zielige kindertjes op poten
zetten, zoek je iemand voor een
spelprogramma of quiz op de tv?
Trek een blik BN’ers open. Succes verzekerd. Maakt niet uit
wie. Bekende crimineel is ook
goed. Met als absoluut dieptepunt de Collegetouraflevering
met Willem Holleeder en Twan
Huys een paar jaar geleden.

naam en faam. Doodgewone jonHet meest sneue nog zijn die
gens kiest Hij uit voor sleutelpomensen die per sé met een
sities in zijn Koninkrijk. Hij heeft
BN’er op de foto willen. Erger
een magnetische
nog: luitjes die
aantrekkingshun eigen idenwil je iets Promoten, een
kracht op mentiteit ontlenen
sPonsorlooP orGAniseren, een ACtie
sen met rafels,
aan die van een
Voor ZieliGe kindertjes oP Poten
bekende ander en Zetten: trek een blik bn’ers oPen. deuken en breuken, mensen aan
zo proberen hun
sUCCes VerZekerd.
eigen krakkemikde zelfkant van de
kige status wat op te krikken.
samenleving. Aan de andere kant
Hou toch op met die onzin! Ben
zegt deze BJ’er: Ik ben niet gekoik nu de enige die daar ernstige
men om me te laten bewieroken,
pukkeltjes en jeuk van krijgt?
ook niet om me door jullie op
een podium te laten hijsen, maar
Zou Jezus wat op hebben met
om te dienen. Deze BJ’er wast
BN’ers? Die waren er in zijn tijd
onze voeten.
niet, maar er waren wel BJ’ers,
Bekende Joden. Jezus was er zelf Gaat Jezus BJ’ers en BN’ers
één! Aan de ene kant lezen we
dan uit de weg? Natuurlijk niet,
in de Evangeliën dat Jezus vooral iedereen is Hem lief. Het enige
met OJ’ers, Onbekende Joden,
wat geldt is dit: God ziet het
optrekt, met mensen zonder
hart aan.

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 27 okt.: GK Aalden 10.00 ds. B. Breunesse.
Reformatiezondag, Bijbelzondag.
Organist: Jan Broekroelofs. Knd.
en oppas. Collecte: diaconie.
BoVENSMILDE
Kerkdienst 27 okt.: 9.30 ds.
S. Kits. Organist: Johanna Vos.
Paaskaars aansteken: Maria
Koning. Collecten: 1. KerkinActie-Najaarszendingscollecte. 2.
Kerk. Bij de uitgang: beheer. Knd.:
Hieke Herben. Waterstaatskerk 19.00 zanggroep ‘Resin’,
Hooghalen. Thema: ‘Kom naar de
Bron’. Een dienst met veel zang en
samenzang en mooie verbindende
teksten en gebeden. God als bron
van…
In memoriam Frederik Amsing.
Op 30 sept. overleed dhr. Frederik
Amsing in de leeftijd van 83 jaar.
Zijn gezondheid verslechterde al
lange tijd, toch kwam zijn dood
onverwachts. Freek was een
mens met een brede belangstelling, met wie je al snel een diepgaand gesprek kon hebben over
de meest uiteenlopende onderwerpen. Iemand die ook veel vragen had bij wat er in de wereld
gebeurt en zich daar zorgen over
maakte; en die je uitdaagde met
jouw mening op de proppen te
komen. Aan de andere kant was
hij niet altijd gemakkelijk in de
omgang waardoor hij mensen van
zich vervreemdde. Zo zal de herinnering aan hem gekenmerkt blijven door tegenstrijdige indrukken
en ervaringen. Freek Amsing werd
geboren aan de vaart te Smilde
als 4e kind van Steven Amsing en
Froukje Jansma. Er zouden nog 4
kinderen volgen. In 1947 kwam het
gezin aan de Witterweg wonen
in het huis, waar Freek - met een
korte onderbreking wegens zijn
tijd in Canada - tot zijn dood toe
zou blijven. Freek volgde de ULO
en was een begaafde leerling.
Toch maakte hij die school niet af.
Om de militaire dienst te ontlopen migreerde hij naar familie in
Canada. Maar het was daar moeilijk een bestaan op te bouwen. Dit
en heimwee brachten hem al snel
terug naar huis. Hij moest alsnog
in militaire dienst en rondde, op
aandrang van zijn moeder, tegelijk
de ULO af. Daarna volgde hij de
opleiding tot hovenier in Eelde en
zou tot aan zijn pensionering in
dienst van de bos- en plantsoenendienst van de gemeente Assen
blijven werken. In 1981 overleed
zijn moeder en bleef Freek alleen
wonen in het ouderlijk huis, 39
jaar lang. Hij was gesteld op zijn
onafhankelijkheid: ‘Ik ben altijd
een vrij man geweest’, zoals hij
het tijdens mijn laatste bezoek aan
hem zei. In onze gemeente begeleidde hij vele jaren de gemeentezang als organist en naar ik van
diverse kanten hoorde, deed hij
dat op kundige wijze. Ook door de
muziek, de teksten van psalmen en
gezangen dronk hij het geloof in.
Geloven was voor hem belangrijk

en hierin was hij zowel een zoeker als een ziener. Hij had moeite
met de liturgische en andere veranderingen in de eredienst, maar
bleef een trouw kerkganger. Door
zijn afnemende gezondheid werd
dit moeilijker. Afgelopen zomer
moest hij een week in het ziekenhuis verblijven nadat hij onwel
geworden was. Hij werd nog meer
afhankelijk van de zorg van anderen en had daar grote moeite mee.
Hij waardeerde de zorg en ook de
zorgzame aandacht van zijn broers
en zussen echter zeer. Zus Annie
kwam wekelijks op de fiets uit
Assen om de boodschappen voor
hem te doen. Ook aan de buren,
overwegend jonge mensen, had hij
veel steun en zij betrokken hem
overal bij. Maar de beperkingen
die zijn aflatende gezondheid hem
oplegde deden hem de laatste tijd
sterk verlangen naar het einde.
Zijn onverwacht overlijden moet
dan ook een bevrijding voor hem
zijn geweest. Op vrijdag 4 okt.
herdachten we Freek Amsing in
ons kerkgebouw in een dienst van
Woord en gebed voorafgaande
aan zijn begrafenis in dit dorp.
We namen afscheid van hem in
het licht van Jezus’ woorden naar
Johannes: ‘In het huis mijns Vaders
zijn vele woningen (…) Ik ga heen
om u plaats te bereiden.’ We
mogen ook Freek Amsing geborgen weten in dit huis, waarin voor
elk mens in zijn/haar eigenheid een
plek is. Moge de Heer allen die
deze mens zullen missen sterken.
Wel en wee. Dhr. S. Witvoet,
Ribesstr. 10, onderging 30 sept.
een operatie wegens een liesbreuk
en kon dezelfde dag weer naar
huis. Het herstel verliep voorspoedig.
Jarig. 21-10: mw. A. TimmermansOffereins, Schoolstraat 4, 9421
SM: 81 jaar.
22-10: ds. C. v/d Meulen, Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef,
Huserstr. 6, 3861 CK Nijkerk: 95
jaar.
22-10: Jantinus Siepel, Middenweg
18-b, afd. F. 9404 LL Assen, briefadres: Kielekampsteeg 34 6708 PC
Wageningen: 68 jaar.
28-10: dhr. J. Blomsma. Rondgang
7, 9408 MC Assen: 80 jaar.
29-10: mw. T.M. Venema-Grit,
Hoofdweg 133, 9421PA: 80 jaar.
29-10: dhr. J. Snippe, Kanaalweg
86, 9422 BG Smilde: 75 jaar. Wij
wensen u allen een fijne dag en
Gods zegen voor de toekomst!
Hartelijk dank! Op 4 sept.
heb ik een complexe hartoperatie ondergaan en ben ik totaal 3
weken in het UMCG en het WZA
opgenomen geweest. Het was
een zware tijd maar ik ben dankbaar dat ik nu aan mijn herstel kan
werken, wat zeker nog een tijd zal
gaan duren. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de gebeden
en medeleven voor Ger en mij, in
welke vorm dan ook, in de afgelopen tijd, het was heel erg veel en
dat heeft ons goed gedaan. Hartelijke groet, Ina Wieringa.
Hartelijk dank voor de vele
kaarten en lieve gelukwensen bij
het heuglijke feit dat wij 6 okt. 30
jaar waren getrouwd. Samen met
veel mensen konden we dit vieren

omdat we bij het koffiedrinken na
de dienst hebben getrakteerd. Ben
Breukelaar speelde nog even ‘lang
zullen ze leven’ op het orgel. Dit
alles maakte de dag extra feestelijk
voor ons. Nogmaals hartelijk dank.
Jan Age Nicolai en Diete Kits.
Vrouwenver. H.V.G.-Draagt Elkanders Lasten. 30 okt. om 19.45 uur
komen we samen in het gebouw
achter de Waterstaatskerk.
Vrouwenver. Ora et Labora.
29 okt. om 19.30 uur komen we
samen in het gebouw achter de
Waterstaatskerk. Onderwerp:
De verloren zoon, Lucas 15: 11-32
en uit ‘In Gesprek’ van 2017 nr.
6, blz. 6. De vrije bijdrage wordt
verzorgd door mw. G. BreukelaarBoersma.
CoEVoRDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 27 okt.: GK 10.00
ds. H. Nagelhout. Organist: Jan
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: fam. Snippe. Bloemendienst: mw. R. Ram. Collecten:
1. Kerk. 2. A.K. Deurcollecte:
ouderenwerk.
EMMER-CoMPASCUUM
Kerkdienst 27 okt.: 9.30 dhr.
J. van Vondel. Deze zondag is het
bijbelzondag en zal er extra aandacht aan worden besteed. Er is
knd. en jongerenkerk. O.v.d.: mw.
H. Kiers en mw. B. Tuit. Diakenen: mw. G. Westerdijk. Organist: Nelleke v/d Leest. Knd: Elly.
Beamteam: Rianne. Gastheer/
dame: dhr. B. Smit en mw. G.
Smit. Autodienst: dhr. H. Buursema: mw. Huizing; mw. R. Roffel:
fam. Potze. Collecten: 1. Kerk. 2.
Spaarcollecte. 3. Diaconie.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 27 okt.: 9.30 ds. J.
van der Wilden, Hoogeveen. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Bijbelgenootschap. Bij de uitgang: pastoraat. Oppas en knd.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 27 okt.: 10.00
da. I. Thurkow, Beilen. Knd.: ja.
Kaars aansteken: Julian Strijker.
Organist: Hendrikus Vugteveen.
Oppas: Renate Wolswinkel en
Femke Euving. Collecten: 1.
Kerk. 2. Diaconie. 3. Onderhoud.
Bloemengroet: fam. P. Braker.
Autodienst: fam. L. Lunshof
(0528-321213). Na de dienst is er
koffiedrinken.
kLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 27 okt.: 9.30 dhr. F.
Sprenger. O.v.d.: G. Velzing. Diakenen: K. ten Napel en J. Bartelds. Organist: J. Kroon. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij
de uitgang: onderhoud gebouwen.
Welkomstcie.: fam. J. Bartelds.
NIEUWS VooR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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Kerkdienst 25 okt.: Dillehof
19.00 ds E. Akkerman. M.m.v. het
kerkkoor Jubilate.
kLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 27 okt.: 14.30 ds.
H. Dekker. Organist: Wessel
Voorn. O.v.d.: Hendrik. Welkom: Hendrik. Beamer: Jantje.
Dit is de jaarlijkse ‘Vrienden van
de Veenkerk’ dienst. Alle vrienden worden dan uitgenodigd om
samen met gemeenteleden en
belangstellenden, deze kerkdienst
bij te wonen. Medewerking wordt
verleend door het Chr. Vocaal
Mannenensemble Cantabile, o.l.v.
Arjan Verhart. ‘s Mòrgens is er
géén dienst in de Veenkerk.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENooRD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 27 okt.: 10.00 ds.
H. Linde, Hoogeveen. O.v.d.:
dhr. P. Homan. Organist: mw.
J. Bartelds. Koster: dhr. R. Visser. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen.
Oppas: Linda Pals. Knd.: Demi
Vos. Kaars aansteken: Corné
Pals. Bediening beamer: Mark Pals.
Ontvangst: fam. Kuik. Bloemendienst: fam. Naber. Autodienst: T. Lunenborg.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENooRD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 27 okt.: 10.00 ds.
E. Wisselink. H.A. Organist:
mw. W. Misker. Collecten: diaconie. Uitgangscollecte: Zuiderkerkgemeente. Autodienst: mw.
M. Meijer en mw. Jakobs: fam.
Lensink; mw. G. Horstman en mw.
Groothuis: dhr. E. Bobbink. Lector: Jolanda Wesseling. O.v.d.:
Aly Winkel. Bloemen: fam. de
Vries. Koster: J. Lanjouw. Koffie:
Albert en Lucia Meijering. Ontvangst en Nieuwsbrief: Willem
en Evelien Meulman.
Avondmaalscollecte. ’t Huis
van Heden, Hospice ZuidoostDrenthe. Op 27 okt. vieren we de
Maaltijd van de Heer. De collecte
is dan bestemd voor het Hospice.
Bijna iedereen die ernstig ziek is,
wil thuis sterven. Als dat niet kan
en als opname in een ziekenhuis of
andere instelling niet meer zinvol
of gewenst is, biedt het hospice
een uitstekend alternatief. Het
hospice had drie gastenkamers
maar is afgelopen jaar uitgebreid
met twee nieuwe kamers zodat
er ook mogelijkheid is voor respijtzorg. Zo biedt het hospice
een goede oplossing om familie
en vrienden van een ernstig zieke
tijdelijk even te ontlasten. De
mantelzorgers krijgen de gelegenheid om weer even op adem te
komen. Deze tijdelijke zorg, ook
wel respijtzorg genoemd, is vooral
bedoeld voor zieken in een terminale of pre-terminale fase die niet
meer zelfstandig kunnen wonen en
veel zorg nodig hebben. Omdat er
geen subsidies zijn voor dit werk is
het hospice afhankelijk van financiele steun van particulieren, instellingen en bedrijven. De diaconie.
We lezen de gelijkenis over de
Farizeeër en de tollenaar (Lucas
18: 9 - 14). De Farizeeër vindt
zichzelf helemaal geweldig. De
tollenaar laat een hele andere
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houding zien. Hij vindt dat hij het
verkeerd gedaan heeft. De profeet Jeremia laat in andere woorden iets zien van de houding van
de tollenaar (Jeremia 14: 7 - 9).
Welke houding vraagt Jezus van
ons?
SCHooNooRD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 27 okt.: De Wijngaard 9.30 ds. Akkerman,
Emmen. Collecten: 1. Ned. Bijbelgenootschap. 2. Kerk. Knd.:
alle groepen. Autodienst: J. van
Kleef en G. Gussinklo. Oppas:
Tabitha Eisses. Bloemengroet:
fam. A. Eisses.
Het oud papier kunt u 25 okt.
vanaf 16.00 uur weer deponeren
in de container die dan weer achter De Rank zal staan. Ook op 26
okt. kunt u daar het oud papier
kwijt.
27 okt. is er weer een gezellige
middag voor ouderen. Aanvang:
15.00 uur. We beginnen met koffie/thee en wat lekkers en daarna
is er een kwis/spel. Tussentijds is
er weer koffie/thee en we sluiten
om ongeveer 18.00 uur de middag
af met broodjes en soep.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdienst 27 okt.: 9.30 ds. B.
Heusinkveld. Bediening H. doop.
15.00 ds. B. Heusinkveld. Gez.
jeugddienst. Thema: ‘Wie ben
ik?’ Organisten: dhr. R. Roelofs
en dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.:
Geri Poorterman (1, 2) en Dianne
Seigers (5, 6). Oppas: Aly Veurink, Zwanet Boeschen-Hospers
en Enya Brakert. Collecten: 9.30
uur: kerk en onderhoud; 15.00
uur: jeugd. Bloemen bezorgen:
Miny Reimink.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 27 okt.: Van
Dedemkerk 9.30 ds. H. Dekker.
O.v.d.: Gerda Hofman. Lector:
Wim Jongbloed. Organist: dhr. B.
Webbink. Koster: Henk Zomer.
De Antenne 10.30 ds. J. Zondag.
O.v.d.: Han van der Haar. Lector: organisatie EigenwijzZ-dienst.
Muzikale begeleiding: Joyful Sound,
Kampen. Koster: Sikko van
der Graaf. 19.00 ds. G. Trouwborst, Nieuwleusen. Zangdienst.
Thema: ‘De storm op het meer’,
gebaseerd op het gelijknamig schilderij van Rembrandt. Zijn hele
leven lang schilderde, tekende en
etste Rembrandt Bijbelse voorstellingen. Het kan niet anders of Bijbelse verhalen moeten hem gefascineerd hebben. Wat doet u/doe jij
tijdens ’storm’? O.v.d.: Jannie Lok.
Organist: dhr. J. Plender. Koster: Henk Zomer. M.m.v. koor ‘Le
mot chanté’. We zien u/jullie graag!
Collecten: PKW. Bij de uitgang:
diaconie. Kindercollecte: de Baby
Box Een Mission Possible project. Kinderkerk: groep 1 t/m 8.
Oppas: 10.30 uur Nienke Bouwman en Judith Hoogeveen.
Van Dedem Marke: ds. Günter
Brandorff. Organist: ds. W. Visscher.
Lees verder op pagina 4
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Activiteiten. 28 okt.: 19.30
uur Bezoekdienst Kerkactief (De
Fontein). In mei 1959 is de H.V.D.
(Herv. Vrouwendienst) ontstaan.
Met de federatie van beide kerken
is de naam gekozen: Bezoekdienst
Kerkaktief, met als logo een handdruk. Het wil uitdrukking geven
aan ons werk. Bezoeken afleggen
namens de kerk door mannen en
vrouwen aan ouderen en chronisch zieken. En aan mensen die,
door overlijden van de partner,
alleen zijn komen te staan. Met
regelmaat krijgen deze mensen
bezoek en zo groeit er een vertrouwensband. Al 60 jaar mogen
we dit werk met zo’n 40 medewerkers doen en daar zijn we
blij en dankbaar voor. We willen
dit graag vieren op deze najaarscontactavond. Hiervoor hebben
we uitgenodigd mw. L. Boerhof.
Zij zal deze avond met een eigen
programma ons verrassen op een
ontspannen wijze. Wie ook deze
avond met ons mee wil vieren, is
van harte welkom
31 okt.: 10.00 uur Koffiemorgen
Tabitha (Het Kruispunt); 14.00 uur
55+-middag. Ds. Johan Wegerif
komt deze middag spreken. Mocht
u graag gehaald willen worden,
bel dan tussen 12.00 en 13.00 uur
met Tjerkje van der Meulen tel.
613643. Allen van harte uitgenodigd.
Doopcatechese. Dopen is het
moment waarin wij en onze kinderen de eerste stappen zetten in
Gods familie, de kerk. Het is een
kruispunt in je leven waar je laat
zien waarom je gelooft en waarom
je jouw kinderen deze rijkdom
ook mee wilt geven. Op 17 nov.
is de volgende doopdienst in de
Antenne. Op 30 okt., 11 nov. en
2 dec. zullen we 3 avonden samen
komen in een van de zalen van het
kerkelijk centrum De Antenne
om 19.30 uur. Aanmelden kan bij
ds. K. van Staveren. Hij zal deze
doopdienst ook leiden.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 27 okt.: 9.30 ds.
R. van Hornsveld. Zendingsdienst
m.m.v. het combo. Bediening H.
Doop. O.v.d.: groep D. Knd.:
peuters: Riëtte Bosch en Margot Kleinnijenhuis; groep 1 t/m
6. Oppas: zaal 6: Dorien Klein-

jan, Janine Kleinjan en Marjolein
Wermink. Koffiedrinken na de
dienst. Koffieschenken: Hetty
Kleinjan en Annet Spoelman.
Collecten: 1. Zending. 2. Alg.
Kerkelijke Arbeid. Deurcollecte:
kerkelijke gebouwen. HK 19.00
ds. R. van Hornsveld. Gez. dienst.
Collecten: 1. NBG. 2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: Beeld en
Geluid.
Zieken. Henrieke Remmink
(Blesdijk) is dankbaar dat ze de
baarmoeder-operatie goed heeft
kunnen doorstaan en hoopt op
een voortvarend herstel.
Lefert Sluijer (Ommerweg) en zijn
vrouw Ruth zijn samen een weekje
op vakantie geweest naar het Roosevelthuis in Doorn. Dat heeft hen
bijzonder goed gedaan. Thuisgekomen wachtte Lefert echter een
ingreep vanwege zijn defibrillator,
die nu buiten werking gesteld is,
om zo zijn leven, met wat verder
mag komen, geheel in Gods hand
te leggen.
Dinie Melenboer (Ommerweg) is
kort in het ziekenhuis opgenomen
geweest omdat ze door zouttekort en hoge bloeddruk zich lang
niet goed voelde en steeds meer
verzwakte. Met speciale voeding
gaat het nu weer wat beter. Samen
met haar man Dirk probeert ze
dagelijks een ommetje te maken
om gaandeweg op krachten te
komen.
Frank Stolte (Brinkstraat) volgt
door-de-weeks nog therapie in
Enschede, maar weekends is hij
thuis. En hij ziet er naar uit om
met twee weken weer helemaal
thuis te mogen zijn. Bijna alles lukt
hem weer en Frank is altijd goed
te pas. Alleen het gezichtsvermogen kan nog beter. Maar toch heel
fijn voor hem en zijn vrouw Jannie.
Harry Valk (Roggestraat) is opgenomen in het ziekenhuis te Almelo, nadat hij thuis bedlegerig werd
vanwege ernstige diarree en het
gevaar van uitdroging. Ook heeft
hij het met zijn longen te stellen.
Harry zou anders afgelopen week
opnieuw een chemokuur ondergaan, maar dat kon niet doorgaan.
Nu is het de opgave om in het
ziekenhuis er weer bovenop te
komen.
Truus Pool (Roggestraat) mocht
huiswaarts keren na revalidatie in
Eugeria wegens een heupoperatie.
Ze heeft daar veel meeleven in de
vorm van kaarten ontvangen en ze
is blij om nu weer thuis te zijn.
Mannes Binnenmars (Slenke)
wordt verzorgd door zijn vrouw

Hennie en de thuiszorg. Daar is
hij zeer mee ingenomen, al heeft
hij best moeite met zijn fysieke
beperkingen.
We bidden en wensen onze zieken, dat God hen heilzaam nabij
is in hun gezondheid en dat het
geloof daarbij houvast biedt als
de enige troost beide in leven en
sterven.
Vertrek naar Namibië. Jordi
en Lisanne en Elin Voort, Boerweg
2b, zijn 20 okt. vertrokken naar
naar Namibië. Wij wensen hen
Gods onmisbare zegen toe. Dat
Hij hen behoede en beware en
zegene in hun werk bij Beautiful
Kidz Namibia!
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord).
Mw. H. Harke-Centen, Burg
Schuitestr. 112, ligt nog in het ziekenhuis (k. 027).
Dhr. G. Olthuis, Burg. Schuitestr.,
heeft een lichte beroerte gehad
en revalideert in CFH, net als naar
verwachting mw. J. de Vries-Jonkeren, Havenweg, die een nieuwe
heup gekregen heeft.
Ook zijn daar nog mw. E. Nijmeijer-Prenger, Bisschopshof 7, (beg.
gr. k. 9); mw. A. Wolbink-Beuving,
Hof van Pepijn 25 (Baander 8) en
mw. A. Timmer-Beuving, Burg.
Schuitestr. 74 (Unit 1, K10). Mw.
H. Mulder-Bolks, Gedempte
Haven 37, hoopt op 23 okt. haar
97e verjaardag te vieren.
Mw. Meilink-Hurink hoopt 21 okt.
te vieren dat ze 103 jaar wordt. Ze
woont in Oostloorn, Van Speijkstr.
14, k. 148.
Werkgroep pastoraat. We
zoeken nog enkele mensen die
met ons willen meedenken! (we
zijn al met 7 personen). Het doel
is om samen na te denken hoe we
het pastoraat/bezoekwerk effectief kunnen invullen. De beroepskrachten komen steeds meer
onder druk te staan door inkrimping. Hoe kunnen we dit op een
slimme wijze organiseren? En nog
veel meer vragen/opmerkingen
zijn er natuurlijk over het bezoekwerk in zijn algemeenheid. Het
zou heel mooi zijn om deze werkgroep nog met 3 gemeenteleden
uit te breiden. Wie voelt ervoor
om in deze werkgroep te zitten?
Dan graag even contact opnemen
met Hendrik Jan Broekroelofs
(voorzitter). Het email adres is
hjbroekroelofs@hotmail.nl (we

starten midden november)
Wijk Baalder. Mw. J. Muis-Kamminga, Beekberg 71, is opgenomen
in CFH, Unit 5, k. 14.
Dhr. A. Reinders, Gramsbergerweg 60, is daar ook en hij is ook
op diezelfde Unit!
Op 2 nov. hopen Jan-Anne van der
Wel en Iris Kwakkel, van Boetzelaerlaan 215a, 2581 AV Den Haag,
te gaan trouwen. Ze zijn lid in
wijk Baalder, vandaar dat we het
hier vermelden. En uiteraard ook
omdat het feestelijk is dat vader
Wim het huwelijk mag bevestigen
in de Prot. kerk in Lemele om
19.00 uur. We wensen hen een
fijne dag!
Baalderveld. Zieken. Christa
Koole, Hondsdraf 2, 7772 LZ, is
onlangs geopereerd en verblijft in
het UMC Groningen. We wensen
haar voorspoedig herstel na de
operatie en hopen dat er goede
perspectieven zijn. Wilt u haar
steunen met een kaartje naar haar
huisadres.
Zingen. We richten een gelegenheidskoor op o.l.v. pianist Kees
Kuiper voor de Kerstavondviering
op 24 dec. We gaan een paar keer
oefenen, wie zingt mee? Je kunt je
aanmelden per mail bij info@pietlangbroek.nl
Radewijk. De wijkgemeente
feliciteert dhr. en mw. EggengoorRanter, Noordoosterweg 12. Zij
zijn op 23 okt. 60 jaar gehuwd.
Hartelijk dank voor al uw blijk van
meeleven tijdens mijn ziekenhuisopname in Ibbenbüren (Duitsland)
en bij mijn thuiskomst. Het was
‘hartverwarmend’. Gert van Dijk.
LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 27 okt.: De Lantaarn 10.00 ds. Langhout, Olderbekoop.
Jarig. Dhr. B. Drenthen Semmelinksdijk 21a, 7775 PG Lutten:
21-10-1943.
Mw. J. Lammers-Klos De Spa 28
7776 CX Slagharen: 23-10-1937.
Dhr. L. Altena, De Kerkdijk 18,
7775 RA Lutten: 26-10-1948.
Mw. L. v/d Belt-Oelen Schuineslootweg 57, 7777 RH Schuinesloot: 26-10-1930.
Dhr. H. Drenth, Schuineslootweg
2, 7777 RA Schuinesloot: 27-101946.
Dhr. J. Visscher, Fransenweg 1,
7777 SC Schuinesloot: 27-10-1941.
Mw. J. Nijland-Lamberink, Knappersveldweg 12, 7775 PL Lutten:
27-10-1949.
Zieken. Mw. E. Kelder-Schutte,
Anerweg-Noord 118, 7775 AV

Lutten, wordt verpleegd op revalidatie unit 3, k. 27, Clara Feyoena
Heem.
Dennis Kamstra, Lutterveldweg
44, 7777 RL Schuinesloot, is in het
UMCG in Groningen. Dennis is
ontwaakt uit zijn coma, een wonder. Nu is het hopen en bidden dat
alle functies terugkomen.
Mw. F. Nijboer-Ramaker, Goudenregenstraat 14, is weer thuisgekomen vanuit Clara Feyoena.
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 de fam.
Kampjes-Brink Ahornstr. 66, Lutten. Vanuit de Kapel naar R. Wildeboer, Dr. Willemslaan 9, Slagharen.
Flame. Bijbeltekst: 1 Samuël 6 De
ark komt terug in Kaän. De Filistijnen willen van de Ark af. Ze bekeren zich niet tot de Heer, maar
bieden Hem wel vol respect een
schadevergoeding aan. De inwoners van Bet-Semes zijn blij met
de terugkeer van de Ark. De Heer
is er blijkbaar weer. Ze beseffen nog steeds niet, dat God niet
alleen geeft, maar ook iets vraagt.
Zijn goedheid vraagt, dat we zijn
geboden gehoorzamen.
Doopdienst. 27 okt. om 10.00
uur is er in de Kapel in Schuinesloot een doopdienst, waarin Julan
John Seine zoontje van Stef en
Alida Osseforth gedoopt hoopt te
worden.
Groeigroep 30 okt. bij Gerard
en Janneke Slot, Wolfweg 3,
Schuinesloot, tel. 682665. Aanvang: 20.00 uur. Uit het boekje
bespreken we thema 1: ‘Jullie zijn
het lichaam van Christus’. Vind je
het fijn om je geloof, je twijfels of
vragen te delen met anderen in
een huiselijke sfeer dan ben je van
harte welkom op één van beide
avonden.
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 27 okt.: 9.30 ds. H.
de Haan, Den Ham. 19.00 ds. L.
van Rikxoort. O.v.d.: dhr. G. Lennips. Diakenen: H. ter Bekke en
P. Olsman. Collecten: diaconie,
kerk en gebouwen. Gastheer: H.
de Lange.
Lees verder op pagina 7
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Kerkelijk werker Heidi Kramer:

column

“Ik droomde zelfs van Vollenhove”
Als kind riep ze al dat ze dominee wilde worden. Tijden veranderden,
jaren gingen voorbij, maar uiteindelijk kwam ze wel op die preekstoel
terecht. Over de weg ernaartoe vertelt Heidi Kramer, kerkelijk werker.
Haar specialisme: gebarentaal.

door Ellen Ter
Avest, Wierden

Heidi Kramer-de
Jong (53) werd
als oudste geboren in Elburg en
groeide op in Emmeloord.
Haar overgrootouders zijn destijds naar de polder gekomen vanwege de werkgelegenheid. Ook
haar ouders ontmoetten elkaar
in Emmeloord. Hun gezin kreeg
al vroeg te maken met een groot
verdriet. “Mijn tweede broertje
overleed, later kreeg ik nog een
zusje zodat we toen met z’n vijven waren. Toch voelt dat niet
zo: we zijn met z’n zessen”, vertelt Heidi openhartig.
Haar familie was gereformeerd
en bezocht trouw de kerk. “Ik
ben eigenlijk niet zo van de
kerkmuren. Wat ik hoor op de
preekstoel, vind ik belangrijker.”
Zelf is ze 31 jaar getrouwd. “We
hebben drie kinderen. Onze
jongste zoon woont nog thuis.
Nog steeds wonen we met veel
plezier in Emmeloord.”

Door DS. Foekje Dijk,

Het is vaak op een
bepaalde manier
grappig om bekende spreekwoorden of gezegden van stal te
halen. Om vervolgens tot de ontdekking te komen dat die soms
haaks tegenover elkaar staan.
Neem nu bijvoorbeeld de twee
uitdrukkingen ‘verandering van
spijs doet eten’ en ‘wat de boer
niet kent dat eet hij niet’. Nu is
die laatste opmerking een beetje
tricky, want het is natuurlijk niet
aan ‘de’ boer voorbehouden om
wat hij niet kent niet te eten.
Bosjes mensen staan huiverig
tegenover het nuttigen van eten
dat ze niet kennen. Of, om het
iets minder concreet te maken,
het tot zich nemen van andere
inzichten dan men gewend is.

Kerkelijk werker
De kinderen groeiden op en
de wens om bij een kerkelijke
gemeente te werken, werd sterker. Heidi: “In Ede heb ik uiteindelijk een studie voor kerkelijk
werker gedaan. Vervolgens heb ik
via het interkerkelijk dovenpastoraat ook een cursus gebarentaal
gedaan. Je leert gewoon een taal
met als extraatje de gebaren rond
de Bijbel, de kerk en het geloof.
Nadat ik mijn preekbevoegdheid
haalde, mocht ik ook voorgaan
in diensten. Inmiddels was ik al
werkzaam in Kampereiland en in
Oldemarkt/Paasloo.

Moeder
Sinds 2009 is Heidi kerkelijk
werkster. Eerst in Kampereiland, later in Oldemarkt en vanaf
afgelopen maart ook in Vollenhove. “Op mijn achttiende ben
ik begonnen met de opleiding
theologie. Ik vond het heel leuk
en het ging goed. We trouwden
toen ik tweeëntwintig was. Al
Vollenhove
snel werd ik twee keer zwanDit voorjaar bent u ook in Volger. De studie in combinatie
lenhove begonnen als kerkelijk
met twee jonge kinderen viel
werker. Was u op zoek naar nog
me zwaar. Ik haalde één tentamen niet en het werd een beetje een gemeente? “Nee, eigenlijk
niet”, vertelt Heidi. “Ik was in
een blok aan m’n been. Na veel
2017 gestopt in Kampereiland,
gesprekken en gebeden, wist
maar had inmidik dat ik moest
dels ook een
stoppen. Als het
Als het Gods wil is dat ik iets
oproepbaan in
Gods wil is dat
in Zijn koninkrijk mag gaan
het bijzonder
ik iets in Zijn
betekenen, dan komt dat wel.
crisis pastoraat
koninkrijk mag
in Creil en Espel. Op een avond
gaan betekenen, dan komt dat
kwam ik thuis na een jongerenwel. Ik kreeg een oppaskind, en
kring in Oldemarkt en zag ik dat
daarnaast ben ik gevraagd om
ik mail had uit Vollenhove. Ik
bij mijn oom en tante te komen
was moe, wilde nog even relaxen
werken; zij hadden een winkel

Heidi Kramer: “Bezoeken van oudere gemeenteleden is heel belangrijk.”

op de bank en zette mijn laptop
uit. Na tien minuten ben ik toch
weer naar boven gegaan om de
mail te lezen. De vacature was
echt op m’n lijf geschreven. Maar
ik had het al druk genoeg. Ik heb
het toen besproken met mijn
man en een goede vriendin en
het in gebed gebracht bij God. Ik
droomde zelfs over Vollenhove.
Wat Gods plan was, wist ik niet.
Ik heb wel geschreven en eigenlijk heb ik niet eens erg m’n best
gedaan op de brief”, biecht ze
lachend op. “Ik werd uitgenodigd
voor een gesprek en het voelde
heel goed. Diezelfde middag had
ik de baan.”
Ouderenpastoraat
In Oldemarkt/Paasloo doe je
veel bezoekwerk en leid je catechisaties. Doe je dat in Vollenhove ook? “Ja. De nadruk ligt wel
meer op het ouderenpastoraat

(75+), wat ik geweldig vind om
te doen. Bezoeken van oudere
gemeenteleden is gewoon heel
belangrijk. Meteen nadat ik in
Vollenhove was begonnen, ben
ik naar de paasviering voor de
ouderen gegaan. Dat werd op
prijs gesteld”, glimlacht ze. “Ook
ben ik laatst mee geweest naar
het Hydepark in Doorn, het
vroegere Roosevelthuis. Vanuit de werkgemeenschap ben ik
gevraagd om als pastor mee te
gaan. Naast de vele mooie en
leuke gesprekken heb ik daar
twee diensten verzorgd. Ik heb
veel nieuwe mensen leren kennen. Het was een geweldige
ervaring om deze week mee te
maken. Ik heb er veel bekenden gezien en leuke gesprekken
gevoerd. Contacten leggen, mensen leren kennen, daar moet je
echt in investeren.”

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Utrecht (Janskerkgemeente,
deeltijd 50%), ds. C. van der
Zwaard wonend te Culemborg,
die dit beroep heeft aangenomen
te Utrecht-West, ds. M.R.H.
van Beusichem te Zwolle
(stadspastoraat) i.c.m. Nagele
te Bergambacht (herv.,
beroep ingaande 19 okt.), ds. P.
Wijnberger te Bleiswijk (herv.
wijkgem. Het Anker)
te Rijssen (herv. wijk 1), ds. L.P.
Blom te Barneveld (herv. wijk 5)
te Vlaardingen (herv., Grote
Kerk), ds. T.C. Verhoef te Nijkerk
(De Fontein)
te Goudswaard (herv.), prop.
C. Budding te Elspeet

Aangenomen
naar Katwijk (herv., wijkgem.
Andreas), ds. J.S. Heutink te Ede
naar Bunschoten (herv.), ds.
E.J. Terpstra te Urk (geref.)
naar Leerdam (herv. wijkgem.
Centrum-Oost), ds. G.A.
Termaat te Werkhoven (herv.)
Bedankt
voor Veenendaal (herv., wijk
7 Dragonder), ds. E. de Mots te
Rijssen (herv. wijk 3)
Beroepbaar
proponent D.J. Gutter te Baarn,
e-mail d.j.gutter@kpnmail.nl
proponent P.M.A. van der
Herberg te Woerden
proponent A.C. Kelemen te

Verandering
van spijs …
dalfsen

voor reformproducten en homeopathische middelen.”

Gebarentaal
Mijn eerste preek ondersteunde
ik met gebarentaal; dat was in
Oldemarkt. Een fijne, vertrouwde
omgeving. Tijdens de preek stond
ik niet op de preekstoel. Iedereen
moet de gebaren goed kunnen
zien.
Voor verstandelijk beperkten is
gebarentaal ook heel prettig. Zij
begrijpen er beter door wat ik
zeg. Na afloop van de dienst krijg
ik steevast de vraag: ‘Bent u tolk’?
Nee, ik ben geen doventolk, dat
is wat anders. Ook tijdens ‘gewone’ diensten komen de gebaren
automatisch. De geloofsbelijdenis
doe ik overigens altijd met ondersteunende gebaren.”
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Urk, die inmiddels een beroep
heeft aangenomen naar Urk
(geref.)
proponent D. Maassen van den
Brink te Kampen
HERSTELD HERV. KERK
Aangenomen
naar Ouddorp, ds. A.P. Muilwijk
te Loon op Zand
CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Arnhem (CGK-NGK), ds. M.
Groen te Den Haag
te Dronten en te
Surhuisterveen (CGK-GKV),
kand. A.J. Dorst te Ridderkerk

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Goudswaard en te
Randburg (Zuid-Afrika), ds. A.
Schot te Nunspeet, die bedankte
voor Leerdam
te Houten, ds. H. Brons te
Vlaardingen
te Hoofddorp, ds. J.J. Tanis te
Boskoop
te Katwijk aan Zee, ds. C.A.
van Dieren te Rijssen-Noord
Aangenomen
naar Nieuw-Beijerland, ds.
H.A. van Zetten te Benthuizen
Bedankt
voor Barendrecht, ds. A.T.
Huijser te Sliedrecht

Het is voorstelbaar dat u zich
afvraagt hoe ik hier nu weer bij
kom. Wel, de aanleiding was een
gesprekje tussen neus en lippen
door met een goede vriend. Over
het feit dat smaken in de loop
van het leven kunnen veranderen.
Beiden herinnerden we ons nog
de tijd dat we tomaten op brood
aten. En dat we deze tomaten,
oh gruwel, rijkelijk bestrooiden
met suiker. We kwamen tot de
ontdekking dat we nog steeds
tomaten op brood eten, maar dan
voorzien van een beetje zout en
peper. Om zuchtend te concluderen: ‘Verandering van spijs …’, en
vervolgens daagde het besef dat
in dit geval deze uitdrukking niet
geheel klopt.
Smaak kan dus gedurende het
leven veranderen. Dit geldt overigens niet alleen voor het nuttigen van etenswaren, maar ook
voor het verkrijgen van (nieuwe)
inzichten. Een lieve vriendin,
voorbeeldig en goed gereformeerd opgevoed, bekeerde zich
jaren geleden tot het roomskatholieke geloof. Protestantse
mensen kunnen zich bij nader
inzien aangetrokken voelen tot
de islam. Politieke voorkeuren
kunnen soms radicaal veranderen, al naar gelang bepaalde
gebeurtenissen in het leven zich
voltrekken.
Maar over het algemeen houdt
de gemiddelde mens zich bij
voorkeur bij het oude en vertrouwde, want ja, wat je niet
kent, schep je niet zomaar op
je bordje. Toch zou het van een
zekere dapperheid getuigen
wanneer we iets meer zouden
durven proeven van datgene
wat onbekend is. Oordelen liggen zo snel klaar, angst voor het
‘andere’ of de ‘ander’ is vaak
ongegrond. Ooit écht, als christelijke opgevoed mens, met een
islamiet gepraat? Ooit écht, als
doorgewinterde GroenLinkser
met een gedegen VVD’er een
glaasje gedronken? Er kunnen
werelden opengaan, wanneer de
angst voor het anders-zijn van de
ander overwonnen zou worden.
Immers: verandering van spijs …
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RTV-tips

CoEVoRDEN

Zaterdag 26 oktober
Eo | NPo2 | 18.20
Nederland Zingt
De indrukwekkende Sint Nicolaaskerk in Edam vormt het
decor voor een uitzending met
als thema ‘licht’.
Zondag 27 oktober
kRo-NCRV | NPo2 | 08.25
De Verwondering
Annemiek Schrijver ontvangt in
De Verwondering Hinna Wagenaar, die 7 jaar geleden intrede
deed als predikant in Jorwert.
In die tijd had Geert Mak net
beschreven hoe God uit het
dorp verdween.
Zondag 27 oktober
Eo | NPo2 | 23.45
Adieu God?
Carolina Dijkhuizen groeit op in
een christelijk gezin in Veendam.
Ze gaat als zestienjarige optreden in discotheken en dat geeft
scheve gezichten in de kerk. Als
Tijs aan haar vraagt of ze denkt
dat God bestaat antwoordt ze
volmondig ‘ja’.
Maandag 28 oktober
AVRoTRoS | NPo3 | 21.25
Ellie in de Handel
Ellie Lust stapt in de illegale handel
van paardenvlees, dat vanuit het
buitenland wordt geëxporteerd en
in Nederlandse snacks en andere
vleesproducten terecht komt.
Dinsdag 29 oktober
kRo-NCRV | NPo1 | 22.20
De Rijdende Rechter
Niek en Tiny Hoogeboom
wonen bijna 60 jaar in Tuitjehorn. Op een dag gooit
buurman Eric Hort tuinafval
op de grond van de familie
Hoogeboom. De Rijdende Rechter moet hoognodig bepalen
waar de erfgrens ligt.
Woensdag 30 oktober
kRo-NCRV | NPo1 | 21.20
De Reünie
De leerlingen van het Ommelander College uit Appingedam hebben dan wel in het dun bevolkte
Oost-Groningen op school gezeten, een saaie bedoeling was het
allerminst.
Donderdag 31 oktober
kRo-NCRV | NPo2 | 16.45
Mijn Pelgrimspad
Hoe ziet een kluizenaar die 800
jaar geleden leefde eruit? Daar
komt Annemiek Schrijver achter in deze afl evering van Mijn
Pelgrimspad. Gerlachus werd
kluizenaar toen zijn vrouw overleed. Hij trok zich terug in een
holle eik.
Vrijdag 1 november
NTR | NPo2 | 21.10
Verborgen Verleden van
Nederland
Giethoorn. Het isolement van
vroeger is vervangen door massatoerisme. Toeristen uit de hele
wereld komen op Giethoorn af.
Hoe hebben de Chinezen dat
geïsoleerde dorp in Overijssel
eigenlijk gevonden?

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

de grond in geboord. Toch was
het niet altijd interessant en af
en toe ook uitgesproken saai.
Zo saai zelfs dat de ministers van
De nieuwsbronnen rond PrinsJustitie en van Infrastructuur de
jesdag borrelden van alle kanten.
iPad even omschakelden naar een
Veel ophef over de baard van
interessante voetbalwedstrijd. Bij
de koning en natuurlijk over de
een doelpunt konden ze beiden
jurk van de koningin. Als ik het
hun gejuich niet inhouden, dus
goed begrijp was er iets te zuinig
vielen ze door
omgesprongen
de mand. Stoute
met de stof aan
roetVeeGPieten. hoe kom je
kindertjes dus
de bovenkant van
AAn ZUlke dwAZe termen? welk
en voor de klas
de jurk. O, foei
kind denkt nU AAn slAVernij en
eerlijk opbiechtoch. Hoe zedig
roePt dAt die Arme stUmPer Zo
ten dat je fout zat
worden we ineens
Vernederd is?
en vergeving aan
met zijn allen.
bovenmeester Rutte vragen. Ach
Dan de hoeden van de dames.
niets menselijks is ons vreemd.
Volgens mijn vrouw was er ook
Overigens gewoon afwachten of
weer van alles te zien. Aangezien
het optimisme van de befaamde
zij altijd op de hoogte is van dattroonrede standhoudt.
gene wat Parijs te bieden heeft,
was het smullen geblazen. SomEr is ook nog ander niet onbemige dames waren volgens haar
langrijk nieuws. Het stedelijk
niet verder gekomen dan de
museum van Amsterdam heeft
kringloopwinkel. Ik vind het allebesloten de term ‘De gouden
maal prima als ik maar niet hoef
te kijken. Troonrede en commen- eeuw’ te schrappen. Met de gouden eeuw wordt de bloeiperitaar lees ik wel in de krant.
ode van Nederland vanaf 1600
In de dagen daarna waren de alge- bedoeld. De tijd van de grote
mene beschouwingen in de Twee- kunstenaars Rembrandt, Vermeer
en Jan Steen, de tijd waarin het
de Kamer. Het optimisme van de
economisch heel goed ging met
derde dinsdag werd zoals gebruiNederland, de tijd van de kolokelijk door de oppositie volledig
Door DS. TAMMo oLDENHUIS,

Nieuws van
alle kanten
De vakantieperiode ligt al
weer ver achter ons. De komkommertijd in het nieuws
ook. Alles draait op volle toeren. De race voor een beter
leven is weer begonnen en de
stress viert hoogtij. De troonrede gaf opnieuw prachtige
perspectieven. De grazige weiden van ons polderland liggen
er fleurig bij. Hier en daar wat
kale plekken, maar dat hoort
bij het landschap.

nisatie. Eerst in de 19de eeuw
vond deze term ingang. Genoemd
museum wil deze naam niet meer
horen. Het herinnert te veel aan
slavernij, onderdrukking en ellende. Overdreven gezever, anders
kan ik het niet noemen. Wij
moeten vandaag duizend excuses
maken ten aanzien van het verre
verleden. Alsof ik me diep schamen moet voor de geschiedenis.
Natuurlijk waren er schaduwzijden, maar om daarmee de hele
vaderlandse geschiedenis met
houtskool te schilderen, voert
veel te ver.
In datzelfde kader zit het gedoe
om zwarte Piet. Bij de intocht
van de Sint in Apeldoorn dit jaar
zullen er alleen maar roetveegpieten te zien zijn. Hoe kom je in de
vrede aan zulke dwaze termen?
Welk kind denkt nu aan slavernij
en roept dat die arme stumper
zo vernederd is? Reken maar niet
dat deze discussie nu over is. In
het Nederlandse kippenhok is er
altijd wel ééntje die kakelt maar
fatsoenlijke eieren worden maar
mondjesmaat gelegd.

anderd sterk, zo lezen we in een
artikel van Ruud van Campen.
-

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.

Niet zeuren
Vrouwen moeten niet zeuren, vindt
de inmiddels 77-jarige ontwerper
Jan des Bouvrie in een interview in
Volkskrant Magazine.

“Er zijn te weinig vrouwen in topfuncties, zegt men. Maar waarom?
Belangrijke vraag van me, hoor.
Ik vind: vrouwen moeten het verdienen, en te weinig vrouwen zijn
ermee bezig. En er is nog wat, dit
is een belangrijke: mannen kun-

nen niet tegen zeuren.” Wat is uw
definitie van zeuren? “Dat zal ik je
zeggen. Mijn eerste vrouw mocht
nog wel eens zeuren. Vandaar dat
rare gedrag van me, daar is het
door gekomen, omdat ze zeurde,
ben ik steeds meer afstand van
haar gaan nemen. Kijk maar
eens om je heen, hoeveel mannen er gaan scheiden omdat hun
vrouwen zeuren. Monique zeurt
nooit. Zeuren is bijvoorbeeld de
vraag: waar was je, wat heb je
gedaan? Dat kunnen vrouwen erg
doen, en daar kunnen mannen
niet tegen. Monique vraagt nooit
waar ik was. Die vertrouwt me.”
Zeurt u zelf weleens tegen Monique? “Ik ben heel jaloers. Maar je
moet het eigenlijk geen jaloezie
noemen. Heel belangrijk, wat
ik nu zég. Wat het is: ik ben 26
jaar gelukkig met Monique, ik wil
de eindreis met haar maken. Ik
zeur niet, want ik vertrouw haar
honderd procent. Maar ik hou
het wel in de gaten.” Nog steeds?
“Ja, toch wel. Gisteren kwam ze
om half 8 thuis, terwijl de zaak
hier om 6 uur sluit. Dus ik vroeg:
‘Waar was je nou?” Ze was bij de
zonnebank en eten halen. En dan
héb ik een hekel aan mezelf, dat
ik die vraag stelde.”
Saaie kerk
In het blad opwekking schrijft
tienerwerker Annasjouk Nijhof over
jongeren die de kerk saai vinden.

Mopperende en afhakende tieners en jongeren zijn voor kerken
vaak de alarmbellen om in actie
te komen, begrijpelijk. Vraag je als
kerk dan eens af op welk fundament er is gebouwd. Een essentieel startpunt ligt bij de jonge
kinderen. Daar wordt gezaaid wat
later wordt geoogst. Zaadjes voor
hun geloofsleven, maar ook zaadjes over hoe je samen kerk bent.
Juist de kinderen mogen zich deel
weten van de hele gemeente.
Voelen zij zich er thuis? Of is
hun veilige plek alleen achter die
grijze deuren van het kinderwerk?
Maak in het kinderwerk tijd en
ruimte voor het ontwikkelen van
vriendschappen. Het maken van
vrienden, die je in je puberteit
hard nodig hebt, begint daar. Het
leggen van een fundament in de
kinderleeftijd is een verantwoordelijkheid van de kerk en ouders
samen. Door te investeren in
het kinderwerk en onderlinge
relaties (kinderen, ouders, gezinnen, gemeenteleden) bouw je aan
een gezond fundament. Een saaie
kerk. Ik heb er zelf ook wel eens
last van. lk noem het ‘heerlijk
saai’. Tijd om tot rust te komen
na een volle week. Mijn gedachten
dwalen langzaam af, ik laat alles
gewoon over mij heen komen en
ontmoet God. Ik heb een goede
tijd. Jammer, dat ik daar bij mijn
tieners nou net niet mee aan hoef
te komen, nog niet...
oerknal en eindknal
Honderd jaar geleden begon Johannes de Heer met de uitgave van het
blad Het Zoeklicht. Dit verschijnt nog steeds als maandblad.
De eindtijdverwachting is nog onver-

De politici en wetenschappers hebben een zogenaamde
‘doomsday klok’ ingesteld en bijgehouden sinds 1947. Een doemdagklok die aangeeft hoe dicht
de mensheid zich bij een wereldwijde ramp bevindt, die fataal kan
worden. In 1947 stond die klok
op 7 voor 12 uur middernacht.
In 2017 werd zij op 2 en halve
minuut voor 12 gezet. Reden: het
falend beleid van klimaatverandering en in 2018 staat de klok op 2
minuten voor 12. Reden: toenemende spanningen tussen de VS
en Noord-Korea, veranderend
klimaat en verspreiding van nepnieuws. Een maranatha-christen
begint niet met de oerknal om
onder te gaan bij de eindknal.
Hij kijkt niet uit naar de laatste
nacht, maar naar de nieuwe dág,
het licht, de grote morgen zonder wolken. Geen ‘doomsday’,
maar de ‘Lord’s day’. Toen Jezus
op aarde was, scheen het licht
in deze wereld. Sinds Hij van
de aarde is weggenomen is het
nacht, maar die is ver gevorderd en de dag van Christus is
nabij. Die wordt ingeluid door
Zijn wederkomst die beschreven wordt in Maleachi 4:2 ‘als de
opkomst van de Zon der gerechtigheid met genezing onder haar
vleugelen’. Maan (de kerk) en alle
sterren (de gelovigen) mogen nu
wel schijnen, maar die kunnen de
nacht en duisternis niet verdrijven. Dat kan de zon (de Zoon)
alleen doen.

berichten uit de gemeente
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Jarig. Op 20 okt. is dhr. A. Reefhuis, Polderweg 18, 7685 RA
Beerzerveld, 77 jaar geworden.
Meeleven. Plotseling is mw. R.
Woelderink-Lotterman overleden.
Op de leeftijd van 90 jaar mocht
zij haar aardse leven verlaten en
naar we geloven en vast op vertrouwen, Thuiskomen. Ook zij had
een rotsvast vertrouwen in haar
Heer en Heiland. Dat neemt niet
weg dat afscheid nemen moeilijk
is en pijnlijk kan zijn. We wensen
haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen die haar
missen heel veel sterkte toe en we
dragen jullie op in onze gebeden.
Petra Kelder, Waaijerinkweg 5,
heeft in het ziekenhuis in Hardenberg gelegen. We wensen haar

een voorspoedig herstel! De Here
God zij alle zieken en herstellenden van harte nabij – naar lichaam
én ziel!
Tekst. Tien misverstanden over
God. 3. God is stil. ‘Het gaat
slecht met Nederland. Kerken
lopen leeg en mensen leven zonder God. Het lijkt wel of God
niets meer van Zich laat horen’.
Dan wordt het toch hoog tijd met
andere oren te gaan luisteren. Juist
in Nederland zijn heel veel mensen
die (net als vroeger, maar soms op
andere manieren) met God leven.
Er zijn tienduizenden jongeren die
laten weten dat ze God kennen.
God spreekt, door Zijn Woord
(de Bijbel) en door hen. Je moet ze
alleen wel opzoeken (die Woorden en die mensen). Anders blijft
het inderdaad stil.

SIBCULo
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdienst 27 okt.: Sibculo
Kloosterkerk 9.30 ds. C. Koole,
Schoonhoven. Knd.: groep 1 t/m
8. Oppas: aanwezig. Collecten:
NBG, solidariteitsfonds en onderhoudsfonds.
ST. jANSkLooSTER
Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 27 okt.: 10.00
dhr. S. Bakker, Urk. Oppas: Wilnette Oenema en Fleur van Dalen.
Knd.: froep 1: Geri en Ina. Organist: Johan Tijssen. Kapel 14.30
ds. J. Kamp, Arnhem. Gez. dienst.
Organist: Jan Pieter van Eerde.

zondag 27 oktober 2019

Collecten: 1. Kerk. 2. NBG.
Korenconcert. 2 nov. wordt er
een korenconcert gehouden in de
Johanneskerk in Sint Jansklooster.
Aan deze avond werken mee kinderkoor Cantilena uit Staphorst,
Blokzijl Vocaal, TOG uit Nijeveen,
Looft den Heer uit Belt-Schutsloot en Sursum Corda uit Sint
Jansklooster. De avond begint om
19.30 uur, de kerk is open vanaf
19.00 uur. De entree is gratis. Wel
is er bij de uitgang een collecte
voor de bestrijding van de onkosten. Het belooft een mooie avond
te worden door de diversiteit van
de deelnemende koren. Bij deze
bent u van harte uitgenodigd te
komen luisteren.
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Open Doors Dag
Burgeroorlog, geweld van moslimextremisten, miljoenen mensen op
de vlucht. Christenen in het MiddenOosten weten wat het betekent
om alles te verliezen. De christenen
uit dit gebied die tijdens de Open
Doors-dag spreken hebben echter ook een boodschap van hoop:
op de puinhopen van vervolging
maakt God nieuw leven mogelijk. Ze
komen uit verschillende landen in
de regio en vertellen elk vanuit hun
eigen ervaring.
Zaterdag 9 november, 10.00 uur, Utrecht, Jaarbeurs,
tickets: opendoors.nl, gratis

Deventer Denkt over
schepping & evolutie
De eerste Deventer Denkt-avond
draait om het thema Schepping of
evolutie. Lucien Tuinstra, medewerker van de Engels-Australische
organisatie Creation Ministries
International, laat zien wat de Bijbel en wat de wetenschap hierover
zegt: “Elke Christen zal getuigen dat
de Bijbel Gods Woord is. Maar wat
als de Bijbelse tekst en wetenschap
tot tegenstrijdige conclusies komen?
Als de eerste hoofdstukken in de
Bijbel ongeloofwaardig zijn, wat
dan te denken over de rest van het
Geschrift?” Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. Stichting
Deventer Denkt organiseert deze
avonden in samenwerking met het
Logos Instituut. Ze vinden eens per
twee maanden plaats.

we in een
mpen.

Zaterdag 9 november, 20.00 uur, Deventer, De Ontmoeting, Nieuwstraat 19-21, gratis (vrije gift), aanmelden: https://deventerdenkt.nl/schepping-of-evolutie

Cartoonist Willeke
maakt graphic novel
over Bijbel

hapLeef ik gericht op al mijn problemen, mijn ziekte, mijn… Hebreeën 12: 2 zegt: ‘Laten we de blik gericht houden op Jezus’. Hij was gericht op de vreugde die voor Hem in het verschiet lag.
naamde
eld en bijEen doemoe dicht
en werelde fataal kan
die klok
leven, als ík hem geef?’
den en dat zonder te hoeven
ernacht.
Ik ontdek steeds meer, dat ziek zijn ook een geestelijke strijd kan zijn.
Ja, soms is het leven moeilijk.
lijden en sterven. Maar er zit een
n halve
Als je je rot voelt, moe bent, pijn hebt, ben je ook kwetsbaar voor aanWorstelen we met onze gevoeadder onder het gras: ‘Als u in
Reden: het
vallen van de boze. Die maakt zich groot, bluft zich naar binnen, weet
aanbidding voor mij neervalt’. Dus: lens. Als je ziek bent. Maar ook in
atverandehoe hij je moet ontmoedigen. Ik moest er over nadenken toen ik vanandere situaties. Waar richt ik mijn
als u erkent, dat ik de macht heb
e klok op 2
morgen Lucas 4 las.
blik op? ‘Ik sla mijn ogen op naar
om u die koninkrijken te geven.
en: toenede bergen (problemen), van waar
sen de VS
zal mijn hulp komen? Mijn hulp is
Strijd en overwinning
nderend Door DS. HANS ESBACH
gratis PR. Hij gebiedt de demon
In Joh. 12:31 wordt de duivel inder- van de Here mijn God, die hemel
g van nepte zwijgen en te vertrekken. Daar
en aarde gemaakt heeft!
daad ‘de heerser van deze wereld’
a-christen Kijk mee vanaf vers 31: Jezus
baalt die demon geweldig van. Je
Leef ik gericht op al mijn problegenoemd. Maar juist die macht
knal om
proeft het in vers 35: ‘De demon
spreekt op de sabbat in de synamen, mijn ziekte,
wordt hem door
ndknal.
smeet de man op de grond en ging
goge van Kafarnaüm.
mijn… Of leef ik,
Jezus ontnomen.
e laatste
uit hem weg zonder hem te verZoU je kUnnen ZeGGen: ‘de dUiVel
gericht op de heieuwe dág, Gratis PR
wonden’. Hij moest wel. Afgang van Jezus is de heilige
heeFt net ZoVeel mACht in mijn
lige Gods, die zijn
van God: Hij is
rgen zon- Maar in die synagoge zit iemand,
een balende demon.
leVen, Als Ík hem GeeF?’
taak al volbracht
door God geheiomsday’,
die bezeten is door een geest,
ligd, afgezonderd, om een bepaalde heeft en de weg al gebaand heeft?
oen Jezus een onreine demon. Nu kan zo’n
Nou wil ik niet beweren dat elk
taak uit te voeren. Wat is die taak? Mijn perspectief is dat ik thuis mag
het licht
gevoel van depressie of ontmoedemon absoluut niet tegen het
komen in het huis van de Vader.
Om de breuk te herstellen, die
Hij van
gezag en de kracht van Jezus. Dus diging veroorzaakt wordt door
ontstaan is door de zondeval van
en is het hij krijgt het benauwd en begint
demonen. Maar een component
Adam. Jezus wordt wel de ‘tweede Hebreeën 12:2 zegt: ‘Laten we
gevor‘geestelijke strijd’ zit er wel in.
te schreeuwen. Wat me opvalt is
de blik gericht houden op Jezus’.
Adam’ genoemd. De eerste Adam
ristus is
dat hij in het meervoud spreekt:
Hij was gericht op de vreugde
werd door de duivel verzocht en
id door
Prachtig aanbod
‘Wat hebben wij met jou te
die voor Hem in het verschiet lag.
faalde. Zo kwamen ellende en
eschremaken’. En dat hij een geweldig feit Ik moest denken aan het begin
Dat is de uitdaging. Ook voor mij.
dood in deze wereld. Maar Jezus,
4:2 ‘als de verkondigt: ‘Ik weet wie je bent,
van het hoofdstuk, waar Jezus
de tweede Adam, wordt verzocht
er gerech- de heilige van God’. Dus in de
verzocht wordt door de duivel.
en overwint. Nu is er redding, ver- *) Hans Eschbach overleed dit voorjaar aan de gevolgen
nder haar synagoge verkondigt een onreine
Daar biedt de duivel Jezus de
lossing, eeuwig leven voor iedererk) en alle demon, dat Jezus de heilige van
macht over alle aardse koninkvan kanker. Hij was achtereenvolgend predikant in Enscheeen die op Hem vertrouwt.
mogen nu God is! Gratis PR van de tegenrijken aan en ook de roem die
de, Nootdorp, Aalsmeer, Spijkenisse en directeur van het
kunnen de stander zou je kunnen zeggen.
daarbij hoort. ‘Ik kan daarover
Evangelisch Werkverband (PKN). Bij leven stuurde hij het
Perspectief
t verdrijbeschikken en ik geef het aan
GZ een serie artikelen ter publicatie; enkele daarvan zijn
Zou je kunnen zeggen: ‘De duie Zoon) Geestelijke strijd
wie ik wil’. Het klinkt fantastisch:
reeds geplaatst. Recent verscheen zijn autobiograﬁe Soli
vel heeft net zoveel macht in mijn
Maar Jezus heeft geen behoefte aan Jezus krijgt alle macht aangeboDeo Gloria, ISBN 9789 0323 01255

De balende demon

Op 24 oktober lanceerde Royal
Jongbloed een nieuw bijbelconcept: de Bijbel als graphic novel.
Het eerste deel, De engel en het
kind, is getekend en geschreven
door cartoonist en auteur Willeke
Brouwer. In het voorjaar 2020 staat
het paasverhaal in de planning en
volgend najaar verwacht Jongbloed
de complete kinderbijbel te kunnen presenteren. De tekst is een
hervertelling die zo dicht mogelijk
bij de oorspronkelijke tekst ligt. Er
is gebruik gemaakt van de Herziene
Statenvertaling, Bijbel in Gewone
Taal, de Willibrordvertaling en
teksten van Flavius Josephus. Daarnaast heeft Willeke Brouwer veel
tekeningen toegevoegd en staat ze
stil bij tekstgedeeltes die weliswaar
veel zeggen, maar die verder niet
worden toegelicht.
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kerkdiensten

zondag 27 oktober 2019

Wij lezen vandaag
vrijdag 25 oktober
2 Samuel 3:1-16
zaterdag 26 oktober
2 Samuel 3:17-27
zondag 27 oktober
2 Samuel 3:28-39
maandag 28 oktober
2 Samuel 4:1-12
dinsdag 29 oktober
2 Samuel 5:1-16
woensdag 30 oktober
Psalm 58
donderdag 31 oktober
Lucas 18:9-17
vrijdag 1 november
Lucas 18:18-30

Even doordenken
Als je graag een brug wil zijn
tussen mensen, moet je eraan
wennen dat er over je heen
gelopen wordt. Rikkert Zuiderveld

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
redactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635,
e-mail: hoofdredactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
Eindredactie Willemke Wieringa
Redactie ds.W.J. Bakker, drs. A. Hekman,
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek
Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje Dijk,
Jan Groenewegen, ds. Gerhard Heeringa, Gerrit Kraa,
Leo Polhuys, Willemke Wieringa
Gemeenteberichten en kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
kosten. Protestantse kerken in het verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik
maken.
Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speciale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies,
concerten, vergaderingen en andere activiteiten
die wij interessant achten voor onze lezers.
Daarbij houdt de redactie zich het recht voor
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar
nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
overname Bij gehele of gedeeltelijke overname
van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de
bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, aan de
redactie te zenden.

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

Drenthe
Zondag 27 oktober 2019
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. Hoogeveen
Assen AK 10.00 mw. J. van
Beveren De Bron 10.00 ds. L.
v/d Peppel JK 10.00 ds. J. Greving 19.00 De Slingeborgh
10.30 ds. W. Nawijn OK 10.00
ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 dhr. H.
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds.
S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. K. Snijder
19.00 ds. P. de Vries
Drijber GK 10.00 ds. Oberik
Dwingeloo 10.00 ds. E. van
Gullik
Een 9.30 dhr. P.J. Kruizinga
Elim GK 10.00 n.b.
Emmen GrK 11.00 ds. Rappoldt Ichthus 10.00 ds. Coehn
StuartKapel 10.00 ds. Gardenier Opgang 10.00 ds. Fisscher
SH 10.00 ds. A. Hekman
Emmer-Compascuum Het
Anker 9.30 dhr. J. van Vondel
Gasselternijveen 10.00 ds. R.
ten Have
Gees 10.00 da. I. Thukow
Gieten BK 9.30 dhr. H.
Dijkstra
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. T. Braam
Hollandscheveld 10.00 ds. H.
Scholing 19.00 ds. J. van Wijk
Hoogersmilde De Schakel
10.00 dhr. A. Wiemstra
Hoogeveen GH 9.30 past. Snel
Klazienaveen KK 9.30 ds.
Sprenger
Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 ds. H. Harmsen
Meppel Erfdeel 10.00 ds. H.

Zondag 27 oktober 2019
Ens GK 9.30 oec. dienst
Kraggenburg 10.00 ds. G.
Otter
Marknesse 9.30 ds. R. v/d Belt
Urk BK 10.00 ds. L. Kramer
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00
ds. E. Terpstra 17.00 ds. G. van
Zanden De Poort 10.00 ds. G.
van Zanen 17.00 ds. D. Hellinga
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot.
H.A.

Overijssel
Zondag 27 oktober 2019
Almelo Bleek 10.00 dhr. R.
van Lente De Ontmoeting
10.00 ds. C. Elsinga 19.00 zangdienst GrK 10.00 ds. M. v/d
Meer PK 10.00 ds. M. Montagne
Noach 10.00 ds. D. van Bart
Eugeria 10.30 da. J. Vedders
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds.

boeken

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

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

Flevoland

W. Broekema 19.00 ds. J. Zondag
Berkum HH 9.30 ds. H. Evers
Blokzijl/Scheerwolde Wielewaal 10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Dijkhuis 10.00 ds. W. Janssen
Bruchterveld 10.00 ds. J.
Droogendijk 19.00 gemeenteleden
Daarle 9.30 en 15.00 ds. B.
Heusinkveld HK 9.30 ds. K.
Cuperus 15.00 ds. J. Adriaanse
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds.
M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. H.
Schipper 19.00 sing-in Oudleusen 10.00 ds. T. Dankers
Dedemsvaart Antenne 10.30
ds. J. Zondag VDK 19.00 ds. G.
Trouwborst. Zangd.
De Krim PK 9.30 ds. J. Woltinge
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. R. van
Hornsveld HK 19.00 ds. R. van
Hornsveld DK 10.00 ds. G. de
Goeijen
Enter 9.30 ds. A. Berensen
19.00 ds. J. Schipper
Genemuiden GK 9.30 ds. van
Putten 19.00 ds. ter Beek GrK
9.30 ds. W. Hulsman 19.00 ds. J.
Molenaar HC 9.30 ds. A. Floor
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Hardenberg Baalder 10.00
ds. W. v/d Wel HK 10.00 ds.
G. Zijl De Matrix 9.30 dhr.
G. Heinen Radewijk 10.00 ds.
J. Dijkstra SK 10.00 ds. A. de
Lange 19.00 ds. A. de Lange
Witte Kerk 10.00 ds. L. van
Rikxoort Oostloorn 10.30 dhr.
R. Broeksema
Heino 9.30 Ellen Kolthof
Hellendoorn PK 8.45 en
10.30 ds. J. Wassenaar 19.00
drs. J. Kroeskop KW 9.30 Hans
Berkhof KZ 10.15 ds. T. Nieuwenhuis
Holten DK 9.30 ds. M. van
Sandijk Kandelaar 9.30 ds. G.
Schreuders 19.00 n.b.
Kamperveen 9.30 ds. Posthumus
Lemelerveld BK 9.30 ds. L.
den Besten
Lutten LK 9.30 ds. Langhout
Mariënberg SK 9.30 ds. H. de
Haan 19.00 ds. L. van Rikxoort
Nieuwleusen MK 9.30 en
19.15 ds. L. Hoekstra OK 10.00
ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d

Weg HC 9.30 ds. W. Kaljouw
VEG 18.30 ds. Aangeenbrug
Oldemarkt GK 9.30 dr. J. Renkema
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma
HK 9.30 ds. J. de Haan
Paasloo HG 9.30 dhr. J. Smit
Rijssen GK 9.30 mw. H. van
Herk 19.00 ds. S. Ris
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. C. Koole
Schuinesloot 9.30 ds. C. Post
Sint Jansklooster JK 10.00
dhr. S. Bakker Kapel 14.30 ds.
J. Kamp
Staphorst 9.30 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. H. van
Ark 19.00 R.v.K. OV 9.30 en
EV 10.45 ds. A. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. P.
Vroegindeweij MK 10.00 ds. K.
Sent
Vriezenveen OK 9.30 ds. J.
Wegerif
Vroomshoop Irene 9.30 ds.
J. Antonides 19.00 ds. J. Droogendijk
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45
ds. D. v/d Streek 18.45 ds. H.
Donken GK 9.30 ds. R. Blaauw
19.00 ds. W. Broekema Hoge
Hexel 9.30 ds. H. Donken
15.00 ds. D. v/d Streek
Wijhe NK 10.00 ds. K. Kwint
Willemsoord 9.30 ds. P. Pit
Wilsum 9.30 da. H. de Kok
14.30 ds. E. v/d Veen
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk 19.00 ds. H. van Maanen
Witharen 10.00 ds. G. Holverda
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. D. Lagerweij
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter
Beek HK 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 dhr. D. Steenbergen GrK 17.00 Michaëlsviering JK 10.00 dr. J. van Holten
17.00 dr. W. Verboom LK 10.00
da. H. Günther OK 10.00 ds. N.
Eygenraam 14.00 perki-dienst
Open Kring 9.30 ds. G. van
Rheenen SiK 10.00 dhr. J. Knol
12.30 dhr. H. van Daml

“V
ik

Door CoRjAN

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

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

Jaspers Focks 19.00 Taizé-viering
OK 19.00 ds. A. Westra
Nieuw-A’dam NK 10.00 n.b.
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J.
Mulderij 19.00 ds. G. Vlijm
Nieuweroord ImK 19.00 ds.
G. van Wingerden RH 10.00 ds.
M. Visser
Nieuw-Weerdinge RW 10.00
ds. T. Oldenhuis
Nijeveen 10.00 ds. K. v/d Hout
Pesse OK 10.00 ds. K. de Graaf
Rolde 10.00 dhr. G. ter Beek
Roden Op de Helte 10.00 ds.
H. Greive
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. E. van Veen
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. Akkerman
Sleen DK 10.00 mw. J. Maatjes
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. H. Born
15.00 ds. W. Hulsman
Valthe BK 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 mw. J.
Span SK 10.00 mw. A. v/d Bunt
Zuidlaren LK 10.00 HK 10.00
ds. J. van Slooten
Zuidwolde GK 10.00 ds. R.
Gosker HG 10.00 ds. H. Jumelet
Zwartemeer GK 9.30 ds. Visser

Door DS. A . HEkMAN

D-Day De langste dag.
Ruud Bruijns. Uitg. TDM,
Etten-Leur/Uitg. Aspekt, Soesterberg, 2019, prijs € 25
Een prachtig uitgegeven fotoboek met informatie van de
geschiedenis van D-Day 6 juni
1944. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de strijd in Normandië. De auteur analyseert de
slag tussen de geallieerden en
de Duitsers. Aan beide kanten
van de frontlijn waren problemen en overwegingen, waarmee rekening moest worden
gehouden. Ook gaat het over
falen en succes. Nadruk ligt op

de kantelpunten en beslissende
momenten in deze slag. In dit
boek wordt deze geschiedenis
toegankelijk gemaakt voor een
breed publiek.
D-Day. Een historische reisgids. Wiebren Tabak. Uitg.
Omniboek, Utrecht, 2019, prijs
€ 19
Wie een bezoek wil brengen
aan Normandië, waar 75 jaar
geleden, 6 juni 1944, de invasie
plaatsvond, kan niet om dit boek
heen. Het vertelt de geschiedenis van Operatie Overlord en
is daarnaast een overzichtelijke
reisgids, die de lezer rondleidt
langs legio markeringspunten in
Normandië, zoals verdedigingswerken en andere historische
plekken. Het boek bevat talrijke

illustraties met historisch en
hedendaags fotomateriaal, sfeerbeelden en routebeschrijvingen
naar bekende en onbekende
bezienswaardigheden. Zeer aanbevolen
De invasie. De onvergetelijke geschiedenis van de
helden van D-Day. Alex
kershaw. Uitg. Balans, Amsterdam, 2019, prijs € 25
Een spannend boek met veel oog
voor details en persoonlijke verhalen over de militairen die meegedaan hebben aan de invasie in Normandië, D-Day 1944. De bekende
schrijver en militair historicus Alex
Kershaw volgt de lotgevallen van
de mannen die de eerste missies
moesten uitvoeren om deze historische operatie tot een goed einde
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Agenda
Zondag 27 oktober
Lezing Wim Zwitser: ‘Amos - van
afgoderij tot herstel’, Almelo,
Baptistengemeente De Bron,
Adriaen Brouwerstraat 2, 19.00
uur, info: zoeklicht.nl/agenda
Maandag 28 oktober
Lezing Wim Zwitser: ‘Christus’,
Steenwijk, Bethel, Gasthuislaan
109, info: zoeklicht.nl/agenda
(4e lezing uit een serie van 4)
Dinsdag 29 oktober
Lezing Chaim Silberstein: ‘Waar
blijft de vrede van Jeruzalem’,
Zwolle, Zuiderhof, Troelstrastraat 25, 20.00, info: cvi.nl
Woensdag 30 oktober
Ontbijtsessie: de rol van de kerk
bij geloofsopvoeding thuis, 9.00 12.30 uur, Nieuweroord, Hervormde gemeente, Middenraai 77,
gratis, aanmelden: www.jop.nl/
trainingen
Woensdag 30 oktober
Speciale dag voor kerkelijk werkers door de PKN, 15.00 - 19.00
uur, Utrecht, Dienstencentrum
PKN, gratis, incl. koffie en broodje, aanmelden via
www.protestantsekerk.nl/
evenementen

Corjan Matsinger is jongerenwerker, religieus trendwatcher, spreker, auteur en mede-eigenaar van de organisatie Young & Holy.

“Van jeugddiensten krijg
ik meestal kromme tenen”
al. ‘Als er ouderen boos uit de
dienst zijn weggelopen, dan heb je
een goede jongerendienst gehad.’
Ik moet hier nog weleens aan
terugdenken als ik in de kerkzaal
wat om me heen kijk. Een aantal
jongeren hangt op de achterste
bank met oortjes in, een paar
anderen doen enthousiast mee,
Door CoRjAN MATSINGER , UTRECHT
maar het zijn vooral volwassenen
Het is zondagmorgen tien uur, de van de middengeneratie die ik zie
genieten van de samenkomst.
deuren van de kerk staan open
Een tiener vertelde me dat hij
en de band speelt ‘hippe’ opwekaltijd naar de
kingsliedjes. Niks
jeugddienst komt
Liedboek vandaag,
is elke jeUGddienst niet
omdat die iets
in deze samenhet bewijs VAn het Feit dAt
minder slecht is
komst zijn het
de jonGeren er Alle Andere
dan de rest. ‘De
de kaskrakers
ZondAGen niet bij horen?
gewone dienst
‘My lighthouse’,
geef ik een 4, maar deze dienst is
‘10.000 redenen’ en ‘Mijn Vereen krappe voldoende, weet je.
losser leeft’ die de toonhoogte
Mijn ouders willen graag dat ik
bepalen. Met wat geluk wordt er
naar de kerk ga, dus ik zit hier op
ook nog een videoclip gedraaid
basis van onderhandeling.’
en een gek ‘zitten-staan-spel’
gedaan in de dienst. Ik word als
Er niet bij horen
‘hippe’ dominee geacht geen
Er spookt soms een gedachte in
preek, maar een vlot praatje te
mijn hoofd. Is elke jeugddienst
houden. Na afloop vertelt een
niet het bewijs van het feit dat de
groepje tieners dat ze mij de
jongeren er alle andere zondagen
cabaretier-dominee noemen en
niet bij horen? De andere veertig,
dat dit een compliment is.
46 of 48 zondagen per jaar staan
er blijkbaar andere generaties
Maar hoe weet je nu of je een
centraal? Worden met de zes
goede jeugddienst hebt gehad?
jeugddiensten per jaar de andere,
Dat is simpel hoor, vertelde een
Youth for Christ medewerker me saaie diensten afgekocht. Sterker
nog, sommige kerken zetten de
pak-’m-beet twintig jaar geleden
Jeugddiensten - daar krijg ik
meestal kromme tenen van.
Ik zal u uitleggen waarom;
kijk eens over mijn rug mee
als ik moet voorgaan in zo’n
jeugddienst.

jeugddienst vooral in als een mid- raketten: ze zoeken passie en
vuur. Een meisje vertelt me: ’Ik
del om de kwijnende middag of
heb liever een dominee met sanavonddienst in leven te houden.
dalen en een goed verhaal, of een
Kwestie van win-win volgens een
eerlijk en kwetsbare getuigenis,
jeugdouderling die ik sprak. Windan een hippe
win - voor wie
spreker zonder
eigenlijk?
het Zijn VoorAl VolwAssenen VAn
inhoud.’ Gelijk
Ik sta niet alleen
de middenGenerAtie die ik Zie
heeft ze. Kijk, ik
in mijn twijfel.
Genieten VAn de sAmenkomst.
houd van creaEen poosje terug
tieve vormen en eigentijdse, stelas ik in een christelijk magazine
vige muziek, maar uiteindelijk kan
de stelling: ‘Het past niet meer in
alleen vuur harten doen ontbrandeze tijd om een jeugddienst te
den, toch?
organiseren.’ Van de mensen die
reageerden, was 86 procent het
Hoe gepassioneerd zijn we over
eens met de stelling. Dit geeft te
denken, lieve jeugddienstcommis- het evangelie en is dit te proeven
in onze kerken? Elke dienst is een
sies. Met een paar hippere liedjes
place-to-be voor jongeren als we
gaan we het niet redden richting
elkaar echt ontmoeten, ons laten
jongeren.
inspireren door de boodschap
van Jezus en in beweging komen
Hittezoekende raketten
voor de wereld om ons heen.
Terug naar de jongerendienst
waar ik de ‘preek van de week’
ALLE kerkdiensten moeten daarmag doen. Ik kijk nog eens rond
om ‘jongerenproof’ zijn. Grote
en zie jongeren genieten die
kans dat de ouderen hiervan ook
muziek maken; ik zie twee jonprofiteren.
gens in de weer bij de beamer en
een paar jonge gasten zijn al bezig Zo niet, dan doen we toch
bij de bar om het drinken klaar te gewoon zes keer per jaar een
ouderendienst? Desnoods in de
zetten.
middag.
Jongeren en ouders die de
samenkomst met elkaar organise- (Bron: ND)
ren en leiden - dat is al een stuk
beter dan alleen tieners met een
collectezak laten rondgaan.
Jongeren zijn hittezoekende

Donderdag 31 oktober
Bijbelquiz, 19.30 uur, Daarlerveen, De Schoof, info en aanmelden: verspieders.expres@gmail.
com of bel met Roelof Hekman,
tel 0546-643151
Donderdag 31 oktober
Protestantse lezing 2019 over
‘Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van secularisatie?’,
20.00-22.00 uur, Arnhem,
Koepelgevangenis ‘De Berg’,
Wilhelminastraat 16
Donderdag 31 oktober
Avond voor alleengaanden,
19.30 uur, Apeldoorn, De Basis,
gebouw055, Condorweg 1,
toegang gratis
Vrijdag 1 november
Bijeenkomst voor vrouwen,
(interkerkelijke ontmoeting) 19.00
uur, Hardenberg, Sjaloomkerk,
Hessenweg 57, gratis (collecte)
Vrijdag 1 en zaterdag 2
november
Global Leadership Summit (GLS)
2019, Drachten, informatie en
aanmelden: www.glsnederland.nl
Zaterdag 2 november
Inspirerende werkdag ambtsdragers door PKN, 10.00-16.00 uur,
Assen, € 30 per persoon,
www.protestantsekerk.nl/training
Dinsdag 5 november
Webinar ‘De Bijbel dichtbij’,
20.00 uur, gratis, te volgen via pc,
mac, tablet of smartphone met
goede internetverbinding, aanmelden: https://jop.nl/trainingen/
webinars
Zaterdag 9 november
Open Doors-Dag: ‘Hoop doet
leven’, Utrecht, Jaarbeurs, 10.0016.00, info/tickets: opendoors.nl/dag
Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Muziekagenda
Vrijdag 25 oktober
Concert Martin Zonnenberg
op het Amoor orgel, 19.30 uur,
Berghuizen, gereformeerde
kerk (Koekange / Ruinerwold),
gratis (collecte)

Vervolg van pagina 1

Adelaars overwinnen de wet van zwaartekracht door te vliegen, en wat
waar is voor vogels is waar voor de ziel. Als je de horizon van de hemel
wilt zien, hoef je alleen maar je vleugels uit te slaan

Zaterdag 26 oktober
Jubileumconcert Eberhardt
Zwart, 20.00 uur, Emlichheim,
altreformierte Kirche,
Mühlenstraße 17, gratis (collecte)
Zaterdag 26 oktober
‘Hoop die leeft in mij’-tour
met Sharon Kips, Reyer en
Gospelkoor Tin Speransa,
20.00 uur, Zwolle,
Verrijzeniskerk, Bachlaan 150,
€ 15, www.eventsforchrist.nl
Zondag 27 oktober
Avondmuziek rond Allerzielen,
20.00 uur, Groningen, San
Salvatorkerk, Hora Siccamasingel
202 (hoek van Iddekingeweg),
gratis (collecte) info: Chris
Fictoor, tel. 06-53799635,
c.w.a.fictoor@fictoor.nl
Zondag 27 oktober
Zuidwoldiger Zangavond
met Christelijk Mannenkoor
Stadskanaal, 19.00 uur,
Zuidwolde, Hervormde Kerk,
Hoofdstraat 98
Vrijdag 1 november
Zingen voor Israël, oldemarkt,
Hervormde Kerk, Marktplein 7,
20.00, info: cvi.nl
Vrijdag 1 november
Dubbelconcert G-orkest en
Muzikale Gasten, 19.30 uur,
Hoogeveen, Wilhelmina Muziek
Centrum, Groenewegenstraat 27b
Zaterdag 2 november
Kleurrijke klanken in Sanders
Finale, Sander van Marion (orgel),
Evelyn Heuvelmans (hobo), 20.00
uur, Lemelerveld, WHZ-hal,
€ 15, www.huetink-royalmusic.nl
Zaterdag 2 november
Joh. de Heer-zangavond, 19.30
uur, Hardenberg/Heemse,
Hessenwegkerk, Hessenweg 47,
gratis (collecte)
Zaterdag 2 november
Najaarsconcert met Asser
Kamerkoor ‘Arpeggio’, 20.00
uur, Assen, De Kandelaar, Oude
Molenstraat 20, vanaf € 12,50
Zaterdag 2 november
Benefietconcert Hoogeveens
Christelijk Mannenkoor (HCM)
20.00 uur, Hoogeveen, Goede
Herderkerk, Middenweg 14,
gratis (collecte voor stichting ‘De
regenboog voor Gambia’,)
Zaterdag 2 november
Afscheidsconcert Sander van
Marion, 20.00 uur, Lemelerveld,
Willem Hendrik Zwarthal,
Grensweg 17, € 15
Zondag 3 november
Oratoriumkoor Assen zingt Dvořák,
16.00 uur, Assen, Lindelaan 49,
€ 22 (t/m 18 jaar gratis)

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

Joni Earecksson Tada

“Mijn lijden helpt mij
de hemel te zien”
Ik vroeg me altijd af waarom
Paulus in de Bijbel ontberingen ‘licht en kortstondig’
noemt. Jaren van ellende
openden mijn ogen voor zijn
inzicht.
Door joNI EARECkSoN

“Francie, wil je kopieën maken van
deze brief en de originelen in het
archief opbergen?” vroeg ik mijn
secretaresse zonder op te kijken
van mijn bureau. “En,” zuchtte ik,
“wil je alsjeblieft nog een keer de
slaapbank uittrekken?”
“Meen je dat? Nog een keer?”
“Ja, nog een keer,” zei ik.

ven van mijn bureau pakte en
zich opmaakte om weg te gaan,
bleef ze staan, leunend tegen de
deurpost. “Ik wed dat je niet op
de hemel kunt wachten. Weet je,
zoals Paulus zei: ‘We zuchten in
onze aardse tent en zouden willen
dat onze hemelse woning er nu
al over wordt aangetrokken’.” (2
Korintiërs 5:2) Ik kreeg weer tranen in mijn ogen, maar deze keer
waren het tranen van opluchting:
“Ja, het zal geweldig zijn!”

Op dat moment droomde ik waar
ik al duizenden keren van had
gedroomd: de hemel. Ik haalde1
Korintiërs 15 aan: ‘Het vergankelijke lichaam moet worden bekleed
met het onvergankelijke’. O, dat
Voor de vierde keer die dag
ik helemaal gericht kon zijn op die
moest ik uit mijn rolstoel worden
getild om te kunnen liggen. Daarna heerlijke beloften die Paulus hier
uitspreekt en hoe God die stuk
moest ik me uitkleden om mijn
voor stuk heerlijk zal vervullen.
korset aan te passen. Ondiepe
Dat is alles wat ik nodig heb. Ik
ademhaling, zweten en een torenopende mijn ogen en zei hardop:
hoge bloeddruk gaven aan dat iets
“Kom snel, Here
mijn verlamde
Jezus.”
lichaam afkneep of
toen God mijn Gebroken nek oP
dicht drukte. Termij AF stUUrde, blies hij de lAmPen
Deze ervaring
wijl mijn secretain mijn leVen Uit die het ‘hier en
heb ik vaak twee
resse mijn tranen
nU’ VerliChtten.
of drie keer per
wegveegde en de
week. Lichamelijk verdriet en
slaapbank naast mijn bureau uitemotionele pijn zijn eerlijk gezegd
trok, staarde ik afwezig naar het
een onderdeel van mijn dagelijkse
plafond. “Ik kan het niet meer
routine. Maar deze ontberingen
opbrengen,” mompelde ik.
zijn een middel waarmee God me
Francie schudde haar hoofd en
helpt mijn gedachten op het hiergrijnsde. Terwijl ze de stapel brie-

kerkdien
Zondag 27
voorganger
Pastorale
Mocht u die
u dan conta
ouderlingen
Zieken en a
vingen te krijgen.) Net als de
namaals te richten. En ik bedoel
hebben: wen
muur die een dunne lijn wordt, en nabijheid
niet het hiernamaals als een
kun je de andere kant zien.
doodswens, psychologische truc
Bloemen g
of ontsnapping uit de realiteit - ik
dhr. J. Lok n
Dat is wat mij die dag op mijn
bedoel het als de echte realiteit.
en naar dhr.
kantoor is overkomen. Ik was in vierden deze
staat verder te kijken dan mijn
Als ik vanuit het perspectief van
huwelijksjub
‘muur’ om te zien waar Jezus me felicitaties e
de hemel op mijn problemen
op mijn spirituele reis bracht.
neerkijk, zien mijn beproevingen
wenst.
De Bijbel toont ons dit eeuwige Bericht va
er heel anders uit. Van onderaf
perspectief. Ik noem het graag
gezien lijkt mijn verlamming een
mw. Ebelt
het ‘einde-van-tijd-zicht’. Dit
enorme muur, waar ik nooit
maker. In d
beeld scheidt wat kosteres van
overheen kom.
vergankelijk is van met haar ec
Maar als ik van
liChAmelijk Verdriet en
wat blijvend is.
bovenaf kijk, lijkt
ze veel voor
emotionele Pijn Zijn eerlijk
Aan wat van voor- ze met toew
die muur een
GeZeGd een onderdeel VAn mijn
bijgaande aard is, beiden niet
dunne lijn, iets
dAGelijkse roUtine.
zoals fysieke pijn, waren zijn z
wat kan worden
zal een einde komen. Maar wat wonen. In 2
overwonnen. Het is - en ik was
blijvend is, de glorie, de overwin- den en had
blij toen ik dat ontdekte - het
ning die voortkomt uit die pijn, nodig. Met K
vogelperspectief waar Jesaja over
spreekt in hoofdstuk 40:31: ‘Maar zal voor altijd blijven bestaan.
een rolstoel
wie hoopt op de Heer krijgt nieu- Het is zoals de apostel Paulus
van haar do
schrijft: ‘De geringe last die we een dienst in
we kracht: hij slaat zijn vleugels
tijdelijk te dragen hebben, brengt laatste jaren
uit als een adelaar, hij loopt maar
ons een eeuwige luister, die alles in Steenwijk
wordt niet moe; hij rent, maar
omvat en alles overtreft. Wij
wordt niet uitgeput.’
personeel v
richten ons niet op de zichtbare het overlijde
dingen maar op de onzichtbare, jaar geword
Adelaars overwinnen de wet van
zwaartekracht door te vliegen, en want de zichtbare dingen zijn tij- menkomst w
delijk, de onzichtbare eeuwig.’
wat waar is voor vogels is waar
Steenwijk.
voor de ziel. Als je de horizon van (2 Korintiërs 4:17). De apostel Muziek in
Petrus schrijft aan christelijke
de hemel wilt zien, hoef je alleen
Liederen en
vrienden die gegeseld en geslagen liturgie, zegt
maar je vleugels uit te slaan. (Ja,
je hebt vleugels en je hebt geen
worden: ‘Verheug u hierover, ook ker, predika
grotere, betere nodig, je bezit
al moet u nu tot uw verdriet nog Gemeente D
alles wat je nodig hebt om een
Noordsches
hemels perspectief op je beproeLees verder op pagina 11dat de geme
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een korte tijd allerlei beproevingen verduren’ (1 Petrus 1:6).
Verheugen? Wanneer je voor de
leeuwen wordt gegooid?
Deze vorm van nonchalance over
hartverscheurend lijden maakte
me voorheen gek. Ik zat in een
rolstoel en staarde uit het raam
naar de weilanden rondom onze
boerderij. Ik vroeg me af: Heer,
hoe kan iemand mijn problemen in
vredesnaam ‘licht en kortstondig’
noemen! Ik zal nooit meer lopen
of rennen. Mijn lichaam is een lekkende zak met botten. Ik ruik naar
urine. Ik heb last van mijn rug. Ik
zit gevangen voor dit raam.
Jaren later brak echter het licht
door: de door de Geest geïnspireerde schrijvers van de Bijbel
hadden eenvoudigweg een ander

perspectief, een ‘einde-van-tijdzicht’. Tim Stafford schrijft: “Daarom lijkt de Bijbel soms op irritante
wijze het zicht op de realiteit kwijt
te zijn, alsof filosofische problemen
en persoonlijke ondraaglijke pijnen
er helemaal niet toe doen. Maar
dat perspectief op het leven krijg je
gewoon als je ernaar kijkt vanaf het
einde. Perspectief verandert alles.
Wat op dat moment zo belangrijk
leek, had helemaal geen betekenis.”
Let wel, ik zeg niet dat mijn verlamming op zichzelf licht is; die
wordt alleen licht in vergelijking
met het veel grotere gewicht aan
de andere kant van de weegschaal.
En hoewel ik normaal dertig jaar
in een rolstoel niet ‘tijdelijk’ zou
noemen, is het dat wel, wanneer
je je realiseert dat je ‘een mist
bent die een tijdje verschijnt en
dan verdwijnt’ (Jakobus 4:14).
Niets anders heeft de manier

waarop ik naar mijn lijden kijk, zo
radicaal veranderd als de sprong
naar dit eindpunt. Toen God mijn
gebroken nek op mij af stuurde,
blies hij de lampen in mijn leven
uit die het ‘hier en nu’ verlichtten
en het zo boeiend maakten. De
donkere wanhoop van de totale
en permanente verlamming die
daarop volgde was niet leuk, maar
het heeft de hemel zeker tot leven
gebracht. En op een dag, wanneer onze Bruidegom terugkomt
- waarschijnlijk wanneer ik midden
in mijn kantoor op de slaapbank lig
voor de zoveelste keer - zal God
de hemelluiken openen. Ik twijfel
er niet aan dat ik op dat moment
opgewondener zal zijn, dan als ik
nu weer zou kunnen opstaan en
lopend mijn kantoor zou kunnen
verlaten.
Ondertussen richt het lijden mijn
hart huiswaarts.
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Dit essay is overgenomen uit haar nieuwste boek
‘Heaven’ (Zondervan Publishers).

Meer joni
Joni Eareckson werd in 1949 geboren als
jongste in een gezin met vier dochters.
Ze deed aan paardrijden, wandelen, tennis en zwemmen. Op 30 juli 1967 nam
ze een duik in de Chesapeake Bay, in een ondiep
gedeelte. Daardoor raakte ze verlamd vanaf haar nek.
Tijdens haar twee jaar durende revalidatie leed ze aan depressies en
geloofstwijfel. Niettemin leerde ze mondschilderen. Ze verkocht haar
kunstwerken, schreef meer dan vijftig boeken, nam enkele muziekalbums op en speelde de hoofdrol in een ﬁlm over haar eigen leven.
Haar autobiograﬁe kwam in 1976 uit en werd in verschillende talen
uitgebracht, ook in het Nederlands: Joni. Ontroerend verhaal van
een invalide vrouw en haar levensstrijd. In 1982 trouwde ze met Ken
Tada. Joni en Ken wonen in Californië. In 2010 kreeg ze borstkanker,
waarvoor ze succesvol werd behandeld. Joni geeft leiding aan ‘Joni
and Friends International Disability Centre’, een christelijke hulporganisatie voor mensen met een handicap.

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

kerkdiensten
Zondag 27 oktober. 11.00 uur,
voorganger dhr. S. Bakker.
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.
Bloemen gingen deze week naar
dhr. J. Lok nog t.g.v. zijn verjaardag
en naar dhr. en mw. Stoter-Jut, zij
vierden deze maand hun 40-jarig
huwelijksjubileum. Onze hartelijke
felicitaties en Gods zegen toegewenst.
Bericht van overlijden van
mw. Ebeltje Driezen -Schoemaker. In de jaren tachtig was zij
kosteres van onze kerk. Samen
met haar echtgenoot Aaldrik deed
ze veel voor de kerk en dat deed
ze met toewijding en plezier. Toen
beiden niet meer goed ter been
waren zijn ze in Giethoorn gaan
wonen. In 2004 is Aaldrik overleden en had ze volledige verzorging
nodig. Met Kerst bezocht ze, in
een rolstoel en samen met een
van haar dochters, nog weleens
een dienst in Blankenham. De
laatste jaren is ze in Zonnekamp
in Steenwijk liefdevol door het
personeel verzorgd, zo staat in
het overlijdensbericht. Ze is 90
jaar geworden. De afscheidssamenkomst was op 16 oktober in
Steenwijk.
Muziek in de eredienst
Liederen en muziek dragen de
liturgie, zegt ds. Wouter Bakker, predikant in de Hervormde
Gemeente De Brug NieuweroordNoordscheschut. Belangrijk is
verder op pagina 11dat de gemeente door het zingen

volop en bewust deel kan nemen
aan de eredienst. Met het oog
daarop hebben liederen meerdere
functies. Een lied moet aansluiten
op wat eerder was en liefst ook
anticiperen op wat komen gaat. Er
moet evenwicht zijn in liederen die
je helpen je het geloof toe te eigenen – inzingen – en liederen die
helpen uiting te geven aan dat wat
op de bodem van je hart leeft –
uitzingen. De liedkeuze is dus een
grote puzzel. In onze gemeente
zingen we ook nog eens uit verschillende liedbundels, dus uit verschillende tradities. Niet ieder lied
kan op iedereen van toepassing
zijn. Zo niet, dan is het misschien
wel passend voor je buurman in
de kerk. Als alles ‘klopt’, als het
geheel van de liturgie een levendige samenloop van tekst en muziek
is en daarin de dialoog tussen God
en mensen doorklinkt, is dat heel
mooi. Met elkaar houd je de lofzang gaande.
Een betere wereld
Een mooie gedachte in het Jodendom is die van tikoen olam – het
“herstel van de wereld”. Volgens
deze gedachte heeft God zijn
geboden gegeven om beetje bij
beetje, door te leven naar Zijn
geboden, de gevallen schepping
te herstellen voor het koningschap van God. Met elk gebaar van
naastenliefde werk je zo aan een
betere wereld: een wereld waarin
mensen oog hebben voor elkaar,
elkaar helpen en Gods liefde in
praktijk brengen. Een stukje van
Gods koninkrijk in de praktijk!
Citaat: Als je het karakter van een
mens wilt leren kennen, moet je hem
macht geven. Abraham Lincoln
(1809-1865 staatsman)
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

Dienst zondag 27 oktober
Heilig Avondmaal, Blokzijl Grote
kerk, 10.00 uur, De Vierhoek,
11.30 uur. Voorganger ds. J. Vonk,
Organist: mw. C. v.d. Berg. Collecte: 1e (avondmaal) kerk in actie
najaarszendingscollecte, 2e eigen
kerk, 3e verwarming kerkgebouwen.
Komende zondag is er zoals
gewoonlijk ook weer koffie drinken. Wees van allen van harte
welkom!
Pastoraat
Onze aandacht en gebeden
gaan uit naar Roelien de Langede Lange, haar gezin en familie.
Roelien woont sinds enige tijd in
Nieuw Clarenberg, kam. 532 Vollenhove. Een kaartje wordt zeer
op prijs gesteld.
Mw H.F.Marsman-Uilenreef,
verblijft nog in Reggersoord te
Meppel en wacht op een verblijf
elders. Reggersweg 1 7943KC
Meppel.
Er zijn geen ziekenhuisopnames te
vermelden. Wel wensen wij ieder
die herstellende zijn als ook onze
zieken veel sterkte en Gods nabijheid toe.
Liefde eenmaal uitgesproken
als Uw woord van het begin,
Liefde ,wil ons overkomen
Als geheim en zegening.
lied 791: 1
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!
Vernieuwing kinderkerk
De KinderKerk zal vanaf nu worden geleid door 1 leiding voor 2
groepen. De KinderKerk start om
10.00 in de consistorie voor de
kinderen vanaf 3,5 jaar t/m groep
3. De kinderen van groep 4-8
starten in de kerk en komen voor
de eerste schriftlezing naar de
KinderKerk. De kinderen worden
dan door een van de ouderlingen
vanuit de kerk naar de consistorie
ruimte gebracht. Ze sluiten dan
aan bij de andere kinderen. Alle
kinderen en leiding komen dan
voor het slotlied terug in de kerk,
zodat we gezamenlijk de dienst
kunnen afsluiten. In Scheerwolde
is er KinderKerk voor 1 groep,
vanaf 3,5 jaar tot groep 8. Alle

kinderen gaan dan met de leiding
voor de eerste schriftlezing naar
de KinderKerk ruimte. Ze komen
dan voor het slotlied weer terug
in de dienst. Tijdens bijzondere
diensten, zoals dopen, advent en
40-dagentijd periode, Palmpasen,
Pasen, Pinksteren en Kerst loopt
het anders. Alle kinderen starten dan eerst in dienst en gaan
dan gezamenlijk met de leiding
naar de KinderKerk. Alle kinderen komen dan voor het slotlied
terug in de dienst.
Agenda
Zondag 27 okt. dienst om 10.00u
Grote Kerk met Heilig Avondmaal en om 11.30u H.A. in de
Vierhoek.
Cantatedienst 3 november
Over twee weken op zondag 3
november is er weer een cantatedienst. Tijdens de dienst wordt
cantate 106 ‘Gottes Zeit ist die
allerbeste Zeit’ van Bach uitgevoerd. Deze cantate ook wel
bekend onder de naam Actus
Tragicus, wordt door kenners als
Bachs grootste genoemd. Bach
schreef deze cantate op 22-jarige
leeftijd. De cantate verwoordt
het sterven als een vredig binnengaan in het paradijs. De sopraan
zingt de teksten van de ziel, de
alt de teksten van de individuele
mens (in het bijzonder David), de
tenor de teksten van de mensheid en de gewijde schrijver, in
het bijzonder Mozes. Ten slotte,
zoals ook in de Matthäus-Passion,
zingt de bas de teksten van God
en Jezus.
De voorganger in deze cantatedienst is onze eigen predikant
Jelle Vonk. Koor en orkest staan
onder leiding van Mannes Hofsink. De dienst begint om 15.30
uur. Van harte uitgenodigd voor
deze bijzondere dienst.
RTG op 4/11 is verplaatst
naar 12/11
Het onderwerp dit keer gaat over
Voedsel veiligheid en voedselzekerheid: de rol van genetisch
gewijzigde organismen (“GGO’”)
We hopen op een grote opkomst.
Onze spreker de heer Krijn
Poppe is uitermate deskundig
op dit terrein en staat midden in
de discussie en onderzoek naar
verduurzaming van de agrarische
sector. De avond zal gehouden
worden op dinsdag 12 november en begint om 20:15 in ’t Lam,

Blokzijl. Entree is €5,00 voor
de koffie en thee. Opgave kan
per mail bij pmuller2@freeler.nl.
Namens de RTG commissie,
Pieter Muller
Op maandag 14 oktober zijn wij
van de jeugdkerk met 5 jongeren
en 2 leiders naar een kerkdienst
van Duitse jongeren geweest.
Deze jongeren varen met de boot
tijdens hun herfstvakantie een
route door Friesland en kwamen
ook langs Blokzijl en gaven een
korte dienst bij ons in de kerk. Wij
waren met zijn allen erg positief
over de sfeer en mensen. We hebben samen gezongen en er werd
voorgelezen. We hebben na de
tijd nog even gezellig met een paar
mensen waaronder twee Duitse
meiden die ook Nederlands konden, nagepraat en zo de avond
afgesloten. Het was erg leuk en
zeker voor herhaling vatbaar
Het was daar, dat er met elkaar
een lied gezongen werd, wat
afgelopen zondag in de eredienst
opnieuw werd gezongen.
Het luidt als volgt in het duits weliswaar:
Lied: Sei ein Licht auf meinen
Wegen
Refrein:
Sei ein Licht auf meinen Wegen,
sei wie Feuer in der Nacht,
sei das Boot, das an den Stegen
sicher festmacht für die Nacht.
Sei ein Licht auf meinen Wegen,
sei wie Feuer in der Nacht,
sei das Boot, das an den Stegen
sicher festmacht für die Nacht.
1. Hab ich mich total verirrt, keine
Richtung stimmt, Wenn die Welt
mich nur verwirrt und mir die
Hoffnung nimmt.
2. Wenn die Einsamkeit mich
packt, Freunde ferne sind, wenn
ich schutzlos bin und nackt, in
manchem kalten Wind.
3. Wenn die Traurigkeit mich
Lähmt, keiner mich versteht.
Lachen mich dann nur beschämt
und alle Freude geht.
4. Wenn ich mit dir zusammen
bin, die Liebe uns Erfüllt, Zeit und
Raum nicht wichtig sind und alle
Sehnsucht stillt.
5. Unterwegs in deiner Welt, auf
Freizeit,dass sind wir.
6. Gemeinschaft gibt es hier nur
so und dafür danken wir.
Lees verder op pagina 12
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Pastoraat en diaconaat. Er
werd door velen en op velerlei
manier aandacht aan elkaar gegeven: een bloemetje, een bezoek of
een kaartje.
Catechese. Dinsdagavond was er
catechisatie. Ds Jelle vertelde over
zijn verblijf in Chili. Hij liet dia’s zien
over de Mapuche-indianen en vertelde over hun manier van leven en
geloven.
Filosoferen aan de kolk.
Woensdagavond was ds Iemke
Epema te gast en gaf een inleiding
over de Canadese filosoof Charles
Taylor.
Werkgroep communicatie.
Donderdagavond, voorafgaand aan
de Kerkenraadsvergadering, kwam
de werkgroep bij elkaar om nog
een keer met elkaar het beleidsstuk: ‘Geloven in communicatie’ te
bespreken, alvorens dit aan de Kerkenraad aan te bieden.
Kerkenraad. Daarna vergaderde
de Kerkenraad. Belangrijkste punt
was bovengenoemd beleidsstuk
van de Werkgroep Communicatie.
Daarin wordt een visie gepresenteerd hoe we uns erfeenduidig en
samenhangend de communicatie
naar binnen als naar buiten toe
kunnen verbeteren. De Kerkenraad
nam de adviezen van de Werkgroep over.
Clubwerk. Vrijdagavond was er
weer clubavond in de Waaier.
Bezoekdienst.
Op 27 oktober mw G. Leeuw-van
Benthem, 87 jaar, Slingerpad 2, op
31 oktober mw M. H. Spin-Ziel,
75 jaar, Barend Loosweg 47. Allen
te Blokzijl. U, allen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag
gewenst. Namens de bezoekdienst,
Marie Dijkman-van der Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzijl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bijzondere
activiteiten, die er zijn in en om de
kerk!
Kopij eerstvolgende nummer voor
het nummer dat vrijdags uitkomt:
kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag
12.00 uur naar Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 27 oktober gaat in de
dienst onze eigen predikant ds.
A.C.J. van Waard – Pieterse voor.
De organist is de heer S. Huismans en de heer J. Bouwmeester
is de dienstdoende ouderling.
Tijdens deze dienst vieren we
het Heilig Avondmaal in lopende
vorm en in deze dienst zal tevens
afscheid worden genomen van
ouderling mevrouw M. Petter.
De uitgangscollecte is bestemd
voor het Ouderenwerk. Tijdens
de diensten zal er oppas aanwezig
zijn voor de kleintjes. Kerkver-

voer: Hans Spitzen, tel. 360322.
Van de Diaconie
Zondag 27 oktober vieren wij het
Heilig Avondmaal. Tijdens deze
dienst willen wij collecteren voor
de Sunday Foundation. Deze collecte bevelen wij van harte bij
u aan! Hieronder leggen wij uit
waarom: De Sunday Foundation
is een initiatief van de Rotterdammers Sander de Kramer en Hugo
Borst. Deze bevlogen schrijvers/
columnisten schreven veel over,
wat zij noemen, ‘vergeten plekken’ in de wereld. Plekken waar
zich schrijnende, ontoelaatbare of
zelfs onmenselijke dingen afspelen,
maar die om één of andere reden
geen of weinig internationale aandacht krijgen. Plekken waar mensen in nood verkeren, maar waar
niets aan gedaan wordt. De Kramer en Borst vinden dat onverteerbaar. Daarom zijn zij, met een
groep gelijkgestemden waaronder
artsen en geëngageerde ondernemers, de Sunday Foundation
gestart. De Sunday Foundation
heeft diamantkinderen uit de mijnen gehaald. Ook hebben zij er
voor gezorgd dat voormalig straatprostituees de uniformen van
scholieren maken, dat ex-kindsoldaten meehelpen met bouwen van
scholen en zo het vak van bouwvakker leren. Momenteel helpt de
Sunday Foundation vele duizenden
gehandicapte-, weeskinderen en
kinderen uit de armste gezinnen
naar school. En zorgt het met
landbouwprojecten, opleidingscentra, microkredienten, werk en
medische hulp voor zelfredzaamheid. De stichting zet op de slechtste plekken ter wereld projecten
op om de ergste nood te lenigen.
Projecten van hoop. En, als het
aan de medewerkers van de Sunday Foundation ligt, een hoop projecten! Namens de diaconie, Grieteke, Gerry en Marleen.
Noord Nederlands
Gemengd koor geeft concert
Steenwijk Grote Kerk 1 november. Nieuw groot projectkoor
o.l.v. muzikaal trio Harold Kooij,
Hugo van der Meij en Hendrik van
Veen, met breed geestelijk repertoire laat voor het eerst van zich
horen. Van Negro sprirituals tot
Schubert, en eigen bewerkingen
van goed in het gehoor liggende
koormuziek. Om de beurt wisselen de drie dirigenten van de bok,
maar ook van instrument; twee
concertvleugels worden bespeeld
evenals het prachtige Van Oeckelen orgel. Het nieuwe koor klinkt
veelbelovend door de prachtige
heldere koorklank en muzikaliteit! Volg dit op FaceBookPagina;
‘Noord Nederlands Gemengd
Koor’. Koor: Muzikale intermezzo’s; Quattre Mains; Samenzang;
en een gezellige pauze. Aanvang
20:00 uur. Kaarten aan de zaal;
Volwassenen €10 / kinderen tot 12
jaar €5.

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

Zondag 27 oktober begint de
dienst in Kuinre om 9.30 uur. In
deze dienst zal dhr. S. Bakker van
Urk voorgaan.
Zondag 3 november is een
gezamenlijke dienst in Kuinre,
aanvang 10 uur. In deze dienst zal
Ds. J. Riemersma uit Sliedrecht
voorgaan.
Woensdag 6 november, Dankdag voor gewas en arbeid. Dit is
een gezamenlijke dienst in Kuinre,
waarin Ds. D.J. Lagerweij uit
Zwolle zal voorgaan. Aanvang van
de dienst is 19.30 uur.
Als kerkenraad willen wij u vragen als er ziekte is of behoefte
aan een gesprek contact op te
nemen met de scriba of de ouderling. Wij zijn graag op de hoogte.
Met een vriendelijke groet, Protestantse Kerk Kuinre.

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

Zondag 27 oktober
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger:
ds. E. van Veen. Organist: Jannie Bennen. Ophaaldienst: dhr.
E. Kooij. Bloemendienst: fam. W.
Gaal. Eindcollecte: Streekverband. De lezingen zijn deze zondag: Jeremia 14:7-10 en 19-22 en
Lucas 18:9-14.
“Bidden in de praktijk”
Bidden is niet vrijblijvend. Het
ordenen van je vragen, van wat
er in je omgaat en het uitspreken van je nood in het gebed
legt een verbinding tussen mij
en de ander, mij en God zelf. Ik
spreek, hij luistert. En als het
ware komt het antwoord terug.
En wat doe je nu? In ons verhaal
gaan twee mensen naar de tempel om te bidden, om mee te bidden bij het dagelijkse ochtend- of
avondgebed. Twee mensen die
volkomen tegengesteld zijn, de
één is farizeeër en de ander tollenaar. De één recht in de leer,
de ander recht in de leer van het
wereldse gezag. Beiden willen ze
bidden. De één vindt zijn woorden en is daarin veroordelend:
‘laat mij niet zo zijn als die tollenaar, die collaboreert met de
Romeinse bezetter’. De ander,
bewust ervan dat zijn beroep zijn
handen onrein hebben gemaakt,
durft nauwelijks de ogen op te
slaan. Hij vraagt om vergeving,
verzoening over zijn wezen, zijn
mens-zijn. Stamelend, onwennig.
Wiens gebed wordt verhoord?
In deze dienst worden de heren
Henk Linthorst en Jan de Vries
als diaken, en dhr. Gerrit Dekker
als scriba bevestigd. Tegelijkertijd
nemen we afscheid van mevr. Jannie Martens-Stegink als diaken en
dhr. Kees Offringa als scriba. We
hopen op een goede dienst met
elkaar.
Lutherzangavond
De Raad van Kerken Steenwijk
e.o. nodigt u uit voor de Lutherzangavond op zondag 27 oktober
a.s. om 19.00 uur in de Grote of
St. Clemenskerk te Steenwijk.
Samen zingen en luisteren naar
het Chr. Mannenkoor Steenwijk

onder leiding van Marco Hoorn.
Arjan Kroes zal het koor en de
samenzang op het orgel begeleiden.
Inzameling voor Dorcas
In de week van 3 tot en met 10
november vindt de traditionele
landelijke inzamelingsactie plaats
voor Dorcas. Dit is al de 24e
editie. De diaconie heeft besloten om dit jaar een collecte te
bestemmen voor deze actie. Er
worden geen spullen ingezameld,
wij vragen aan u een financiële
gift. Deze collecte zal worden
gehouden op zondag 27 oktober,
dit in verband met het al vaststaande collecterooster. Doet u
mee? Mocht u niet in de gelegenheid zijn om via de collecte in de
kerk uw steun te geven, dan kan
dit ook via een overmaking op de
rekening van de diaconie.
NL29RABO 0149094353 ten
name van diaconie PKN Steenwijkerwold. In het werkgebied van
Dorcas hebben mensen het moeilijk. Voedselhulp is nog steeds
hard nodig. Wist u dat er vandaag
de dag nog ruim 795 miljoen mensen honger lijden? Net als u legt
Dorcas zich hier niet bij neer en
komt in actie voor de allerarmsten. Het thema dit jaar is ‘omdat
we om hen geven’.
Dag van de Dialoog Steenwijkerland
Doet u in 2019 ook weer mee?
Heeft u ook zo genoten van de
bijzondere dialooggesprekken?
Of was u er nog niet bij en bent
u nieuwsgierig door alle positieve
berichten? Dag van de Dialoog in
Steenwijkerland zullen we houden
op donderdag 7 november. Het
thema is deze keer: “Bevrijding”.
Neem uw vrienden, buren en
kennissen mee en laat ze kennismaken met de Dag van Dialoog.
We verwachten een leuk gesprek
en lekker eten. Voor nadere
informatie en/of aanmelding kunt
u mailen naar: aanmelden@dagvandedialoogsteenwijkerland.nl
Meer informatie kunt u ook vinden op: www.dagvandedialoogsteenwijkerland.nl
Met vriendelijke groet, namens
het projectteam Steenwijkerland,
Faruk Ersoy
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
zondag 20 oktober zijn met een
hartelijke groet en een bemoediging gebracht bij dhr. J. Berrevoets aan Mariënwold.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of door
te geven betreffende pastoraat,
neem dan gerust contact op met
één van de ouderlingen of met de
predikant. Het leven van mensen
is vaak een weg van op en neer.
Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg
nodig. Er zijn ook mensen voor
wie de toekomst onzeker is of die
wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En
dan zijn er de mantelzorgers die
soms zwaar belast worden, maar
hun werk met veel liefde doen.
Alle zieken en hun verzorgers
sterkte toegewenst!
omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente
is in de eerste plaats het omzien
naar elkaar in het dagelijkse leven.
Op basis van ons geloof zijn we
met elkaar verbonden en geven
we zorg aan wie dat nodig heeft.
De pastorale zorg wordt door
de gemeente in het bijzonder
toevertrouwd aan de predikant

en ouderlingen, wat wel moeilijker wordt nu we nog maar twee
ouderlingen hebben. Daarnaast
zijn er de bezoekers die contacten met gemeenteleden onderhouden. Indien u behoefte hebt
aan pastoraal contact of een
gesprek, kunt u altijd direct contact opnemen met de predikant
of ouderling.
Tenslotte,
Geloven in de kracht van
delen
Kom hier ik wil je iets zeggen
blijf daar niet langer staan
kom hier dan zal ik het je uitleggen
kom achter je sluier vandaan.
We hebben je iets te geven
wat we van Hem hebben geleerd
een andere manier van leven
waarin de angst niet meer regeert
waarin de hoop blijft drijven
als een lelie op een waterplas
waarin de liefde het vaartuig is
en het geloof het wijzende kompas.
Al zijn we soms met velen
op deze bank is plaats voor meer
dan twee
want wij geloven in de kracht van
delen
dus vaar maar met ons mee.
Uit: Medemens 4
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

27 oktober 2019 om 10:00
uur in de Grote Kerk, in deze
gezamenlijke dienst hoopt ds. P
Vroeg in de weij uit Ermelo voor
te gaan. De organist is dhr. J. Bredewout en het lied voor de dienst
is Lied 975. Collectes: Gezamenlijk jeugdwerk, instandhouding
van de eredienst, energiekosten.
De autodienst wordt verzorgd
door fam. H. de Lange, telefoon
246004. 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
Lees verder op pagina 13
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wordt verzorgd door Willy en
Boaz de Olde. Er is een kindernevendienst voor de kinderen van
groep 4,5 en 6, dit wordt verzorgd door Margreet Mondria en
Ellen Paters.
27 oktober 2019 om 10:00
uur in de Mariakerk, in deze
gezamenlijke jeugddienst hoopt
Geref. voor te gaan.
27 oktober 2019 om 14:30
uur in de Kapel, in deze dienst
hoopt ds J B Kamp uit Arnhem
voor te gaan. De organist is dhr.
J. P. van Eerde en het lied voor
de dienst is Lied 303. Collectes:
Gezamenlijk jeugdwerk, instandhouding van de eredienst, energiekosten.
Agenda
29 oktober 2019 om 09:30 uur,
Leesgroep “Preken van Bonhoeffer”, Voorhof.
29 oktober 2019 om 20:00 uur,
Consistorie Ambt, Kapel.
4 november 2019 om 19:00 uur,
Verkoop collectebonnen van
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
5 november 2019 om 09:30 uur,
Leesgroep “Preken van Bonhoeffer”, Voorhof.
5 november 2019 om 20:00 uur,
Informatieavond Focus voor Kringen, Tilvoorde.
7 november 2019 om 15:00 uur,
Contactmiddag oudere gemeenteleden, Tilvoorde.
8 november 2019 om 20:00 uur,
Preek van de leek, Mariakerk.
10 november 2019 om 17:00 uur,
Gast aan tafel, de Voorhof.
12 november 2019 om 19:30 uur,
Gespreksavond “Verlegenheid”,
Kapel.
14 november 2019 om 20:00 uur,
Heet hangijzer, Johanneskerk.
Giften
Het College van Kerkrentmeesters ontving via bankrekening
nummer NL75RABO0301801886:
€ 50.00 voor de Kerk.
Hartelijk dank voor deze gift.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen gebracht
bij mw. Spans, Oppen Swolle 58,
bij dhr. en mw. Spans, Schaarweg 8: zij waren 12 okt 12,5 jaar
getrouwd, en bij dhr. en mw.
Oldenijens- Roo, Kloosterweg 56:
zij waren 10 okt 50 jr. getrouwd.
Ook gingen er bloemen naar mw.
Sieders - Mondria, van Middachtenstraat 19, naar mw. Bijleveld
- Kuil, van Blankenheimstraat
2 en naar Hr. en mw. Klaver Mast, D. van Bourgondiëstraat
15; zij waren 14 oktober 25 jaar
getrouwd.
Vespers
Ook dit seizoen willen we elke
woensdagavond een vesper houden. Dat is een kort moment van
stilte, schriftlezing en gebed. Het
doel van deze wekelijkse activiteit
is meervoudig:
• Het stimuleren van het gebedsleven van gemeenteleden, bidden
is de kern van het geloof.
• Het regelmatig openstellen van
het kerkgebouw als plaats voor
rust, bezinning en gebed.
• Het creëren van rustmomenten
in een turbulente samenleving.
Dit seizoen willen we opnieuw
elke woensdag op één plek, de
Grote Kerk in Vollenhove, samen
komen. Op die manier hoeft u
nooit te twijfelen waar de vesper
ook al weer was. Een vaste plaats
en een vaste tijd dus! De Grote

Kerk om 19.15 uur. Deze vespers
zullen afwisselend worden geleid
door predikanten en gemeenteleden. Mocht u hieraan mee willen werken, geef het dan door
aan één van de predikanten! We
beginnen op woensdag 13 november en gaan door tot Pasen.
Iedereen is van harte welkom!
Focusnieuws
Afgelopen week is de Focusgroep
voor het eerst bij elkaar geweest.
De groep bestaat uit de volgende mensen: Leendert Verbaas,
Herman Weijermars, Grietje de
Olde, Annemarie Kwast, Berline
de Bruin, Elwin van der Linde,
Hendri Pap en Dick Wolters.
Een mooie afspiegeling van de
gemeente! Met elkaar willen we
de komende periode de diverse
activiteiten rondom Focus coördineren en u als gemeente betrekken bij het geheel!
kring-informatieavond
Op dinsdag 5 november willen
we om 20.00 uur een informatieavond houden in Tilvoorde over
Focus in de kringen. Tijdens deze
avond zal een toelichting gegeven
worden over het Focusmateriaal
en hoe dat in kringen kan worden
gebruikt. We zullen kijken naar
de opbouw van het hele traject,
de opbouw van blok 0 en hoe de
gesprekken vorm krijgen. Alle
mensen die aan kringen deelnemen zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Ook iedereen die belangstelling heeft voor een kring, of
niet zeker weet of het kringwerk
iets voor hem/haar is: van harte
welkom! Op deze avond kun je al
je vragen stellen!
Dankdagdiensten
Tijdens de diensten op dankdag,
6 november, zal het gesprek over
Verwondering, n.a.v. Filippenzen 1
centraal staan.
Niklaaslezing
Houdt hem vast vrij: op zondag
15 december zal na afloop van de
ochtenddienst een Niklaasklezing
komen over Focus en wat dat
voor de gemeente gaat inhouden.
Save the date!
Verwondering
Een aantal kringen is al bezig met
de Focus 0, de opstartfase van
Focus. Daarin beginnen we met
ons te verwonderen voor wat
er in de gemeente allemaal al is
en wat God doet. Deze punten
brengen we aan het slot van de
avond samen als dankgebed bij
God. De gesprekskring in de
Kapel kwam tot het volgende
gebed:
Vader in de hemel,
In een ogenblik van stilte komen
wij tot U met verwondering en
dankbaarheid in ons hart.
We verwonderen ons dat U
steeds maar weer geduld met ons
hebt, met ons meelijdt en meeleeft.
Uw Woord gaat door, wij mogen
genieten van de mooie dingen
in ons leven en om ons heen en
mogen weten dat geluk niet zit in
materiële zaken alleen, maar in
genieten van Uw mooie schepping
en van de contacten met onze
naasten, de mensen om ons heen.
Wij mogen leven vanuit Uw
Genade.
Wij danken U voor het vele werk
tot uw eer, dat in onze gemeente
plaatsvindt in kringen, groepen,
commissies, erediensten, samenkomsten, in de gezinnen, in contacten onderling, in de opvoeding,
overal waar mensen samenkomen.

Er gebeurt tot onze verwondering zoveel, dat we er stil van
worden. Onze dank is groot.
Geef ons steeds rustmomenten
of stiltemomenten om vooruit te
komen, zodat we het evangelie
kunnen verspreiden, hoofd- en
bijzaken kunnen onderscheiden.
Laat ons gebed dan ook zijn een
gebed om liefde, om een goede
levenswandel. Sterk ons in ons
geloof en laat ons vruchten van
gerechtigheid voortbrengen.
Maak ons nieuwe mensen.
In Jezus naam, Amen.
Vergadering bezoekdames
Nieuw Clarenberg.
Op woensdag 30 oktober hopen
we elkaar weer te ontmoeten in
de Kapel in Sint Jansklooster. De
avond begint om 19.45 uur, vanaf
19.30 uur is er koffie en thee. We
lezen verder in het boek van JeanJacques Suurmond, Meer geluk
dan grijsheid. P. 41 Verlichting.
Vriendelijke groet, Willy de Olde,
Gé Knobbe, Ds. Hendri Pap
Wintertijd
Komend weekend wordt de klok
weer een uur vooruit gezet.
Voor ons betekend dat ook dat
de dienst in de Kapel gedurende
het winterseizoen ‘s middags om
14.30 uur begint in plaats van
19.00 uur.
Vrijwilligersavond Zorgzame kerk/Zorgmaatje
Op woensdagavond 13 november organiseert de werkgroep
Zorgzame Kerk en Diaconale
Vriendendienst/Zorgmaatje, uitgaande van de Johanneskerk Sint
Jansklooster en de Hervormde
Gemeente Vollenhove/ Sint Jansklooster een vrijwilligersavond.
(aspirant)Vrijwilligers maar ook
belangstellenden worden hierbij
van harte uitgenodigd. Om 19.45
uur staat in Tilvoorde, Bisschopsstraat 5, Vollenhove de koffie
klaar. Aanvang van de avond is
20.00 uur. Tijdens deze avond zal
er wat verteld worden over de
activiteiten die er dit jaar weer
zijn georganiseerd. Een groot
gedeelte van de avond zal bestaan
uit het uitwisselen van ervaringen;
mooie of juist moeilijke momenten als zorgmaatje en andere
dingen waar tegenaan gelopen
wordt worden als Zorgmaatje.
Dit wordt in groepjes besproken
met behulp van een Kletspot. Van
harte welkom! Iedere geïnteresseerde is uitgenodigd, dus breng
ook vooral iemand mee.
korenconcert in de johanneskerk.
Op zaterdag 2 november wordt
er een korenconcert gehouden
in de Johanneskerk in Sint Jansklooster. Aan deze avond werken
mee kinderkoor Cantilena uit
Staphorst, Blokzijl Vocaal, TOG
uit Nijeveen, Looft den Heer uit
Belt-Schutsloot en Sursum Corda
uit Sint Jansklooster. De avond
begint om 19.30 uur, de kerk is
open vanaf 19.00 uur. De entree
is gratis. Wel is er bij de uitgang
een collecte voor de bestrijding
van de onkosten. Het belooft een
mooie avond te worden door de
diversiteit van de deelnemende
koren. Bij deze bent u van harte
uitgenodigd te komen luisteren.
Gebedspunten uit Praag (1010-2019)
•Wilt u met ons bidden voor de
ontwikkeling van het werk in
Tsjechië. De eerste gesprekken
bieden mooie perspectieven, en
we zien uit naar het vervolg. Maar

bovenal is het ons gebed dat we
Gods hand mogen zien in het
werk dat we doen en dat Hij ook
dit proces leidt.
•Wilt u met ons bidden voor Network Praha. We zien Gods hand
in de groei en ontwikkeling van
de gemeente en verlangen naar
een werkelijke doorbraak van de
Heilige Geest. Wilt u bidden dat
het zaaien van Gods Woord ook
mag leiden tot veel vrucht en de
doorbraak van Zijn koninkrijk.
•Wilt u met ons bidden voor de
politieke en maatschappelijke
situatie in Tsjechië. Vlak voor de
zomer vonden de grootste protesten plaats sinds het einde van
het communisme en de regering
staat onder druk. We hopen dat
het rustig blijft, maar de situatie
vraagt wel om een oplossing vanuit de politiek.
•Wilt u met ons danken voor de
goede gesprekken die we hebben
in persoonlijke contacten met
mensen, maar ook in activiteiten
zoals Wine & Wisdom, waar we
thema’s op tafel leggen als het
kwaad in de wereld, hemel of hel.
We merken dat de Here God
deze gesprekken gebruikt voor
zijn Koninkrijk.
Sinterklaasactie
Beste Gemeenteleden,
Ook dit jaar wil de diaconie weer
in samenwerking met u een actie
houden voor de kinderen in
armoede in onze eigen omgeving.
Wekelijks worden er voedselpakketten uitgegeven door de
voedselbank in Vollenhove en
Steenwijk. Van deze gebruikers
zijn veel gezinnen met kleine kinderen. Per week hebben deze
gezinnen niet meer te besteden
dan gemiddeld €50.- Hiervoor
moet eten, kleding en schoolspullen e.d. van gekocht worden. U
begrijpt dat deze gezinnen tegen
de decembermaand opzien. Kinderen die bij anderen zien dat
er extra lekkere dingen in huis
gehaald worden en niet te vergeten dat er sinterklaas gevierd
wordt met cadeaus. Voor deze
gezinnen is het bijna niet mogelijk
of zelfs onmogelijk een cadeautje
te kopen en sinterklaas te vieren. Daarom willen we als diaconie u wederom vragen om een
cadeautje voor €10,- te kopen
voor een kind. We willen graag
aan u uitleggen, hoe deze actie
werkt. De minima gezinnen krijgen bij de voedselpakketten een
brief met verlanglijstje voor hun
kinderen van 0 t/m 15 jaar. Zij
mogen voor hun kinderen een
cadeau opschrijven voor € 10,-.
Deze brief wordt weer ingeleverd
met de volgende uitgifte van het
voedselpakket. De naam van het
kind correspondeert met een
code. Op het verlanglijstje wat u
krijgt, staat dus alleen een code,
de leeftijd en het geslacht van het
kind. U zult dus geheel anoniem
een cadeau kopen voor een kind.
U mag daar een surprise of leuke
verpakking van maken of zelfs een
gedicht erbij maken, maar dit is
zeker niet verplicht. De cadeaus
mogen, voorzien van de code,
ingeleverd worden door u, op
vrijdag 15 november a.s. tussen
18.30 en 20.00 uur in Tilvoorde
te Vollenhove of in de Kapel te
Sint- Jansklooster.
U kunt zich opgeven via de intekenlijsten bij de uitgang van de
kerk en de kapel op 23 oktober
en 3 november, of via de mail van
de diaconie, diaconie@hervormd-
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vollenhove.nl. Wij hopen door uw
betrokkenheid de minima gezinnen een lichtpuntje te brengen in
de voor hen moeilijke decembermaand. Zo mogen we de liefde
van God aan hen doorgeven. Met
vriendelijke groet, Diaconie Hervormde Gemeente Vollenhove/
Sint-Jansklooster.
Beleveniswandeling
Samen wandelen en praten over
geloof en natuur! Het is boeiend
om als wandelaars van elkaar te
horen hoe zij de schepping beleven. Door met suggesties aan de
slag te gaan worden deelnemers
tijdens het wandelen geattendeerd op de stilte, de geluiden,
de bloemen en andere natuuraspecten. De beleving (en een eventueel gesprek) staat centraal. De
werkgroep van het Nederlands
Bijbelgenootschap van Vollenhove-Sint Jansklooster organiseert
een beleveniswandeling. In juni
moesten we onze voorgenomen
wandeling vanwege het onweer
en de storm afzeggen.
We willen jullie nu uitnodigen
met ons mee te lopen in het
Waterloopbos, op D.V. zaterdagmiddag 26 oktober 2019 om
13.30 uur. We beginnen samen op
de parkeerplaats en de wandeling
is ongeveer 5 km lang. Je hoeft je
niet op te geven maar bel voor
vragen of opmerkingen: Anja van
der Linde 0527 246687

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 zondag 20 oktober is mevr.
Klazina Lassche – Winter,
Marjolein 359 overleden. De
afscheidsdienst voorafgaande aan
haar begrafenis is op donderdag
24 oktober in de Kapel. In de
volgende Zondagsbrief zal een in
memoriam verschijnen.

Vollenhove

AMBT

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

Meeleven met
Dhr. John Rook, Kadoelen 43,
Sint Jansklooster, mocht weer
thuiskomen vanuit het ziekenhuis.
We wensen de zieken thuis of
elders Gods lkrachtige iefde toe.
Geven
Afgelopen zondag gin het in de
kerkdienst over het geven. Jong
en oud waren enthousiast aan het
delen van spulletjes met mensen
die het goed kunnen gebruiken.
Gerhard Tersteegen, zijn liederen vind je in de liedboeken, zegt
ergens: ‘Rijk is wie veel heeft,
rijkser is wie weinig gebruikt, het
rijkst is wie veel geeft.’

Lees verder op pagina 14
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Concert G-orkest
Hoogeveen
Het G-orkest van de christelijke
muziekvereniging Wilhelmina,
onder leiding van dirigent Henk
Askes, treedt regelmatig op in
kerken, huizen voor senioren en
instellingen waar de muzikanten
wonen. Het orkest bestaat uit 25
muzikanten met een lichamelijke
en/of geestelijke beperking. Hun
volgende concert is bijzonder:
het is een dubbelconcert met
Muzikale Gasten, de zangers van
het amusementskoor Hoogeveen
onder leiding van dirigent Herman Veltrop. Dit veertig zangers
tellende koor wordt begeleid
door accordeonisten en een
drummer.
Vrijdag 1 november, 19.30 uur, Hoogeveen, Wilhelmina
Muziek Centrum, Groenewegenstraat 27b

Landelijke Diaconale
Dag in Utrecht
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Ten slotte
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

Meer dan duizend diakenen,
ZWO-commissieleden en andere
diaconaal werkers worden tijdens deze dag geïnspireerd door
sprekers en 23 keuze-workshops.
Hoofdspreker Hugo de Jonge,
minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en viceministerpresident: “Ik wil werken aan een
zorgzamere samenleving.” Igor
Kohaniuk uit Moldavië, het armste land van Europa, vertelt wat
het thema ‘Ieder mens telt’ voor
hem betekent. Samen met zijn
organisatie zorgt hij voor kinderen die anders aan hun lot worden overgelaten.

Diensten 27 oktober
Belt-Schutsloot 09.30 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld –
doopdienst.
Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld –
ouderendienst.
In beide diensten is er een extra
collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
Diensten 3 november
Belt-Schutsloot 09.30 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld –
Viering H.A. (staande)
Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing
In.
Wanneperveen 10.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H.A.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst W’veen:
27/10 – Fam. H. Slot, Veneweg, en
fam. B. van den Berg.
03/11 – Bloemendienst.
Bloemen

REGIoNALE DoVENDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

De bloemen uit de dienst van
zondag 20 oktober gingen in BS
naar de heer L. de Goede, hij
mocht
weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De bloemen in Wanneperveen gingen ter bemoediging naar
mw. De Vries aan de Venewegen
met hartelijke felicitaties naar
mw. M van Vianen-Hoffman in de
Perelaar, zij is jarig geweest.
Verantwoording
De collecte voor het jeugdwerk
in de jeugddienst van 13 oktober in W’veen heeft €79,40
opgebracht. De diaconiecollecte
van zondag 20 oktober heeft in
W’veen €73,35 opgebracht.
Heilige doop
Op zondag 27 oktober a.s. zal

Filou Janniek Elin gedoopt worden. Filou is de dochter van BertJan en Gernanda Netjes.
jarigen november 2019
Onderstaande Venigers hopen
D.V. volgende maand hun verjaardag te vieren:
14-11 dhr. A. van der Veen, 81
jaar.
23-11 mw. J. Hoffman-Lassche,
85 jaar.
26-11 mw. J. Bakker-Broekman,
88 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd en
een fijne dag gewenst.
Sam’s Kledingactie voor mensen in nood van 28 oktober tot
en met 2 november: De actie is
dit jaar bestemd voor de mensen in Jemen. Er is een grote
humanitaire crisis gaande. Er zijn
gewapende conflicten, migratie,
hongersnood en uitbraken van
ziekte. U kunt kleding en schoeisel inleveren in gesloten plastic
Lees verder op pagina 15

Samenwerking met buurgemeenten
is een moeilijk onderwerp.
Probleem: wij willen onze
eigenheid behouden…

Zaterdag 9 november, 10.00 uur, Utrecht, Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht, € 40, aanmelden:
https://www.aanmelder.nl/110322

Themazondag ‘christen
zijn op je werk’
In onze kerken is weinig aandacht voor hoe gemeenteleden
in hun werkende leven functioneren, terwijl 60 tot 80% van de
kerkgangers werkt. Alle reden
dus om daar op zondag tien
november bij stil te staan in de
tiende themazondag: ‘Christen
zijn op je werk’. In meer dan 700
kerkgebouwen in Nederland en
België hangen inmiddels posters
die christenen aanmoedigen om
samen met een christencollega
te gaan bidden.
Poster downloaden: www.bedrijfsgebed.nl
meer info: www.christenzijnopjewerk.nl.

Celebrating Michael
W. Smith
Het tijdloze repertoire van
Michael W. Smith is nog altijd
populair in ons land. Daarom
brengen het koor en orkest
‘Music for Christ’ samen met
artiesten Kirsten Alting, Jonny
Boston en de Amazing Teens and
Voices op drie avonden verspreid
door het land: ‘Celebrating the
Songs of Michael W. Smith’. Een
avondvullend programma met
uitsluitend liederen die door
Michael W. Smith geschreven of
bekend gemaakt zijn.
Vrijdag 15 november, 19.30 uur, Zwolle, Verrijzeniskerk,
Bachlaan 150, € 12,50 p.p excl. reserveringskosten via
www.eventsforchrist.nl of 0297-237172

Classispredikant Jan Hommes doet verslag I

De grootte zegt niets over de kracht
van een gemeente
Classispredikant Jan Hommes van Groningen-Drenthe
schreef onlangs een verslag
van zijn werkzaamheden in
de periode september 2018
tot 1 april 2019. In het Zondagsblad publiceren we enkele fragmenten in twee delen.
Door : DS. jAN HoMMES, GLIMMEN

Grote betrokkenheid
gemeenteleden
In die periode heb ik direct contact gehad met ongeveer 45 van de
ruim 200 gemeenten. Het betreft
dan de kerkenraad, het moderamen dan wel de gemeente tijdens
een gemeenteavond. Daarvan zijn
sommige contacten meerdere
malen geweest in verband met
problemen dan wel vragen. Wat
mij opvalt is de grote betrokkenheid van mensen op de gemeente,
er wordt met hart en ziel gewerkt
en met veel vreugde. Veel mensen zijn blij en tevreden over de
gemeente, over hoe het gaat en
denken na over wat het betekent

Samenwerking tussen
om gemeente van Christus te zijn
in deze tijd. Mooie gesprekken over gemeenten vaak moeizaam
geloven, over je verbonden weten
Wanneer het gaat om de zormet God en wat het evangelie aan
gen binnen de gemeenten zijn er
kracht meegeeft in het leven van
twee zaken die steeds terugkealledag. Ik ben daarvan onder de
ren: 1. Hoe gaat dat in de toeindruk. En ik merk op dat bij de
komst met onze kerkenraad; het
contacten met gemeenten ook
is een vergrijzende gemeente
hele kleine gemeenten zitten: de
met een kerkenraad op leeftijd
grootte zegt niet alles over de
en weinig mogelijkheden tot verkracht, de uitstraling en wat ze
doen. Over het algemeen word ik jonging en zelfs tot vervanging. 2.
De leeftijdsgroep
gastvrij ontvangen
en zijn ze blij over Veel mensen Zijn blij en teVreden tussen de 18 en
45 ontbreekt,
mijn komst. ‘Er is
oVer de Gemeente, oVer hoe
hoe krijgen we
tenminste iemand
het GAAt en denken nA oVer wAt
weer contact met
die omziet naar
het betekent om Gemeente VAn
hen? Ook Samende kerkenraad’,
ChristUs te Zijn in deZe tijd.
werking met
dat is nog al eens
buurgemeenten is een moeilijk
de reactie en dat vinden ze pretonderwerp. In Oost-Groningen
tig. Soms is er ook een reactie
wordt een streekgemeente
van ‘buiten de deur houden’, een
gevormd, waarbij bevoegdheden
voorzitter of een kerkenraad die
aan de streekkerkenraad worhet voelt als bemoeienis en daar
den overgedragen, zodat een
zit niemand op te wachten. Soms
predikant c.q. kerkelijk werker
is er ook een houding van: hier
kan worden verbonden aan het
komt iemand die ons komt redgeheel, aan de streekkerkenraad.
den, eindelijk iemand die weet
In Zuidoost-Drenthe wordt
hoe het allemaal moet.

gezocht naar samenwerking,
dat komt ook wel verder, maar
gaat niet heel snel; RIJKeR in
Zuidwest-Drenthe is een mooi
initiatief; op andere plaatsen
wordt wel gezocht, maar zelden gevonden, voor mijn gevoel
mede omdat het zoeken niet erg
van harte gaat. Probleem: wij
willen onze eigenheid behouden;
wij willen niet dat anderen over
onze manieren gaan beslissen;
wij willen zeggenschap houden
over ons eigen geld; oud zeer, we
hebben al eens gesproken, maar
dat ging helemaal niet goed. Er
zijn zelfs gemeenten die na een
lang proces en veel samenwerking (tot aan veel gezamenlijke
diensten toe) weer uit elkaar zijn
gegaan; soms vanwege gebouwen
(meestal is dat het probleem),
soms vanwege persoonlijk kwesties en mensen die elkaar niet
liggen, een enkele keer vanwege
inhoudelijke verschillen.
Wordt vervolgd
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zakken op de volgende adressen:
Fam. Knobbe, Belterweg 34,
Fam. Dam, Veneweg 187 en bij
Willy Mourik, Bovenboerseweg
39. Mogen wij ook dit jaar weer
op u rekenen? Willy Mourik, tel.
281570.
Mannenavonden Wanneperveen
Op vrijdag 25 oktober zijn alle
mannen van Wanneperveen
van harte welkom in de Klokkenstoel voor een (bijbel)quiz.
We gaan ons in groepjes buigen
over interessante en leerzame
vragen. Uiteraard is er daarnaast
voldoende ruimte voor koffie/
thee, een drankje en het gezellig (bij)praten met elkaar. We
beginnen om 19.30 uur. Inloop
vanaf 19.15 uur.
De 2e mannenavond van dit seizoen is op vrijdag 22 november
en dus niet op vrijdag 29 novemverder op pagina 15ber. We gaan die 2e avond een
(Christelijke) film kijken. Uiteraard zorgen we ook dan weer
voor een natje en een droogje.
Ook voor die avond geldt:
inloop vanaf 19.15 uur. Om klokslag half 8 beginnen we met de
film. Graag tot ziens. Vriendelijke groet, Jacques en Klaas-Jan.
oproep beamteam Wanneperveen
De vastloop problemen met de
beamer in Wanneperveen zijn
opgelost. Ook hangt er inmiddels een nieuwe beamer omdat
de oude het begeven had. Dit is
natuurlijk een prachtig instapmoment voor gemeenteleden
om toe te treden tot het beamteam. We komen eigenlijk nog 2
mensen tekort. Wat bieden we
je? Je maakt onderdeel uit van
een goed op elkaar ingespeeld
team en maakt gebruik van een
perfect werkend programma.
Het is niet moeilijk, je wordt
vriendelijk en goed ingewerkt en
begeleid en het is ook nog eens
heel leuk om te doen. Het kost
maar weinig tijd, pakweg een
uurtje in de maand om de presentatie te maken. De verdere
secundaire arbeidsvoorwaarden
bestaan uit een 2-tal vergaderingen per jaar, incl. koffie/thee
en iets er bij. En een dankbare
gemeente. Denk jij dat je hiervoor wel of niet geschikt bent?
Wij weten zeker van wel!! Kom
erking,
op, meld je aan. Namens het
der, maar beamteam, Jacques Zomer
KeR in
korenconcert 2 november
een mooi 2019
aatsen
Op 2 november is er om 19.30
aar zeluur een korenconcert in de
mijn gevoel Johannes kerk in Sint-Jansen niet erg klooster. Hieraan werken mee:
em: wij
kinderkoor Cantilena uit Stapbehouden; horst, TOG uit Nijeveen, Sureren over sum Corda uit Sint-Jansklooster,
eslissen; Blokzijl Vocaal en het organip houden serende koor Looft den Heere
ud zeer, weuit Belt-Schutsloot. U bent allen
oken, maar van harte welkom. Jannie Klaver,
goed. Er secretaris Looft den Heere.
ie na een Uit de gemeente
menwer- Mw. A. Stoter, is na twee opnaamenlijke me’s in het ziekenhuis achter
t elkaar zijn elkaar gelukkig weer thuis en
e gebouwen aan de beterende hand. Mw..A.
obleem),
nlijk kweskaar niet
BIjZoNDERE
r vanwege
THEMA-AVoND?
n.
Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

ter Horst onderging afgelopen
week een operatie in het ziekenhuis en is ook thuis. Beide wensen we een voorspoedig herstel,
sterkte bij het wachten op uitslagen en de zegen van God.
We leven mee met de familie
van der Schee / Mensink. Het
bericht van het vroegtijdig en
tragisch overlijden van Beren,
die een paar jaar geleden deel
uit maakte van onze gemeente,
heeft ons diep geraakt. We
wensen met name Ellen en haar
gezin, maar ook de verdere
familie en vrienden heel veel
sterkte om die zware periode
door te komen. Dat ze ondanks
de vragen die er ongetwijfeld
zijn de hulp van God hierin
mogen ervaren.
Belijdeniscatechisatie
Gelukkig is er ook dit jaar weer
een groep die zich wil voorbereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof.
We komen bij elkaar op vrijdag
om 18.30 uur. De eerst volgende
keer is 25 oktober in de kerk in
Belt Schutsloot, waar ook Venigers van harte welkom zijn. Dus,
aarzel je nog, vroeg je je af of
er wel een groep zou komen? Je
kunt er nog bij, doe je mee?
Vanuit de Pastorie
Dit jaar is er voor het derde jaar
op een rij belijdeniscatechisatie.
Dat zou gewoon moeten zijn in
een gemeente, maar we weten
dat dat niet vanzelf spreekt. Het
bijzondere van deze drie groepen is niet alleen dat ze er zijn,
maar ook dat het drie groepen
zijn die voornamelijk ontstaan
zijn uit de gewone catechisatie.
Dat maakt het dubbel bijzonder.
Het is een stukje herstel van het
goede gewone gemeenteleven
waarin jonge mensen, als kind
gedoopt hun weg in de kerk vinden. Van oppas, zondagschool,
nevendienst, kerkgang en catechisatie het weer gewoon vinden
om belijdenis te doen. Ik ben
hier heel dankbaar voor en wil
ouders ook van harte aanmoedigen om hun kinderen op die weg
te zetten. Wees zelf trouw in
de kerkgang, neem je kinderen
daarin mee, stuur ze naar catechisatie, dat is echt de moeite
waard, voor henzelf, voor u als
ouders, voor de gemeente, maar
meest en vooral voor de Heer
van de kerk, Jezus Christus.
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 27 oktober
In deze dienst hoopt ds. Peter
Pit uit Drachten voor te gaan.
Ouderling van dienst is Feikje
Kloosterman en het orgel wordt
bespeeld door Theun Hoen. De
deurcollecte is voor het plaatse-

lijk kerkenwerk. De ontvangst is
door Rinske Schiere. De opname
wordt rondgebracht door de
diaconie en de zorg voor de kinderen is in handen van Pieter.
De ophaaldienst wordt verzorgd
door David Raggers (0521589515). Het lied voor de dienst
is lied 318 vers 1 t/m 4.
Collecten. Diaconie: € 25,70;
Kerkrentmeesters: € 26,45;
deurcollecte voor orgelfonds: €
34,05. Er is gift binnengekomen
van € 20,-. Allen hartelijk dank
voor uw gaven.
Bloemen. Het was een feestelijk en fleurig gezicht. Circa
25 bossen bloemen waren ingebracht en zijn als groet bezorgd
in onze gemeente.
Verjaardagen en huwelijksjubilea. Op 28 oktober hoopt
de heer W. Boon, Markeweg
104 Blesdijke, 88 jaar te worden.
Namens onze gemeente willen
we hem van harte feliciteren en
een gezegende dag toewensen.
Op 27 oktober hoopt de familie
M. Berger, Hagedoornsstraat
147 De Blesse te gedenken dat
het 30 jaar geleden is dat ze
getrouwd zijn. Namens onze
gemeente willen wij hen van
harte gelukwensen en een mooie
dag toewensen.
Waar geloof het meest
kost. “Bid voor ons.” Dat is
vaak het eerste dat vervolgde
christenen vragen. Zij kennen
het belang van gebed uit eigen
ervaring. Iedere week geef ik u
een gebedspunt door: Het aantal incidenten tegen christenen
in Nepal neemt toe. Onlangs
vielen agenten een ziekenhuis
binnen dat gerund wordt door
een christelijke organisatie. Ze
beschuldigden het tehuis ervan
mensen tot geloof te brengen en
verbrandden dertig Bijbels. Bid
voor de Christenen in Nepal.
Kopij GZ. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u
inleveren tot uiterlijk zondag 27
oktober 12.00 uur bij de scriba.
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl
In ons liedboek staan tussen de
liederen soms prachtige gedichten of gebeden. Zo las ik bij
psalm 90 onderstaande woorden
van Piet van Midden.
God, kijk ik terug zo ver ik kan: u
bent er altijd. Mensen niet. Als ze
tachtig worden is het al veel. En
wie denkt nog aan ze als ze dood
zijn? Mensen zijn geen god. Mensen gaan voorbij.
Moeilijk is dat: jong wezen, oud
worden, dood gaan. En als je ziet
wat er soms met mensen gebeurt:
geen leven is het.
Daarom bid ik: geef ook geluk, plezier. Maak het zo dat mensen zeggen: je kunt wel zien dat God er is.
En gaat u verder met wat wij laten
liggen.
Namens de kerkenraad wens ik
u allen een goede week toe en
een hartelijke groet.
Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant
Kerstzanggroep. Met het oog
op de Kerstmorgendienst willen
we weer een zanggroep samenstellen, indien daar voldoende
belangstelling voor is. Wie graag
zingt, kan zich opgeven bij mij.
Het ligt in de bedoeling dat we
begin november met de repetities
beginnen, op maandagavonden
van 19 tot 20.30 uur.
Een nieuw boek. Op 1 november vindt de presentatie plaats
van een interessant boek van
dr. Martien E. Brinkman, ‘Grote
Woorden’. Aan de hand van door
denkers en dichters opgeworpen
vragen loopt hij daarin de betekenis van een aantal ‘grote woorden’ na: traditie, God, schepping,
kwaad, schuld, plaatsvervanging,
opstanding, vrijheid, liefde, dood
en gebed. Sommige van deze
woorden hebben in onze tijd hun
oorspronkelijke christelijke betekenis gehouden, andere zijn er
volledig van losgezongen, aldus de
schrijver. Hij wil hun oorsprong,
betekenis en lading opnieuw verkennen met en voor mensen vandaag. Een boeiende onderneming!
Wellicht de moeite waard om in
de toekomst in brede kring te
bespreken.
Een credo In de afgelopen
zomer las ds. Daco Coppoolse
in een van onze diensten een
nieuw credo voor. Het leek
me de moeite waard die tekst
op deze plaats nog eens door
te geven.
Ik geloof in God
Ik geloof dat Hij de aarde liefheeft.
Ik geloof dat Hij voor kinderen een
bondgenoot is.
Ik geloof dat Hij zijn hart soms vasthoudt.
Ik geloof dat Hij als moeder ongezien
zal waken.
Ik geloof dat Hij het zwijgen kent van
vaders.
Ik geloof dat Hij nooit dwingt, nooit
iets opdringt.
Ik geloof dat Hij heel vaak een stap
opzij zet.
Ik geloof dat Hij de eenvoud zelf blijft.
Ik geloof dat Hij van de schoonheid
nooit genoeg krijgt.
Ik geloof dat Hij soms voor mijn deur
staat.
Ik geloof dat Hij graag bij ons aanschuift.
Ik geloof dat Hij de vreugde niet kan
missen.
Ik geloof dat Hij het beste in een
mens zoekt.
Ik geloof dat Hij niets liever wil dan
tranen drogen.
Ik geloof dat Hij soms sprakeloos
naast mij zit.
Ik geloof dat Hij zich thuis voelt in de
stilte.
Ik geloof dat Hij het leven koestert.
Ik geloof dat Hij met elk van ons blijft
meegaan.
Ik geloof dat Hij zal wachten.
met de liefsten der geliefden;
Hij, die God met open armen.
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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Ontmoetingsdag
ouders dove kinderen
Een bijeenkomst waarin ouders
van dove kinderen gelegenheid
krijgen elkaar te ontmoeten.
Onder leiding van ds. Martin Visser, Interkerkelijk Dovenpastoraat, kunnen ouders ervaringen
delen en nadenken over de plek
van hun kind(eren) in de kerk.
Want welke plek heeft het dove
of gehoorbeperkte kind in de
kerk? Zijn kerkdiensten te volgen,
heeft hij/zij aansluiting bij leeftijdgenoten? En hoe gaat het op
catechisatie en club? Deze ontmoetingsdag wordt georganiseerd
door het Interkerkelijke Dovenpastoraat, Op weg met de ander
en Dit Koningskind.
Zaterdag 2 november, 10.00 uur, Nijkerk, Meinsstraat
4a, aanmelden: www.ditkoningskind.nl

Gedenkstenen leggen
in Apeldoorn
Op drie plekken in het centrum
van Apeldoorn gedenkstenen
gelegd bij huizen waaruit in de
Tweede Wereldoorlog Joden zijn
gedeporteerd. De gedenkstenen
worden ook wel ‘Stolpersteine’
(Struikelstenen) genoemd. Na
het welkomstwoord start de
Werkgroep gedenkstenen Joods
Apeldoorn de rondgang naar de
plekken waar de gedenkstenen
worden gelegd. Mensen die in
concentratiekampen zijn omgebracht, hebben geen graf waar
ze kunnen worden herdacht. Een
Joodse uitspraak is: ‘Een mens is
pas vergeten, als ook zijn naam is
vergeten’. De werkgroep wil door
het plaatsen van gedenkstenen
ervoor zorgen dat de namen niet
worden vergeten. Vanuit Apeldoorn zijn in de Tweede Wereldoorlog ruim 400 Joden weggevoerd naar vernietigingskampen.
Inmiddels zijn er 120 gedenkstenen gelegd en worden de komende jaren alle adressen voorzien
van een gedenksteen.
Zondag 10 november, 13.00 uur, Apeldoorn, Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, https://gedenkstenen-apeldoorn.nl

Thema-avond Den
Ham over jeugd,
opvoeding en recht
Afgelopen voorjaar hebben de
gezamenlijke kerken van Den
Ham een thema-avond georganiseerd over ‘Voltooid leven’.
Na deze succesvolle avond zal
op woensdag 30 oktober voormalig familie- en jeugdrechter
Jans Olthof te gast te zijn. Bij
zijn afscheid dit voorjaar werd
hij ‘De Grote Vriendelijke Reus’
genoemd vanwege zijn bijzondere kijk op jeugdrecht. Olthof
zal deze avond ingaan op vragen
rond opvoeding, de juiste benadering van jongeren die vastlopen, de begeleiding van ouders
en andere zaken die in dit kader
aan de orde komen. Het belooft
een zinvolle avond te worden
voor jong en oud. Iedereen die
begaan is met jongeren, variërend van ouders tot jeugdwerkers en van sporttrainers tot
professionele hulpverleners, is
van harte welkom.
Woensdag 30 oktober, Den Ham, Gereformeerde kerk,
Ommerweg 27, 19.30, toegang vrij
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Advertenties

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
Wij maken magazines: van de kerken,
voor toeristen. Om hun te laten weten
dat ze welkom zijn. In de omgeving èn
in de kerken.
Stichting Welkom in de Kerk werkt
zonder winstoogmerk. U bent welkom
op: www.welkomindekerk.nl
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Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam
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Verrassend creatief

MERK

Voor een piëteitsvolle uitvaart...

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

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

(dag en nacht bereikbaar)

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

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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

mountainbiken
in Sauerland welkom in

Haus Reinhild

Gezamenlijk
Zondagsblad

Seizoen 2012 - 2013

Een praktisch overzicht van uw
kerkelijke activiteiten in het
komende seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen
aan gemeente-leden, nieuwingekomenen en geïnteresseerden.
Meer informatie: 0546 - 577475
(vraag naar Geke Brinkers).
www.welkomindekerk.nl

€ 8,9

5!

ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een
abonnement neem.

Dhr. | mw. | fam. *
naam:

Twee ruime
appartementen
.
Ook gelijktijdig
te boeken.

adres:
postcode:
e-mail:

woonplaats:
tel.nr.

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

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2015 - 2016
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Of vul de bon in:

JA,

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente
Wierden onder één paraplu
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Ga naar:
www.welkomindekerk.nl

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

Kijk op

hausreinhild .nl

