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In deze week wordt in veel 
kerken de dankdag voor 
gewas, arbeid en visserij 
gehouden. Een speciale dag 
midden in de werkweek om 
dankbaar stil te staan bij 
alle goede gaven die we uit 
de handen van de Schepper 
hebben mogen ontvangen. 

Veelal is de dankdag, zo die nog 
op de woensdag gevierd wordt, 
beperkt tot de avonddienst. In veel 
gemeenten is de dankdag verscho-
ven naar de eerstkomende zondag, 
omdat er op woensdag nog nauwe-
lijks mensen naar de kerk komen.

Zelfgenoegzaam
Nu kun je natuurlijk zeggen dat 
dankdag niet in de kerkelijke feest-
kalender hoort en dus om die 
reden achterwege kan blijven of 
geruisloos afgeschaft kan worden. 
Toch ben ik er een hartelijk voor-
stander van om die dag in ere te 
houden. Ik zal u zeggen waarom. 
Dankbaarheid is een schaars arti-
kel geworden. We leven in een 
wereld waar alles maakbaar is. 
Na de oerknal heeft de mens de 
wereld in handen en daarom is het 
enige evangelie: de mens moet zijn 
eigendom redden. 
Die trek zie ik in 
elk geval in het 
huidige overspan-
nen milieubeleid. 
Waar de Schep-
per volkomen uit 
het beeld is verdwenen, daar is de 
mens volledig teruggeworpen op 
zichzelf. Daar wijkt troost voor 
zelfhandhaving en verwordt dank-
baarheid tot zelfgenoegzaamheid.

Wonder
Bij alle terechte recente boerende-

monstraties viel vaak de spreuk te 
lezen dat er zonder boeren geen 
eten is. Naar de mens gesproken 
klopt dat. Toch zou ik nog een 

ietsje meer willen 
zeggen en naar ik 
weet weten vele 
boeren gelukkig 
ook. Wie dicht 
bij de natuur 
leeft, weet dat 

je afhankelijk bent van regen en 
zonneschijn. Daarbij heb je niets 
maar dan ook niets zelf in de hand 
ondanks alle fantastische hulpmid-
delen die ons ter beschikking staan. 
Het is altijd weer een wonder dat 
er brood voor ons op het land 
geboren wordt om het maar eens 

heel plechtig uit te drukken. Weet 
wel, dat we het uit de hand van de 
schepper mogen ontvangen.

Adres
Op de dankdag mag dat juist de 
boventoon voeren. Onze dank-
baarheid heeft een adres en dat 
adres is de Schepper van hemel en 
aarde. Dat adres ligt om zo te zeg-
gen buiten onszelf. Dankbaarheid 
heeft een metgezel en dat is de 
verwondering. De kerk mag haar 
plek weten in de wereld, mag een 
toren in de tijd zijn. Midden in die 
drukke werkweek leggen we de 
agenda even aan de kant om die 
dankbaarheid en die verwondering 
voor God te brengen.

In voor- en tegenspoed
Tegelijkertijd leggen we ook de 
nood van deze wereld, de nood 
van miljoenen mensen die niet 
of nauwelijks te eten hebben 
aan God voor. In dat verband 
denk ik aan één van de belijde-
nisgeschriften van onze kerk, 
de  Heidelbergse Catechismus. 
Daar lees ik in zondag 10 dat we 
in voorspoed dankbaar mogen 
zijn en in tegenspoed geduldig. 
Zonneklaar wordt beleden dat 
we onvervreemdbaar in Gods 
handen zijn. Dat zijn goede en 
heilzame woorden die de kern 
raken. Ik wens u allen een geze-
gende dankdag.

Danken en verwonderen

GEZAMENLIJK  ZONDAGSBLAD
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Nog geen abonnee?

Protest
DOOR: DS. FOEKJE DIJK, DALFSEN

Weet u nog? Het Conciliair Proces uit 
de jaren ‘90 van de vorige eeuw? De 
aandacht voor de thema’s als ‘gerech-
tigheid, vrede en  heelheid van de 
schepping’ die nadrukkelijk aan elkaar 
gekoppeld werden? Zonder gerechtig-
heid geen vrede. Zonder oog voor de 
schepping geen gerechtigheid.

De laatste tijd denk ik vaak met 
weemoed terug aan de tijd dat we 
ons als geloofsgemeenschappen 
hoopvol schaarden achter het initia-
tief van atoomgeleerde Carl Friedrich 
von Weizsäcker. Kerken kwamen 
in beweging, belegden conferenties 
rondom die thema’s, werden niet 
moe van voortdurend te protesteren 
tegen het verspillend omgaan met de 
schepping. Met het woord ‘solidari-
teit’ hoog in het vaandel.

Als ik onze boeren met hun trekkers 
door de Hofstad zie rijden, en straks 
de bouwondernemers op hun eigen 
wijze zal zien protesteren tegen het 
eenzijdige beleid van een regering 
die kolen en geiten wil sparen, grijpt 
het me aan. De pijn, dat de mooie 
schepping door menselijk toedoen 
wordt vernield, zal door diezelfde ver-
nielende mensen gedragen moeten 
worden en niet bij een bepaalde sec-
tor neergelegd. Maximum snelheden, 
vliegtoerisme, uitstoot van zware 
metalen, ieder mens kan tenminste 
iets daartegen doen.

En daar is dan een rol voor de ker-
ken weggelegd. Zelden hoor ik hun 
stem in het Stikstofdebat. Terwijl de 
protestantse kerk zeer oude papie-
ren heeft: ooit werd zij uit protest 
geboren en we dragen nog steeds die 
naam. Dus, geloofsgemeenschappen 
in Nederland, zowel protestants als 
katholiek, joods of islamitisch: laten 
we de handen ineenslaan en geza-
menlijk op de barricaden klimmen 
en zo elkaar inspireren om zorgvul-
dig om te gaan met de schepping.

Commentaar

Het Marcusevangelie wordt gele-
zen, waarbij deelnemers probe-
ren zich in te leven in de wereld 
van de ‘hoofdpersonen’. 
Is het mogelijk dichter bij hun 
gedachten en gevoelens te 
komen? Wat betekent het in deze 
tijd? Men gebruikt de methode 
‘Biblioloog’, waar iedereen aan 
mee kan doen en het verhaal tot 
leven wekt. 

Kerk & Israël Overijssel-Flevoland 
organiseert een serie lezingen over 
de Joodse gebeden. Dit keer staat 
het Kaddisj-gebed centraal, één van 
de belangrijkste gebeden van het 
jodendom. De chazan (voorganger) 
leest het Kaddisj hardop voor als 
afsluiting van bepaalde gebeden en 
afronding na een thora-lezing. Het 
is een regulier onderdeel van de 
synagogedienst.

Er zijn kleurrijke klanken te horen 
tijdens dit afscheidsconcert van 
Sander van Marion. De door de 
wol geverfde organist en dirigent, 
bekend in binnen- en buitenland, 
wordt gefl ankeerd door Evelyn 
Heuvelmans op hobo. Reserveren: 
tel. 0572-371838, mail: adhue-
tink@gmail.com. De toegangsprijs 
is inclusief koffi e, thee en koek en 
na afl oop een hapje en drankje.

Marcusevangelie 
lezen met Biblioloog 

Lezing Kaddisj-
gebed

 Afscheidsconcert 
Sander van Marion

Dinsdag 5 november, 20.00 uur, Zwolle,
Sionskerk, Glanerbeek 10

Behoefte aan een inspirerende 
start van de nieuwe week? In De 
Schoof in Daarlerveen wordt op 
zondagavond een vesper gehou-
den, een viering met zang, gebed 
en een meditatie naar aanleiding 
van Hosea 4:1-11 en Matteüs 
24:3-14. 
De vesper heeft een mooie litur-
gie waarin veel aandacht is voor 
stilte en muziek. 

Vesper in De Schoof 
te Daarlerveen

Zondag 3 november, 19.00 uur, Daarlerveen, 
De Schoof, Brugstraat 10

Zaterdag 2 november 20.00 uur, Lemelerveld, 
WHZ-hal, Grensweg 17, € 15 (t/m 12 jaar gratis)

Dinsdag 5 november, 20.00 uur, Assen,
De Ontmoeting, Vesteplein 5 

Het is altijd weer een wonder dat er brood voor ons op het land geboren wordt. Weet wel, dat we het uit de hand van de schepper mogen ontvangen.

MIDDEN IN DIE DRUKKE WERKWEEK 
LEGGEN WE DE AGENDA EVEN AAN 

DE KANT OM DIE DANKBAARHEID EN 
DIE VERWONDERING VOOR GOD TE 

BRENGEN

DOOR DS. TAMMO 

OLDENHUIS, 

COEVORDEN
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En weer kwam ‘het 
einde der tijden’ in het nieuws. 
Met betrekking tot Ruinerwold 
en het ondergedoken gezin daar 
werd het mijns inziens te snel 
naar voren geschoven. We weten 
tot nu toe eigenlijk nog maar 
heel weinig van wat zich daar 
heeft afgespeeld. Maar behalve 
in de berichten over dit bizarre 
verschijnsel, zou het mij niet 
verbazen wanneer de gebeurte-
nis op zich in diverse hoofden en 
gesprekken een plaats heeft. 

Dat zou niet voor het eerst zijn. 
De voorspellingen van ‘de getui-
gen van Jehova’ kennen velen wel. 
Niets kwam ervan terecht, ook 

al hadden sommige leden zich 
voorbereid door al hun bezittin-
gen alvast te verkopen. Maar ook 
in onze eigen gelederen leefde de 
gedachte wel. In een wereld waar-
in nogal wat chaos heerst, dient 
zich de gedachte dat het nu wel 
snel zal zijn afgelopen, gemakkelijk 
aan. Een spaarzame opleving van 
een op zich goed verlangen, dat 
in het algemeen 
nogal onderbelicht 
blijft: de Weder-
komst van onze 
Heer. Maar wat is 
er de oorzaak van 
dat men zo nu en dan vermoed 
dat het einde nabij is? 

Volgens Jezus weet niemand van 
ons wanneer hij terugkomt. Wel 
zegt Hij dat we er op voorbereid 
moeten zijn. De gelijkenis van de 

tien jongedames, waarvan er vijf 
de komst van de bruidegom mis-
ten, spreekt voor zich wat dat 
betreft. Maar ook meer uitgespro-
ken  geeft Jezus aan dat wij ons 
verder niet bezig moeten houden 
met speculaties. Paulus volgt ook 
dat spoor. Bij hem komt het er op 
neer dat wanneer Jezus komt, hij 
ons bezig moet vinden met wat 
ons is toevertrouwd. Zo ging het 
verder. De bekende uitspraak van 
Luther (waarschijnlijk): ‘Als ik wist 
dat Jezus morgen kwam, zou ik 

vandaag nog het 
boompje planten 
dat ik daarvoor 
heb’. 

Zelf krijg ik nog 
wel eens berichten van mensen - of 
wordt door hen aangesproken - 
over alle mogelijke theorieën met 
betrekking tot God en geloof. Het 
kost me moeite om me daarvan op 
een behoorlijke manier af te maken. 
Ik heb er gewoon geen zin in. 

Meestal probeer ik dat duidelijk te 
maken door te vertellen dat ik mijn 
handen vol heb aan het volgen van 
Jezus en daardoor geen energie en/
of tijd over heb om me te verdiepen 
in allerlei ideeën. Theorie zus, theo-
logie zo. Het zal allemaal wel.

Wanneer in het nieuws dan ‘het 
einde der tijden’ opduikt de laat-
ste dagen, vrees ik - om eerlijk te 
zijn - dat dit wel eens te maken 
zou kunnen hebben met een 
bepaalde en niet erg positieve 
opvatting over geloof. Er zijn 
immers mensen, die menen dat 
geloven slecht is voor wat men 
noemt ‘geestelijke gezondheid’. 
Dan kun je met ‘Ruinerwold’ 
lekker uitpakken. Er gebeurden 
daar vreemde dingen waarschijn-
lijk. Zelf hou ik het er op dat 
dat ‘geestelijke gezondheid’ alle 
ruimte krijgt wanneer wij leven in 
de ruimte van de Geest, die ons 
nuchter helpt om in de voetstap-
pen van Jezus te gaan.

Telkens zijn nieuwe landkaarten 
van Syrië nodig. Jarenlang de arena 
van de strijd tegen IS, maar inmid-
dels zijn er nieuwe partijen, nieu-
we fronten en ontwikkelingen. 

Oorlog
De uiteindelijke vaststelling of 
een oorlog te rechtvaardigen 
is, kan alleen plaatsvinden waar 
mensen zich persoonlijk afvragen: 
heb ik gedacht, geargumenteerd, 
beslist en gehandeld uit liefde, of 
uit andere motieven? Of zoals de 
wijze Gandalf zegt in ‘De Hobbit’: 
ware moed is weten wanneer je 
geen leven moet nemen, maar het 
juist moet sparen. 

Twee mannen
Lodewijk XIV (de Zonnekoning) 
biechtte op zijn sterfbed één grote 
zonde op: “J’aimais trop la guerre” 
(ik hield te veel van de oorlog). 
Oorlogen voerde hij, ook met Hol-
land. Hij liet een prachtig paleis 
(Versailles) na, maar ook een 
Frankrijk geplaagd door hongers-
nood en enorme schulden. 
Zijn geschiedschrijver Jean Racine 
schreef behalve geschiedenis even-
eens geestelijke liederen. Zo ook 
een lied bij Romeinen 7 - over de 
innerlijke strijd in een mens tussen 
zijn wil en het kwaad dat zich aan 
hem opdringt. Ook al wil je het 
goede doen - je daden zijn in strijd 
met je wil. De eerste zin luidde: 
‘Mon Dieu, quelle guerre cruelle je 
trouve, deux hommes en moi!’ (Mijn 
God, wat een wrede oorlog vind ik 
tussen twee mannen in mij!) Het 
werd een gevleugeld woord. Blijk-
baar herkenden de mensen in zich-
zelf diezelfde strijd.  Wat een strijd-
toneel is ons eigen hart, wat een 
strijdperk is ons eigen leven! Het 
goede willen - en toch het kwade 

voortbrengen. Volgens overlevering 
moet Lodewijk XIV eens gezegd 
hebben over dit lied: ‘Ik ken die 
twee mannen in mij heel goed.’

Ellendig mens
Paulus roept aan het eind van 
Romeinen 7 vertwijfeld uit: wie 
zal mij, ellendig mens, verlos-
sen uit dit bestaan dat beheerst 
wordt door de dood? Maar het 
vervolg klinkt diep verwonderd: 
Dat verlossen doet God - door 
Jezus Christus, onze Here!
Misschien is het goed als we de 

schijnwerpers eens op ons inner-
lijke leven zetten en ook daar de 
strijd goed gaan volgen. Wat voor 
strijd wordt dáár gevoerd, en 
wat voor impact 
heeft dat op onze 
omgeving? Merk 
ik verharding in 
mezelf, agressie, 
moedeloosheid of onverschil-
ligheid? Hoe kan die strijd ten 
goede keren? ‘Niet door kracht 
en niet door geweld, maar door 
mijn Geest, zegt de HERE van de 
legermachten.’ (Zacharia 4).

In Gezang 88 (LvdK: 3 en 4) kun-
nen we meebidden met Paulus, 

Racine en Jan Wit (de vertaler): 

Ik zoek de vrede en oorlog maak ik,
roep vrede, en pleeg snood verraad.

Het goede willen 
geeft geen baat.
Naar werken van 
de vrede haak ik,
maar ‘t goede dat 

ik wil verzaak ik
en doe het kwade dat ik haat.

Kom mijn verscheurde hart genezen,
o Heer, door uw genade groot;
ik ben het zelf die weerstand bood.
Herstel de eenheid van mijn wezen
en laat U dienen en U vrezen
wie eens een slaaf was van de dood.

Het einde der tijden

… Maar in mijn leden zie ik 
een andere wet, die tegen de 
wet van mijn verstand strijd 
voert … (Romeinen 7:23)

WAT EEN STRIJDTONEEL IS ONS EIGEN 
HART, WAT EEN STRIJDPERK IS ONS 

EIGEN LEVEN!

even bomen 

Innerlijke strijd

Drenthe

 Tour: welkom in huis 
van de predikers
Corinne van Nistelrooij en Anne-
ke Grunder heten kerkgangers, 
bezoekers en belangstellenden 
welkom in het huis van de predi-
kers. Ze leiden hen rond tijdens 
een tocht door het klooster. Van 
Nistelrooij en Grunder vertellen 
over de achtergrond van de kerk 
en het klooster. Deelnemers krij-
gen in twee avonden een beeld 
van het gebouw, de bewoners, 
de Dominicaanse spiritualiteit en 
de plaats van klooster en kerk in 
Dominicaans Nederland. 

Maandag 4 en 18 november, 19.30 uur, € 10, Zwolle, 
Assendorperstraat 29, aanmelden: www.kloosterzwolle.
nl/programma 

 Rembrandt in 
Emmen
Ter gelegenheid van zijn 350ste 
sterfjaar in 2019 staat Rembrandt 
van Rijn centraal met een bij-
zondere kortdurende expositie 
van zijn etsen. Veel van Rem-
brandts etsplaten zijn verloren 
gegaan. Door gebruik te maken 
van hedendaagse technieken (de 
heliogravure) konden nieuwe 
koperen etsplaten gemaakt wor-
den. Afdrukken hiervan zijn te 
bezichtigen in deze expositie, 
waarbij het Rijksmuseum uiter-
mate ondersteunend is geweest. 
De Grote Kerk is ’s middags 
open op woensdag, donderdag en 
zaterdag. 

Zaterdag 9 november t/m zondag 24 november, 13.00-
17.00 uur, Emmen, Grote kerk, Marktplein

 Stil-leven in 
Zwartsluis
Onder de noemer ‘Thema 
Moment’ organiseert het Leer-
huis Zwartewaterland een bijeen-
komst over en voor introverte 
mensen. Het zal onder andere 
gaan over de plek van introverten 
in de kerk. De hedendaagse cul-
tuur is extravert, is het dan voor 
introverten lastig(er) je plek te 
vinden? Tijdens deze avond staat 
men stil bij de eigenschappen 
en vooral ook de kracht van de 
introverte persoon in de kerke-
lijke gemeente.

Woensdag 13 november, 19.30 uur, Zwartsluis, De Poort, 
€ 15, aanmelden: www.leerhuiszwartewaterland.nl 

 Muziek Michael W. 
Smith in Zwolle
Music for Christ (koor en orkest) 
verzorgen samen met artiesten 
Kirsten Alting, Jonny Boston en 
de Amazing Teens and Voices het 
concert ‘Celebrating the Songs of 
Michael W. Smith’. Een avondvul-
lend programma met uitsluitend 
liederen die door Michael W. Smith 
geschreven of bekend geworden 
zijn. Daarbij valt te denken aan klas-
siekers als: ‘Place In This World’, 
‘Friends’ en ‘Healing Rain’.

Vrijdag 15 november, 19.30 uur, Zwolle, Verrijzeniskerk, 
Bachlaan 150, € 12,50, eventsforchrist.nl of 0297-237172

Syrische vluchtelingen in een vluchtelingenkamp in Turkije na een aanval van IS in 2015.

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

ER ZIJN IMMERS MENSEN, DIE 
MENEN DAT GELOVEN SLECHT IS 

VOOR WAT MEN NOEMT ‘GEESTELIJKE 
GEZONDHEID’

DOOR DS.WOUTER 

BAKKER, 

NOORDSCHESCHUT
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 3 nov.: GK Aalden 
10.00 ds. W. Hordijk-v/d Zwaag, 
Aalden. H.A. Organist: Mans 
Kuipers. Oppas en knd. Collec-
te: Avondmaalscollecte.

BOVENSMILDE
Kerkdiensten 3 nov.: 10.00 
ds. G. v/d Werff. ZWO-dienst. 
Jeugdkerk. O.v.d.: Gea Hatz-
mann. M.m.v.: Combo uit Nieuw 
Buinen. Paaskaars aansteken: 
Emma Koning. Collecten: 
1. Z.W.O.-Plaatselijk Werk. 
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Knd.: Stijntje de Ruiter. Oppas: 
aanwezig.
Kerkdienst 6 nov.: 19.30 ds. P. 
de Vries, Beilen. Organist: Nico 
Meilof. Collecten: diaconie. Bij 
de uitgang: beheer.
ZWO-Jeugdkerkdienst. de 
Geest volgen in het goede. De 
jaarlijkse ZWO-dienst wordt 
altijd op de eerste zondag in 
november gehouden en sinds een 
paar jaar gecombineerd met de 
Jeugdkerk. Dit betekent dat we 
in de vorm van de viering ook 
wat eigen is aan de jeugdkerk-
vieringen recht doen, zoals het 
met elkaar in gesprek te gaan. 
Ook zal een band optreden, die 
de gemeentezang begeleidt en 
eigen nummers zal laten horen. 
Deze keer staat het werken van 
de heilige Geest centraal. Zen-
ding ís het werk van de Geest: 
in Jeruzalem is die toen de vol-
gelingen van Jezus bijeen waren 
met Pinksteren gaan waaien en 
vandaag bezielt zij mensen in 
niet mindere mate het werk van 
Jezus in deze wereld voort te 
zetten. We horen Jezus volgens 
Johannes beloven dat na hem 
de Geest zal komen die ons de 
weg naar de volle waarheid zal 
leiden (Joh.16: 5-16). Wij begin-
nen niet zelf met iets, maar we 
voegen ons in een beweging die 
al lang voor ons begonnen is. 
We kunnen ons laten meenemen 
door de zending van de Geest. 
Maar hoe zie je wanneer de H. 
Geest aan het werk is? Hoe weet 
je wat ‘waar’ is? Er zijn zoveel 
andere “geesten” bezig, zowel 
goede als kwade, die de mensen 
in beweging zetten. Denk maar 
aan de geest van het nationa-
lisme, racisme en andere krach-
ten die mensen enerzijds bij 
elkaar brengen, maar anderzijds 
ook verdelen volgens inhumane 
scheidslijnen. Het is juist vandaag 
zaak de geesten te onderschei-
den! En zo met elkaar de goede 
Geest op het spoor te komen 
en ons door haar laten inspi-
reren! We kunnen ons daarbij 
laten inspireren door mensen die 
het goede samen met anderen 
nastreven, zoals in de projec-
ten wie we met de ZWO-cie. 
ondersteunen. We hebben de 
afgelopen 2 jaar het project KOP 
(Kiandutu Outreach Project) 
Kenya mogen sponsoren, dat ten 
goede komt aan gezondheidszorg 

en onderwijs in een sloppenwijk 
in Thika in Kenia. Jannie Meijer 
van KOP Kenya en onze ambas-
sadeur van dit project Margriet 
van Waveren zullen bij deze 
dienst aanwezig zijn, nu wij onze 
bijdrage op deze manier gaan 
afsluiten. Op voorstel van een 
gemeentelid heeft de ZWO als 
nieuw project gekozen voor de 
Stg. ‘Een Druppel’. Deze Stich-
ting heeft ten doel op kleine 
schaal materieel en fi nancieel 
hulp te verlenen aan kanslozen 
en kansarmen in de Molukken 
en andere gebieden in Indone-
sië. Het gaat dan om fi nanciële 
steun voor scholing vanaf basis-
onderwijs tot hoger onderwijs, 
aanschaffen van leermiddelen en 
indien nodig verbeteringen aan 
schoolgebouwen, alsmede het 
verlenen van hulp aan zeer arme 
gezinnen in materieel opzicht 
zoals medicijnen, ziekenhuisop-
name, kleding, voeding, enz. Ook 
de kinderen van het kinderhuis 
‘Kaleb’ in stad Ambon kunnen 
al jaren rekenen op steun van 
de Stg.. Jan Hazenberg, ons wel 
bekend, is de bezielende kracht 
achter het werk van de stichting. 
Bij de naam ‘een druppel’ denk je 
natuurlijk meteen aan alle inzet 
en moeite voor het goede doel 
die altijd ontoereikend zal blij-
ven; maar deze stichting gelooft 
in de kracht van het kleine die 
mensen daadwerkelijk onder-
steunt. Zoals al gezegd zal een 
band in deze dienst optreden: 6 
jongeren die doorgaans in hun 
kerk in Nieuw-Buinen optreden. 
Zij hebben (nog) geen naam, 
maar worden daar het Combo 
genoemd. Dit ‘Combo’ speelt 
en zingt liederen over liefde en 
gerechtigheid én over de Geest, 
dat zij ons mag raken en in bewe-
ging zetten.
Voedselbank. 3 nov. is er inza-
meling van boodschappen voor 
de voedselbank.
Koffi e drinken. Na afl oop van 
de dienst op 3 nov. is iedereen 
welkom om gezamenlijk koffi e/
thee of fris te drinken.
Jarig. 09-11: mw. A. Bodewits-
de Vries, H.P. Sickensstr. 44, 
9421 PM: 77 jaar. Wij wensen u  
een fi jne dag en Gods zegen voor 
de toekomst!
Wat een verrassing! Op 3 okt. 
waren wij 35 jaar getrouwd. 
Om dit te vieren zijn we met 
ons gezin een weekendje weg-
geweest. Het was een heerlijk 
weekend. Voor het weekend 
hadden we al heel wat felicitaties 
ontvangen, ook uit Bovensmilde. 
Na het weekend lagen er nog 
meer kaarten! Wat hartver-
warmend en heel hartelijk dank 
daarvoor! Het is fi jn om zoveel 
meeleven te ervaren. Hartelijke 
groeten van Bram en Henny 
Riepma, Assen.
Bedankt. Hartelijk bedankt 
voor de mooie bos bloemen 
mede namens Rensje. Godfried 
Westen.
Verkoop spullen kerk. Afgelopen 
zomer zijn diverse zaken, waar-
onder alle kerkbanken, uit de 
kerk aan de Ds. L. Dijkstrastraat 
verkocht aan gemeenteleden en 

enkele overige belangstellenden. 
Dit heeft een totaalbedrag van 
€ 558,60 opgebracht, waar-
voor wij u willen bedanken. Met 
betrekking tot de verkoop van 
de kerk is er verder geen nieuws 
te vermelden.
Bijbelstudiegroep 2 komt bij 
elkaar op 3 nov. bij Gert Wybe 
om 20.00 uur. We bespreken 
uit het boekje Bouwen op de 
rots hoofdstuk 3, Mattheus 5: 
17-48. Vragen? Gerda Breuke-
laar, e-mail: gerdachbreukelaar@
ziggo.nl, tel. 0629288919.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten op 3 nov.: HK 
10.00 ds. E. de Vries-Baarlink. 
Gez. dienst. Organist: Johan 
Westerbeek. Knd.: groep 1 
t/m 8. Oppas: Marjan Jansen 
Schoonhoven. Collecten: 1. 
Diaconie, bestemd voor de zen-
ding. 2. Kerkrentmeesters. Deur-
collecte: Kerkrentmeesters.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 3 nov.: 10.00 dhr. 
J. van Vondel, Emmer Compas-
cuum. Deze zondag gaan wij met 
elkaar weer gezellig Pionieren. 
Deze dienst zal ook in het teken 
staan van Oogst-/Dankdag. Ook 
zal er muziekale medewerking 
zijn van Vocal Group Sayonara. 
Na de dienst kunt u na praten 
over de pioniersdienst onder 
genot van kopje koffi e of thee. 
O.v.d.: mw. A. Aukes en mw. R. 
Roffel. Diakenen: mw. T. Deu-
ring en dhr. H. Buursema. Orga-
nist: Anne Unij. Oppas: Ren-
nie Roffel. Beamteam: Hilda. 
Gastdames: mw. R. Heuving en 
mw. G. Smit. Autodienst: fam. 
T. Buter: mw. Huizing; fam. D. 
Pruim: fam. Potze. Collecten: 
1.  KerkinActie(zending).
2. Spaarcollecte. 3. Kerk.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boe-
keloo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 3 nov.: 9.30 ds. H. 
Klaassens. Zendingszondag. Ieder 
jaar stellen we op een speciale 
zondag het werk van zending en 
werelddiaconaat centraal. Tus-
sen al het slechte nieuws ver-
geten we gemakkelijk de talloze 
hulpverleners, zendelingen en 
welzijnswerkers die overal in de 
wereld aanwezig zijn. Vaak onder 
moeilijke omstandigheden zijn zij 
er. Vandaag we stil bij het werk 
van Compassion. Deze christe-
lijke organisatie werkt onder kin-
deren. Armoede is te verslaan, 
door kinderen één voor één te 
helpen. Door een kind via Com-
passion te sponsoren, geef je het 
onderwijs, medische hulp, emoti-
onele en sociale groei en geeste-
lijke vorming. In de dienst komt 
Ina de Vries, een vrijwilligster 
van Compassion, vertellen over 
haar bijzondere werk en haar 
reis naar Tanzania. De dienst is 
voorbereid met de ZWO-cie. 
In de overdenking staan we stil 
bij het thema: barmhartigheid. 
Tevens vindt in deze dienst het 

afscheid plaats van Thea Wester-
beek als voorzitter v/d kerken-
raad. Collecten: 1. Pastoraat. 2. 
Compassion. Bij de uitgang: pas-
toraat. Oppas en knd.
Kerkdienst 6 nov.: 19.00 ds. 
H. Klaassens. Collecten: 1. Pas-
toraat. 2. Diaconie. Bij de uit-
gang: pastoraat.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 3 nov.: 10.00 ds. 
J. Woltinge, Zwolle. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Casper 
Euving. O.v.d.: Hans Bonhof. 
Organist: Harmke Elders. 
Oppas: Lienke Alferink en Hylke 
Luimstra. Collecten: 1. KIA/
Zending Zambia. 2. Kerk. 3. 
Onderhoud. Bloemengroet: 
fam. F. Elders. Autodienst: fam. 
Anne Wolting (581444). Na de 
dienst is er koffi edrinken.
Kerkdienst 6 nov.: 19.30 ds. 
B. Breunesse. O.v.d.: Henk Ste-
vens. Organist: Jan Klok. Col-
lecte: Dorcas. Bloemengroet: 
fam. H. Adema. Na de dienst is 
er koffi edrinken.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Vel-
zing-Hessels, Noorderkeerkring 
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 
0591-312007
Kerkdienst 3 nov.: 9.30 ds. 
J. Fischer. H.A. O.v.d.: J. de 
Wolde. Diakenen: P. Maarsingh 
en M. Snippe. Organist: mw. G. 
Fictorie-Smeman. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
onderhoud gebouwen. Wel-
komstcie.: B. Fictorie

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 3 nov.: 10.00 dhr. 
F. Koops, Veele. Organist: 
Gerard Ziengs. O.v.d.: Fokko. 
Welkom: Riet. Beamer: Lucie.
Vrouwengroep ‘Vrouwen van 
de Veenkerk’. Op 4 nov. komt 
boswachter Erik Bloeming met 
een lezing over ‘Het hoogveen 
van vroeger en het restant Bar-
gerveen van nu’. Heren zijn deze 
avond ook van harte welkom. De 
avond wordt gehouden in het De 
Weerdhuis en begint om 19.30 
uur. Gasten betalen € 2,50 per 
persoon.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 3 nov.: 10.00 ds. 
J. van der Wilden, Hoogeveen. 
O.v.d.: dhr. A. Stevens. Orga-
nist: dhr. J. Kroon. Koster: dhr. 
H. Vos. Collecten: zending. Bij 
de uitgang: orgelfonds. Oppas: 
Corenna Mennik. Knd.: Alexan-
dra Mensing. Kaars aanste-
ken: Anna Mennik. Bediening 
beamer: Arjan Kuik. Ont-
vangst: fam. Hobers. Bloemen-
dienst: fam. Baan. Autodienst: 
E. de Groot. Koffi edrinken na de 
dienst.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 3 n ov.: 10.00 dhr. 
A. Metselaar. Organist: mw. 
Willy Misker. Collecten: 1. Dia-
conie: Najaarszending. 

2. Zuiderkerkgemeente. Uit-
gangscollecte: onderhoud gebou-
wen. Autodienst: mw. Wolters: 
Vaart NZ 230: dhr. Hoekstra; 
mw. M. Meijer en mw. Jakobs: 
fam. L. Brink; mw. G. Horstman 
en mw. Groothuis: dhr. G. Hul-
sink. Lector: Jolanda Wesseling. 
O.v.d.: Derk Vegter. Bloemen: 
mw. Reuvekamp. Koster: B. Mis-
ker. Koffi e: fam. Wesseling. Ont-
vangst en Nieuwsbrief: Dirk 
en Aly Gommer.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 3 nov.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. H. Paas, Nijver-
dal. Collecten: 1. Najaarszen-
ding/KerkinActie. 2. Kerk. Knd.: 
alle groepen. Autodienst: B. 
Schans en P Hogeveen. Oppas: 
Wouter Kloosterman. Bloe-
mengroet: fam. H. Oving.
Kerkdienst 6 nov.: 19.30 ds. 
T. Oldenhuis, Coevorden. Aan-
sluitend is er de gemeenteverga-
dering. Collecten: 1. Kerk. 2. 
DEO, (duurzaamheid, energie en 
omgeving) fonds kerkrentmees-
ters. Autodienst: H. Bouwman 
en M. Oving.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 3 nov.: 10.30 spre-
ker Open Doors. Zendingszon-
dag. 15.00 spreker Open Doors. 
Organisten: dhr. R. Roelofs en 
dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.: 
Wilma Bosch (1, 2) en Gijsbert 
Immink (3, 4). Oppas: Inge Reef-
huis, Rianne Reefhuis en Renske 
Immink. Collecten: zending en 
werk van Open Doors. Bloe-
men bezorgen: Janny Reefhuis.
Kerkdiensten 6 nov.: GK 9.30 
ds. B. Heusinkveld. Dienst van 
school en kerk. Thema: Noach 
en De Ark.  HK 19.30 ds. K. 
Borsje, Vriezenveen. Gez. dienst. 
Organist: dhr. L. v/d Schoot-
brugge. Oppas: Franciska Wil-
lems. Collecten: kerk en NBG. 
Bloemen bezorgen: Henk en 
Alie van Lenthe.
Jarig. 4-11-2019: dhr. H. van Len-
the, Piksenweg 26: 83 jaar.
4-11-2019: dhr. G. Valk, Haarweg 
4a: 91jaar.
13-11-2019: mw. J. Eshuis-Nagel, 
Piksenweg 10a: 83 jaar.
21-11-2019: mw. G. Kleinjan-Pels, 
Huttensingel 5: 84 jaar.
21-11-2019: mw. M. Immink-Bar-
tels, Opgangerweg 4: 79 jaar.
23-11-2019: dhr. C. Roepers, ‘n 
Tip 21: 88 jaar.
Lof, eer en prijs zij God die 
troont in ‘t licht daarboven. Hem, 
Vader, Zoon en Geest moet heel 
de schepping loven. Van Hem, de 
ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toe-
komst is zijn rijk.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 3 nov.: De 
Antenne 9.30 ds. Peter Lind-
hout. O.v.d.: Margareth Joosten. 
Lector: lid zendingscie. Pianist: 
Luco Hans. Gastpersonen: 

Lees verder op pagina 4
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leden zendingscie. Koster: Klaas 
Boessenkool. Zendingsdienst in 
de Antenne. Zangduo de zussen 
Ellen en Annet en gitarist Geert 
v/d Logt. Thema: ‘Bakens van 
Hoop’. De Zendingscie. heeft 
dit jaar gekozen voor het Pro-
ject van KerkinActie: ‘Syrische 
kerken als bakens van hoop, 
waarvoor ook op deze zondag 
wordt gecollecteerd! We nodi-
gen u/jullie van harte uit naar de 
Antenne te komen om er samen 
een mooie dienst van te maken! 
De zendingscie. (zending@
pkn-dedemsvaart.nl) De Fon-
tein 19.00 ds. K. van Staveren. 
O.v.d.: Johan Tinholt. Orga-
nist: Hans Niezink. Koster: Jan-
nie/Koert Naber.
Kerkdienst 6 nov.: De Anten-
ne 19.30 ds. G. Trouwborst, 
Nieuwleusen. O.v.d.: Maaike 
Hiemstra. Organist: ds. W. Vis-
scher. Koster: Klaas Boessen-
kool. Collecten: PKW. Bij de 
uitgang: zending. Kindercollecte: 
de Baby Box Een Mission Pos-
sible project. Kinderkerk: groep 
1 t/m 6. Basiscatechese: groep 
7 en 8. Tienerkerk: klas 1 t/m 3 
VO. Oppas: Petra Warmelink 
en Irene van Staveren.
Van Dedem Marke: 2 nov. 
team RKK. Pianist: Luko Hans.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg: mw. ten Klooster, Lan-
gewijk 44, afd. De Marke, k. 10; 
mw. A. Zwiers-Wink, Nachte-
gaalstr. 4, afd. de Esch, k. 4; mw. 
D. Grutter-Varwijk, De Tjalk 23, 
unit 2, k. 18; mw. Dekker-Michel, 
Stegerensallee 26, unit 4, k. 4; 
mw. Michel-Heersping, Primu-
lastr. 6, unit 2, k. 16.
Hospice Familie Assenhuis, 
Baron van Dedemlaan 2, 7701 
HT  Dedemsvaart: mw. B. 
Meijer-Stroomberg, De Tjalk 31.
Universitair Medisch Centrum 
Groningen Postbus 30.001, 9700 
RB Groningen: mw. C. Kuiper, 
Wilhelminastr. 9.
Activiteiten. Op 5 nov. om 
18.00 uur zouden we graag een 
pannenkoekenfeest willen orga-
niseren voor iedereen, die er zin 
in heeft. Als team van wijk Zuid-
West willen we de organisatie op 
ons nemen, maar iedereen is van 
harte uitgenodigd. Zou je wil-
len komen of misschien zelfs een 
aantal pannenkoeken willen bak-
ken, neem dan contact op met 
Gerda Hofman, Ronald de Jonge, 
Peter Lindhout of ds. Karsten 
van Staveren.
6 nov. is het weer Dankdag voor 
gewas en arbeid. Evenals andere 
jaren willen we op deze dag, 
mensen van 80 jaar en ouder en 
chronisch zieken verblijden met 
een bezoek, een bijbels dagboek 
en een fruitbakje. Dit betekent 
dat er ongeveer 400 fruitbakjes 
moeten worden rondgebracht. 
Wie wil ons weer helpen met 
het rondbrengen? U kunt de 
fruitbakjes op dinsdag 5 nov. tus-
sen 15.00 en 17.00 uur en op 6 
nov. tussen 9.00 en 12.00 uur 
ophalen vanuit in de consistorie 
v/d Van Dedemkerk. Namens de 
Diaconie alvast bedankt voor uw 

hulp!
Geef extra voor je Kerk. 
Kort gezegd komt het erop neer 
dat er na de fusie met o.a. de 
komst van een 3e predikant een 
tekort op de jaarlijks begroting 
ontstaat. Dit willen we voorko-
men door nu al om een extra 
maandelijkse bijdrage te vragen 
van gemiddeld € 5 per gezin of 
lid.  Wie wat meer kan missen 
vrij is om er wat bovenop te 
doen en voor wie het wat te veel 
gevraagd is kan het bedrag lager 
zijn. Kom nu in actie! O.v.v ‘Geef 
extra voor je kerk’ kunt u een 
periodieke overboeking maken 
naar: NL27RABO0373713215 
t.n.v. CvK Prot. Gem. Dedems-
vaart i.w.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Pren-
ger, De Mute 61, 7683XT Den 
Ham, tel. 0546-671747, gpren-
ger@caiway.nl
Kerkdiensten 3 nov.: 10.00 
ds. H. de Haan. O.v.d.: groep 
A. Knd.: peuters: Nathalie Hof-
steede en Annemiek Rosman; 
groep 1 t/m 8. Oppas: zaal 6: 
Ingrid Kolkman, Heleen Bosch en 
Jade Kuiper. GK 15.30 ds. G. de 
Goeijen. Kerk op Schoot. Dienst 
voor de kleinsten in de Rank. 
19.00 ds. G. de Goeijen. Gez. 
dienst. Collecten: 1. Vluchte-
lingenwerk Twenterand. 2. Alg. 
Kerkelijke Arbeid. Deurcollecte: 
kerk.
Kerkdiensten 6 nov.: 9.30 ds. 
R. van Hornsveld. Collecte: 
kerk/school/gezin. HK 19.30 ds. 
G. de Goeijen. Gez. diensten in 
de HK. O.v.d.: groep B/C. Col-
lecten: 1. Oudezijds 100. 2. Ker-
kelijke gebouwen. Deurcollecte: 
plaatselijke evangelisatie.
P.C.O.B. Den Ham hoopt weer 
een ontmoeting te organiseren 
in de kerk aan de Ommerweg op 
13 nov. Aanvang: 14.30 uur. Zaal 
open: 14.00 uur, de koffi e staat 
klaar.
Dhr. Jan Reehorst komt vertellen 
over de TBS-kliniek in Balkbrug. 
Allemaal hartelijke welkom.
Kerk op Schoot. 3 nov. is de 
volgende Kerk op Schoot dienst. 
Deze dienst is er een mooi feest, 
een bruiloftsfeest! We gaan luis-
teren, kijken en zingen over De 
Bruiloft in Kana. Er gaan 2 men-
sen trouwen en wat er allemaal 
gaat gebeuren? Kom 3 nov. naar 
De Rank. Vanaf 15.00 uur staat 
de koffi e/thee/ranja klaar met 
wat lekkers erbij. Om 15.30 uur 
begint de dienst. Inge de Hoop 
en Nathalie Lok begeleiden de 
muziek en zang. Ds. de Goeijen 
is ook aanwezig. Alle kinderen 
van 0-4 jaar zijn welkom en ook 
broers, zussen, ouders, grootou-
ders. Ben je gewoon benieuwd 
naar de dienst, voel je welkom! 
Voor het bruidspaar mag er een 
kleurplaat gemaakt worden, als 
je die nog niet hebt ontvangen en 
je wil er wel graag 1 maken, in 
het kerkblad is er 1 bijgevoegd. 
Neem dan deze mee naar de 
dienst. Graag zien wij jullie op 3 
nov!

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Ols-
man, Vechtvoorde 5, 7772 VA 
Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord). 
Zieken. In Clara Feyoena Heem 
is op de revalidatieafdeling opge-
nomen dhr. E. Smid (Waterlelie 
11).

Overleden. 20 okt. is in het zie-
kenhuis te Almelo overleden mw. 
Marrie Warnink-de Vos (Burg. 
Bramerstr. 192). We leven mee 
met haar dochter Ineke en part-
ner Dick, met kleinzoon Jarno 
en vriendin Kim en allen die haar 
zullen missen. Mw. Warnink was 
87 jaar.
Uitnodiging. Leden van de 
GKV en PKN-kerk in Harden-
berg-Centrum kunnen elkaar 
evenals vorig jaar weer ontmoe-
ten voor een goed gesprek. De 
cie. heeft hiertoe een avond 
belegd op 25 nov. in de Scha-
kel. Het jaarthema binnen de 
Prot. Kerk is dit jaar ‘een goed 
Verhaal’. Dit onderwerp zullen 
we gebruiken voor deze avond 
onder het thema: ‘elkaar ont-
moeten in een goed gesprek’. 
Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 
19:15 uur. Het is de bedoeling 
om de avond om 21.30 uur af te 
sluiten. U bent van harte uitge-
nodigd. 
Baalderveld. Overleden. Op 
22 okt. is Wim Hans op de leef-
tijd van 58 jaar overleden. Hij is 
dit voorjaar ziek geworden en 
in de afgelopen week overleden. 
Zijn vrouw Jennie en hun kinde-
ren moeten deze dagen afscheid 
van hem nemen. Wij leven met 
hen en de familie mee en wensen 
hen toe dat zij de dierbare herin-
neringen aan hun man en vader 
in liefde bewaren.
Zieken. Koos Monshouwer 
(Dorfstrasse 23, 49874 Wielen, 
BRD) is na een operatie in Gro-
nau thuisgekomen voor verder 
herstel. Er is dankbaarheid om 
de goede uitslagen en om het 
meeleven door veel mensen in 
de afgelopen maanden die span-
nend zijn geweest. Een hartelijke 
groet van Koos en Ineke en veel 
dank voor alle meeleven d.m.v. 
appjes, mails, kaarten, bloemen 
enz.
Radewijk. Overleden. 22 okt. 
is in het ziekenhuis te Emmen 
overleden mw. Aaltje Bulthuis-
van der Spoel, (Stobbenhaarweg 
10, Radewijk). We leven mee 
met Henk, haar man, met hun 
familie en vrienden. Mw. Bulthuis 
was 75 jaar.
Hartelijk bedankt voor de 
bloemen die we mochten ont-
vangen uit de kerk ter ere van 
ons 50-jarig huwelijk, maar ook 
voor alle kaarten en lieve wen-
sen. We zijn blij en dankbaar dat 
we dit mochten vieren. Gertjan 
en Riek Huisken.
Jarig. De wijkgemeente felici-
teert dhr. A. Bouma, Groene-
veldweg 3, die op 22 okt. 90 jaar 
werd. De wijkgemeente felici-
teert tevens dhr. G. Rigterink, 
Olsmansdijk 10a, die op 1 nov. 
zijn 87e verjaardag viert.

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 3 nov.: KK 9.30 
ds. J. Schipper, Dalfsen. De 
Rank 11.00 de ontmoeting.
Kerkdienst 6 nov.: KK 19.00 
ds. J. Post. Lutten/Wierden.
Jarig. Dhr. J. Visscher, Fransen-
weg 1, 7777 SC Schuinesloot: 
27-10-1941.
Mw. J. Nijland-Lamberink, Knap-
persveldweg 12, 7775 PL Lutten: 
27-10-1949.
Mw. E. Withaar-aan het Rot, 
Schansweg 12, 7784 DM Ane: 
28-10-1929.
Dhr. J. Vogelzang, Coevorderweg 
143, 7781 PB De Krim: 29-10-
1942.

Dhr. L. Tuin, Kalanderij 13, 
7776 XW Slagharen: 31-10-1933.
Mw. M.J. van der Weide-van 
Dijk, Lijsterbesstr. 28, 7775 BB 
Lutten: 02-11-1947.
Mw. J. Nijland-Hekman, Voorstr. 
2, k. 114, 7783 AM Gramsber-
gen: 03-11-1931.
Zieken. Zwaantje Brokelman is 
enkel dagen na de knieoperatie 
weer thuisgekomen. De revalida-
tie is al in gang gezet.
Mw. J. Wigger-Lawant, Kam-
perfoelie 8, 7775 BJ Lutten, is 
opgenomen in het ziekenhuis in 
Hardenberg 
Mw. M. Westerhof-Zomer is 
afgelopen week weer thuisgeko-
men uit het ziekenhuis te Har-
denberg 
Mw. M. Berends-Spiering, Burg. 
Bramerstr. 186, 7772 CE Har-
denberg, is deze week opgeno-
men geweest in het ziekenhuis 
voor een longontsteking. Ze is 
nu weer thuis om verder te her-
stellen.
De bloemen gaan deze week 
met een groet van ons allen, 
vanuit de Lantaarn naar: mw. 
Schottert Lutteresweg 9; vanuit 
de Kapel naar: fam. G. Kerkdijk 
Irenelaan 12 Slagharen.
Dankdag collecte. Dankdag is 
traditioneel een moment in het 
jaar om extra stil te staan bij 
alles wat God geeft. Vanuit wat 
wij hebben ontvangen mogen we 
delen en zo kunnen we helpen bij 
het voortzetten en versterken 
van al onze kerkelijke activitei-
ten. De leden van de commissie 
zullen een dankdag enveloppe 
met een begeleidende brief afge-
ven.
Goud voor Jong en Oud-
dienst. 17 nov. houden we een 
bijzondere dienst waarin we veel 
met elkaar willen zingen. Onder 
andere liederen uit de bundel 
van Johannes de Heer of Opwek-
king. U kunt zelf liederen aan-
dragen die u graag wilt zingen. 
U kunt deze via de mail of per 
telefoon doorgeven aan iemand 
van onderstaande leden van de 
commissie. Of invullen op de lijst 
achter in de kerk. De commis-
sie maakt dan een keuze uit de 
aangedragen liederen. Voor de 
dienst is er ruimte voor ontmoe-
ting en zal er een broodmaaltijd 
zijn. De dienst zal geleid wor-
den door Sjors van der Graaf en 
organist is Henk Bruins. Aanvang 
broodmaaltijd: 17.30 uur. Voor 
de onkosten van de broodmaal-
tijd zal er een vrije gift gevraagd 
worden. Aanvang dienst: 19.00 
uur. Beide zullen in ‘Pro Rege’ 
worden gehouden. Nodig gerust 
vrienden en bekenden uit om 
deze avond samen te beleven. 
Wilt u meedoen met de maal-
tijd? Geef u dan vóór 8 nov. op. 
Dat kan via uw wijkouderling, 
wijkmedewerk(st)er of vul uw 
naam in op het formulier achter 
in de kerk en als u vervoer nodig 
heeft dan ook uw adres opgeven.
Uitnodiging. 9 nov. hebben we 
weer een gezellige ouderenmid-
dag. De groep ‘Net Eem Aans’ 
komt ons verrassen met mooie 
liedjes. We beginnen om 14.30 
uur in de Rank.  De koffi e en 
thee staat klaar. Tot dan.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com

Kerkdienst 3 nov.: 9.30 ds. L. 
van Rikxoort. Deze dienst zal in 
het teken staan van Eeuwigheids-
zondag. Beerzerveld 19.00 
ds. J. Peschar, Hollandscheveld. 
Gez. dienst. O.v.d.: dhr. F. Tim-
mer. Diakenen: B. Mellema en 
W. Wittenberg. Collecte: KIA 
najaarszending, kerk en gebou-
wen. Gastheer: G. Lennips.
Kerkdienst 6 nov.: 8.45 ds. J. 
Adriaanse. In deze dienst zullen 
CBS De Hoekstee en CBS De 
Schakel meewerken. 19.30 ds. 
L. van Rikxoort. O.v.d.: dhr. J. 
Hans. Diakenen: H. de Lange 
en A. Maat. Collecten: Dank-
dagcollecte, kerk en gebouwen.
Meeleven. Dit keer wordt er 
niemand met name genoemd, 
maar dat wil niet zeggen dat 
we niet met elkaar mee kunnen 
leven. Een telefoontje, bezoekje 
of appje… kleine moeite, groot 
gebaar en niet alleen wanneer 
iemand ziek is of zorgen kent.
Tekst. Tien misverstanden over 
God. 4. God is wreed. ‘Als God 
liefde is, waarom is er dan zoveel 
ellende op de wereld’? Dit is 
misschien wel het belangrijkste 
misverstand over God. Inder-
daad, God is liefde. Maar Hij 
heeft aan mensen verantwoor-
delijkheid gegeven. Doordat wij 
God hebben verlaten, leven we 
in een tranendal, vol verschrik-
kingen waarvan we de verbanden 
nooit zullen begrijpen. Bijvoor-
beeld: Waarom sterven onschul-
dige mensen? Waarom zijn er 
in Bangladesh altijd rampen en 
in Nederland bijna nooit? Zulke 
vragen blijven overeind staan. 
En toch is God liefde. Omdat 
Hij ons in dit alles Zijn reddende 
hand aanreikt. Als je die vast-
grijpt, ga je beseffen dat God aan 
alle ellende een eind zal maken… 
omdat Hij liefde is.

SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdiensten 3 nov.: Kloos-
terhaar Fredrikskerk 9.30 
ds. H. Dorgelo. Familiedienst. 
K.n.d. geen. Oppas: aanwezig. 
Sibculo Kloosterkerk 9.30 ds. 
G. Brandorff. Hardenberg. Knd.: 
geen.O kinderoppas. Collecten: 
KerkinActie/Najaarszending, 
kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 6 nov.: Sibculo 
De Horst 11.00 Schooldienst 
voor en door leerlingen CNBS 
Windesheim Sibculo. Klooster-
kerk 19.30 ds. H. Dorgelo. Col-
lecten: dankdagcollecte, diaco-
nie en onderhoudsfonds.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 3 nov.: 10.00 
ds. R. Hornsveld, Den Ham. 
Zendingsdienst. Oppas: Chris-
tien Lassche en Deborah Jong-
man. Knd.: groep 2: Merel en 
Sanne. Organist: Jan Pieter 
van Eerde. 14.30 ds. A. van der 
Spek, Zwartsluis. Organist: 
Tjakko de Jonge. Collecten: 
1. Zending. 2. Kerk.
Kerkdienst 6 nov.: 19.30 ds. 
G. van Zanden, Urk. Organist: 
Tjakko de Jonge. Collecten: 
diaconie.
Zieken. We leven mee met allen 
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berichten uit de gemeente 

Ebi Wassenaar 
vocht in novem-

ber 2017 voor haar leven na de 
moordaanslag door een piano-
stemmer. Ze haalde het, maar is 
halfzijdig verlamd en volgens de 
arts die haar behandelde voor 96 
procent gehandicapt, een percen-
tage dat niet zal veranderen. 

Bijeenkomst Hellendoorn
De moordaanslag op de predikant 
van de protestantse gemeente in 
het Betuwse Rhenoy-Gellicum 
kreeg veel lan-
delijke media-
aandacht. De 
vraag waarom de 
destijds 51-jarige 
man tot zijn daad 
kwam, blijft onbeantwoord. Kan 
het slachtoffer hem vergeven? 
Ook als hij geen berouw toont, 
of ontoerekeningsvatbaar is? 
Die vraag stond enkele weken 
geleden centraal tijdens een bij-
eenkomst in de protestantse 
kerk van Hellendoorn. De goed 
bezochte avond was georgani-
seerd door ds. Jan Dirk Wasse-
naar, predikant in Hellendoorn 
en neef van de spreekster, Ebi 
Wassenaar. Zij vertelde in haar 
inleiding: “Ik was buiten bewust-
zijn, maar toen ik bijkwam, dacht 
ik dat ik doodging. Als ik op een 
stoel zit, lijkt het heel wat en 

Ebi Wassenaar 
vergeeft aanslagpleger

Volkomen uit het niets sloeg hij op haar in. Even daarvoor had ze hem 
de kerk binnengelaten, ko�  e gegeven, een praatje gemaakt en toen, 
opeens, die aanval... net toen ze met de rug naar hem toe stond. Twee 
uur lang lag ds. A.E. (Ebi) Wassenaar in een plas bloed op de leiste-
nen vloer van de kerk in Rhenoy (Gelderland). Totdat vriendin Hanny 
Truin haar vond. Ondanks alles wordt Ebi niet verteerd door haat.

Lees verder op pagina 7
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Ebi Wassenaar 
vocht in novem-

ber 2017 voor haar leven na de 
moordaanslag door een piano-
stemmer. Ze haalde het, maar is 
halfzijdig verlamd en volgens de 
arts die haar behandelde voor 96 
procent gehandicapt, een percen-
tage dat niet zal veranderen. 

Bijeenkomst Hellendoorn
De moordaanslag op de predikant 
van de protestantse gemeente in 
het Betuwse Rhenoy-Gellicum 
kreeg veel lan-
delijke media-
aandacht. De 
vraag waarom de 
destijds 51-jarige 
man tot zijn daad 
kwam, blijft onbeantwoord. Kan 
het slachtoffer hem vergeven? 
Ook als hij geen berouw toont, 
of ontoerekeningsvatbaar is? 
Die vraag stond enkele weken 
geleden centraal tijdens een bij-
eenkomst in de protestantse 
kerk van Hellendoorn. De goed 
bezochte avond was georgani-
seerd door ds. Jan Dirk Wasse-
naar, predikant in Hellendoorn 
en neef van de spreekster, Ebi 
Wassenaar. Zij vertelde in haar 
inleiding: “Ik was buiten bewust-
zijn, maar toen ik bijkwam, dacht 
ik dat ik doodging. Als ik op een 
stoel zit, lijkt het heel wat en 

oog ik vitaal, maar ik heb overal 
hulp bij nodig, vierentwintig uur 
per dag. Ik kan niet zelf opstaan, 
douchen, naar de wc of naar bed. 
Bovendien tril ik voortdurend. 
Gelukkig helpt mijn vriendin 
Hanny me met alles. Zonder haar 
had ik het niet gered.” 

Bijna familie
De pianostemmer kreeg eerder 
dit jaar dertig maanden celstraf 
opgelegd. Ebi: “Hij schijnt tegen 
familie gezegd te hebben dat hij 
iemand wilde vermoorden, want 
dan was hij verzekerd van zorg, 
in de gevangenis.  Volgens mij was 

het een schreeuw 
om hulp en aan-
dacht. Ik was 
toevallig slachtof-
fer, hij had het 
niet speciaal op 

mij gemunt. Het had ook iemand 
anders kunnen zijn.” In eerste 
instantie werd acht jaar cel en tbs 
geëist. De eerdere uitspraak van 
de rechter was één jaar. In hoger 
beroep werden dat in de zomer 
van dit jaar dertig maanden. Na 
de eerste uitspraak had Ebi even 
het idee dat de rechters meer 
medelijden met hem hadden dan 
met haar. Die gedachte verdween 
snel. Als slachtoffer voelde ze 
zich tijdens de procesgang vol-
ledig gehoord. “De mensen die 
me zo goed hebben geholpen, zijn 
bijna familie geworden…” 

Eén keer sorry
Tijdens het afl eggen van haar 
slachtofferverklaring wendde 
Ebi zich tot de pianostemmer 
met de woorden dat ze hem zijn 
daad zeer kwalijk 
neemt en dat hij 
zijn verantwoor-
delijkheid op zich 
moet nemen. “Hij 
heeft nooit schuld 
bekend, alleen 
een keer gezegd: 
Ik kan me niets herinneren maar 
als ik het gedaan heb, dan sorry. 
De meeste slachtoffers zijn boos 
en willen wraak. Er waren men-
sen die vonden dat de pianostem-
mer aan de hoogste boom moest 
worden opgeknoopt. Ik ben blij 
dat ik een ander geluid mag laten 
horen. Als volgelingen van Chris-
tus moeten we een tegengeluid 
laten horen en niet gaan voor 
wraak of vergelding. Natuurlijk 
ben ik soms best boos en verdrie-
tig maar ik hoef geen eindeloze 
straf voor die man. Het gaat mij 
niet om de straf, maar dat de 
dader de juiste zorg krijgt.” De 
pianostemmer heeft na zijn daad 
overigens een hartstilstand gehad 
en raakte daardoor zelf ook 
gehandicapt. 

Erbarmen
Ebi’s vergevingsgezindheid komt 
naar eigen zeggen niet voort uit 
het feit dat ze predikante is, zoals 
mensen regelmatig suggereren. 
“Dat is het niet. Ik ben een vrouw 
wier leven plotseling 360 graden 
is omgedraaid. Van een zelfstan-
dige vrouw ben ik nu iemand die 
volledig afhankelijk is van ande-
ren. Maar in de dader herkende 
ik een schreeuw om hulp. Bij dit 
soort daden moet je je afvragen 

waar de wieg van de dader stond, 
wie zijn ouders waren, hoe hij 
is opgevoed. Ik heb altijd erbar-
men gehad met mensen aan de 
onderkant van de samenleving. 

Dat erbarmen 
had ik ook tijdens 
mijn werk in de 
zorg.” Aldus de 
geboren Friezin, 
die ooit werkte 
in psychiatrische 
inrichting Hendrik 

van Boeijenoord in Assen. “In de 
zorg heb ik de onvoorwaardelijke 
liefde voor andere mensen ont-
wikkeld, hoe hun toestand ook 
was. Hier is de kiem gelegd voor 
wat ik nu zeker weet: iedereen is 
waardevol voor God, God heeft 
iedereen onvoorwaardelijk lief 
en mag voor Hem bestaan. Dat 
is misschien wel het belangrijkste 
dat ik in mijn leven heb ervaren. 
Ik heb geleerd om uitnodigend 
te zijn naar de ander en naar De 
Ander: je mag er zijn.” Vanuit die 
houding kan Ebi vergevingsgezind 
zijn tegenover haar aanvaller. 
“Ook al had hij het natuurlijk niet 
moeten doen.” 
Ebi’s vriendschap met Hanny 
dateert al uit haar werk in de 
zorg en uit de studieperiode. 
Samen met haar betrok ze de 
pastorie in Rhenoy en ook nu ze 
inmiddels in Drenthe woont, is 
Hanny meegegaan. 

Kleur
Het geloof van Ebi Wassenaar 
is na november 2017 niet veran-
derd. “Maar ik communiceer nu 
anders met God. Vóór de aanslag 
voelde ik me ook al rijk omdat ik 
wist dat ik door God en andere 

Ds. Ebi Wassenaar met Annemiek Schrijver 
(KRO-NCRV)

Ebi Wassenaar 
vergeeft aanslagpleger

“Volgelingen van Christus moeten een ander geluid laten horen” 

Volkomen uit het niets sloeg hij op haar in. Even daarvoor had ze hem 
de kerk binnengelaten, ko�  e gegeven, een praatje gemaakt en toen, 
opeens, die aanval... net toen ze met de rug naar hem toe stond. Twee 
uur lang lag ds. A.E. (Ebi) Wassenaar in een plas bloed op de leiste-
nen vloer van de kerk in Rhenoy (Gelderland). Totdat vriendin Hanny 
Truin haar vond. Ondanks alles wordt Ebi niet verteerd door haat.

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

IN DE ZORG IS BIJ MIJ DE KIEM 
GELEGD VOOR WAT IK NU ZEKER 
WEET: IEDEREEN IS WAARDEVOL 

VOOR GOD, GOD HEEFT IEDEREEN 
ONVOORWAARDELIJK LIEF EN MAG 

VOOR HEM BESTAAN

VOLGENS MIJ WAS HET EEN SCHREEUW 
OM HULP EN AANDACHT. IK WAS 

TOEVALLIG SLACHTOFFER, HIJ HAD 
HET NIET SPECIAAL OP MIJ GEMUNT

Ds. Ebi Wassenaar:
Het leven is zwaar voor mij, maar 
enorm de moeite waard.

In zijn inleiding sprak ds. Jan Dirk Was-
senaar over vergeving: “In het christelijk 
geloof is dat een wezenlijke notie. Wel is 
vergeving onlosmakelijk met schuldbelijde-
nis verbonden” 

Lees verder op pagina 6

Joods leven in en om 
Zwolle
Op het voormalige vrouwen-
balkon in de synagoge is de ten-
toonstelling ‘Joods leven in en 
om Zwolle’ te zien. Dit is inclu-
sief rondleiding en de recente 
uitbreiding van de tentoonstelling 
over het leven van Selma Engel-
Wijnberg, de Joodse vrouw, die 
Sobibor overleefde. Stichting 
Judaica Zwolle organiseert de 
tentoonstelling. 

Zondag 3 november, 13.30 uur, Zwolle, synagoge, € 4

Byzantijnskoor 
Drenthe is jarig
 Het regionale Byzantijnskoor 
Drenthe (BDK) is 15 jaar en 
viert dit met twee jubileumcon-
certen. BDK zingt bekende én 
nieuwe liederen in een gevari-
eerd programma van Byzantijnse 
gezangen, Kozakkenliederen en 
Slavische volksmuziek. De onge-
veer 35 mannen vertolken, naast 
de sacrale klanken van de ortho-
doxe liturgie, ook de sfeer van 
de woeste steppen en het onge-
repte Slavische plattelandsleven. 
Deze 4-stemmige koorzang komt 
het beste tot zijn recht bij a 
capella zang. Het Byzantijnskoor 
Drenthe beheerst dit muziek-
genre, van de diepste bassen tot 
de hoogste tenoren. Het koor 
streeft voortdurend naar verbe-
tering op allerlei gebied. Daarom 
werkt het al vijf jaar samen met 
de sprankelende dirigente en 
zangpedagoge Julia Zaytseva. De 
concerten beginnen om 15.00 
uur, kaarten à € 12,50 te bestel-
len via www.byzantijnskoor-
drenthe.nl. 

Zondag 10 november, Westerbork, Stefanuskerk, Hoofd-
straat 10 en zondag 1 december, Ruinen, Mariakerk, 
Kloosterstraat 4 

Kunstlezing over 
Maria
Twee uur lang neemt kunst-
historica Davita van der Woude 
belangstellenden mee in een 
reis door 2000 jaar westerse 
kunstgeschiedenis. Specifi ek 
gaat het over Maria, de meest 
afgebeelde vrouw ter wereld. 
Symbool van liefde, vrouw-
zijn, troost en bescherming. 
Maria was een inspiratiebron 
voor talloze kunstenaars. Ze 
verbeeldden haar als statige 
vrouw op een troon, als tedere 
moeder met kind of als stralende 
hemelkoningin. Toegangsprijs is 
inclusief twee consumpties.

Dinsdag 12 november, 14.30 uur, Wildervank, 
Concordia, Torenstraat 80, €5, Aanmelden: 
pekelderi@netvisit.nl
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 Zaterdag 2 november
EO | NPO2 | 17.10
Metterdaad
Lesbos: Vergeet ons niet! De 
13.000 vluchtelingen in kamp 
Moria op het Griekse eiland Les-
bos willen eigenlijk maar één ding. 
Het allerliefste willen ze simpel-
weg gezien worden.

Zondag 3 november
EO | NPO2 | 9.20
Zie je Zondag
Het geloof wordt doorgegeven. 
Marleen Stelling woont een kerk-
dienst bij in de Witte Kerk in 
Nieuw-Vennep.

Zondag 3 november
EO | NPO2 | 00.15
Andries
Dorina Nauta wilde als kind 
domineesvrouw worden, want ze 
dacht dat een vrouw geen pre-
dikant mocht worden. Inmiddels 
preekt ze regelmatig en was de 
eerste vrouwelijke spreker op 
Opwekking.

Maandag 4 november
EO | NPO2 | 19.15
Land van Hulst
Peter Ummethum moet hoogno-
dig ontstressen in zijn zwembad. 
Fons wil een beroemde Zeeuwse 
vriend eren met een heuse ten-
toonstelling.

Dinsdag 5 november
KRO-NCRV | NPO1 | 22.20
De Rijdende Rechter
Alexander Van Ballegoyen laat na 
motorpech 2 maal een ruilmotor 
plaatsen door Dave Penders. Ech-
ter ,de problemen blijven bestaan. 
Van Ballegoyen eist een schade-
vergoeding. Tijd voor de Rijdende 
Rechter om deze zaak op te los-
sen.

Woensdag 6 november
KRO-NCRV | NPO1 | 21.20
De Reünie
Na ruim 20 jaar hart en ziel 
gestoken te hebben in zijn foun-
dation in Ghana, keert Bart voor-
goed terug naar Venlo met vrouw 
en 6 kinderen.

Donderdag 7 november
KRO-NCRV | NPO3 | 21.45
Brave Burgers
Steeds meer mensen willen duur-
zame keuzes maken. Maar als je 
er wat langer bij stil staat, dan 
heeft vrijwel ieder alledaags pro-
duct z’n voors en tegens. Best las-
tig om je goede voornemens uit 
te voeren.

Vrijdag 8 november
NTR | NPO2 | 21.10
Verborgen Verleden van 
Nederland
Paleis Soestdijk. Voordat Paleis 
Soestdijk op slot gaat voor een 
grondige verbouwing, bezoekt 
Waldemar Torenstra dit Huis 
van Oranje. Hij dwaalt van kamer 
naar kamer en hoort de verhalen 
die erbij horen.

“Hé hallo, 
Frans…!” 
Op scheiden van de zaterdag-
markt lees ik een appje van 
dochter Tineke. Of ik nog even 
een pond boerenbelegen en een 
pond geitenkaas mee wil nemen. 
Tuurlijk wel, maar ik zat net 
relaxed met mijn boodschappen, 
mijn krantje en mooi uitzicht 
op de marktkramen, achter een 
glas latte en nu moet ik ineens 
opschieten. Afrekenen dus en 
rennen. Kaaskraam één is al 
dicht. Kaaskraam twee ook. Har-
der rennen, want kaaskraam drie 
is verder weg. Wat een geluk, 
drie is nog open. 
“Mijnheer de kaasboer...” roep ik 
al van verre. En dan loop ik par-
does Frans tegen het lijf. 
“Hé hallo, Frans… Een pondje 
boerenbelegen en een pondje gei-
tenkaas alstublieft.”
Multitasken lukt niet erg, dus 
vraag ik Frans even te wachten. 

Met de kaas in mijn boodschap-
pentas draai ik me naar hem om. 
Hij ziet wat pips. Ik heb gehoord 
dat hij ernstig ziek is. 

“Alweer op je post? Hoe is het?”
“Tja, hoe is het? Ik heb hodgkin. 
Vorig jaar november kreeg ik het 
te horen. Maandag krijg ik weer 
een scan. De uitslag is woensdag. 
Ik ben maar drie keer niet op de 
markt geweest.”

Ach die Frans. Hij is de beheer-
der van de fi etsenstalling. Jaren 

geleden interviewde ik hem voor 
een kerstkrant. Voor mij was hij 
de absolute gastheer van de stad, 
meer nog dan de burgervader. 
Of was dat toen een burgermoe-
der? Dat ik die m-v niet ken en 
Frans wel zegt genoeg. Frans kent 
iedereen, iedereen kent Frans. 
Hij knoopt praatjes aan, lacht 
en maakt gekheid. En bij Frans is 
je fi ets veilig. Vergeet je ‘m per 
ongeluk op slot te doen, dan doet 
hij het en bewaart de sleutel. Een 
klein mankementje verhelpt hij 
graag voor je. En Frans is ook nog 

eens gelovig katholiek. Hij snapt 
niet waarom zoveel mensen niet 
geloven. 

“Ik heb die stukjes die je over mij 
geschreven hebt, goed bewaard 
hoor”, zegt hij, alsof hij mijn 
gedachten raadt. “Ik heb ze ook 
aan de dokter in het ziekenhuis 
laten lezen.”
Frans schaamt zich het evangelie 
niet. 
“En ik heb de dokter ook verteld 
dat jouw schoonzoon met mij 
gebeden heeft.”
Huh? 
“Ja, hier op de markt. Dat was in 
februari. Toen heeft jouw schoon-
zoon met mij gebeden. En daarna 
was alles weg.”
“Echt waar?”
“Ja, wat een wonder hè?”
Dat beaam ik. “Nou en of.”
“Maar nu is het teruggekomen. Ik 
heb nergens last van, hoor, alleen 
van koude voeten.” Hij klinkt 
opgetogen en ik ga hem niet lastig 
vallen met mijn duizend vragen. 
En ik ga zeker niet het wonder 
ontkrachten. Integendeel. Wel 
weet ik wat mij te doen staat. 
“We gaan voor je bidden Frans.”
Hij knikt. “Ik ben blij dat ik je 
gesproken heb.”
“Doei Frans, tot gauw.”
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RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse

voorvallen in haar familie met vijf kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

Nergens bang voor 
In een lang interview in Volks-
krant Magazine laat de inmid-
dels 77-jarige ontwerper Jan des 
Bouvrie veel van zichzelf zien. Hij 
vertelt interviewster Sara Berkeljon 
nergens bang voor te zijn. 

“Ik geloof dat wij nergens bang 
voor zijn. Ben jij ergens bang 
voor?” Voor de gewone dingen, 
denk ik. “Noem eens.” Enge 
ziektes, doodgaan, dat mijn 
kinderen iets overkomt. “O, 
daar moet je onmiddellijk mee 
ophouden. Ik ben zelf alleen 
bang voor muizen en ratten. Je 
moet nooit bang zijn voor ziek 
worden, voor je kinderen, dit 

en dat, want dan roep je het op. 
Goed naar me luisteren. Hele-
maal niet over nadenken.” U 
bent niet bang voor de dood? 
“Helemaal niet, helemaal niet. 
Totáál niet. Je moet het leven 
beleven. Bang zijn voor de dood, 
zoals jij, niet doen! Weg met 
die ellende. Dat wil ik de men-
sen meegeven. Ik kan hier zo 
zitten en naar buiten kijken, 
en dan denk ik: god Jan, wat is 
het allemaal mooi. Ga jij met 
je kinderen wel eens naar het 
Vondelpark?” Ja... “Dat is toch 
enig!” Zeker, heel leuk. “Nou, 
dat zijn leuke dingen. En wat je 
net zei was niet leuk.”

-
-

Geknipt

In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.

mensen bemind werd. Dat is na 
de aanslag alleen maar versterkt. 
De eerste week na de aanslag zat 
ik alleen maar te trillen. Ik was zo 
bang om kwijt te raken wat ik de 
jaren daarvoor had geleerd, wat 
ik gevonden had in God en in de 
samenleving. Maar dat gebeurde 
niet. Ik was niet boos en raakte 
mijn geloof en mijn geloof in de 
mensen niet kwijt, ik voelde me 
alleen maar ontzettend rijk door 
de aanwezigheid van God en de 
zorg van mensen om me heen.” 
Ebi geeft haar leven een 8,5 tot 
9. Haar ‘emotionele kleur’ is 
veranderd, zegt ze, maar is niet 
zwart geworden. “De kleur van 
mijn bestaan is groen. Het leven 
is zwaar voor mij, maar enorm 
de moeite waard. Met die aan-
slag is het me niet afgenomen. Ik 
ben een rijk mens, ondanks alles. 
Door de mensen die ik ontmoet 
en door de hulp die ik heb gekre-
gen maar vooral door het weten 
dat ik door God geliefd ben.” Hoe 

anders was dat in Ebi’s vroege 
jeugd, toen ze een angstig beeld 
van God had…

Afscheid
Op 19 mei nam Ebi Wassenaar 
afscheid van haar gemeente. “Het 
was heel emotioneel. De dienst 
heb ik nog zelfstandig voorbe-
reid, compleet met preek en 
liturgie. Ik heb het gehad over de 
vrouw bij de bron uit Johannes 
4. Dat was ook mijn thema van 
de intrededienst in Oldemarkt, 
mijn eerste gemeente. Die vrouw 
kreeg van Jezus te horen dat ze 
er mag zijn, onvoorwaardelijk.” 
Na het afscheid woonde Ebi nog 
even in de pastorie, maar gezien 
haar handicap was dat niet meer 
mogelijk. Ook werd ze steeds bij 
het gemeentelijke leven bepaald, 
terwijl ze niets kon doen.

Kern
Nadat Ebi haar verhaal had 
gedaan in Hellendoorn, ging ds. 
Jan Dirk Wassenaar in op het 
thema vergeving. “In het christe-

lijk geloof is vergeving een wezen-
lijke notie. God is een God van 
vergeving, en Hij roept mensen 
op om elkaar te vergeven. Het is 
wél zo dat vergeving onlosmake-
lijk met schuldbelijdenis dan wel 
bekering verbonden is.” Diverse 
Bijbelteksten in zowel het Oude 
als het Nieuwe Testament gaan 
in op vergeving. Psalm 103: 10 
zegt bijvoorbeeld over God: Hij 
straft ons niet naar onze zonden, 
hij vergeldt ons niet naar onze 
schuld (NBV). Bekend is de gelij-
kenis van Jezus over de slaaf die 
smeekt om kwijtschelding van 
zijn schulden en deze ook krijgt, 
maar vervolgens scheldt hij de 
schulden van iemand anders 
niet kwijt. Hij heeft er niets van 
begrepen. En Johannes legt het 
verband tussen vergeving en 
bekering. De kern van het evan-
gelie ligt in vergeving van zonden. 
Vergevende liefde is de eerste 
opdracht van de christelijke 
gemeente. Heeft vergeving een 
grens als de schuldenaar weigert 
schuld te erkennen en zich ver-

hardt? Dan kan het niet komen 
tot herstel van verhoudingen.”
 
Ebi Wassenaar, tot besluit: “Ik 
hoop er de rest van mijn leven 
nog toe te doen voor het aange-
zicht van God. Nu ben ik zover 
gekomen dat ik de pianostem-
mer vergeef, ondanks het feit 
dat hij geen schuld erkent of 
berouw toont. Genade is gra-
tis, daar hoeft niks tegenover te 
staan. Dat neemt niet weg dat 
ik het toch fi jn zou vinden als hij 
schuld erkent. Maar het is niet 
per se nodig.”

Meer Ebi
Ebi Wassenaar (1953) ging 
op haar 39e theologie stude-
ren. Overigens niet meteen 
met het doel om predikant 
te worden. Ze was predikant 
in Oldemarkt (1999), Oost-
voorne (2003) en Rhenoy-
Gellicum (2012-2019).

Vervolg van pagina 5

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
(Psalm 8:5, Nieuwe Vertaling 1951)
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die te maken hebben met moei-
ten en zorgen, met hen die in de 
afgelopen tijd afscheid moesten 
nemen van een geliefd familielid. 
Onze gedachten gaan uit naar hen 
die vanwege hun leeftijd meer een 
meer aan huis gebonden raken en 
geen deel meer kunnen nemen 
aan verschillende activiteiten 
waardoor hun wereldje kleiner 
lijkt te worden. We wensen allen 
Gods liefdevolle nabijheid toe en 
dragen hen op voor de troon van 
Gods rijke genade.

Zendingsdienst. De ochtend-
dienst staat dit keer in het teken 
van ‘Stg. Ismaël’. Zij delen bij het 
project ‘Art Therapie’ in Irak kin-
derbijbels uit aan teruggekeerde 
vluchtelingen in Qaraqosh, dicht-
bij Mosul, het vroegere Ninevé. 
De economische situatie drukt 
zwaar op de jongeren. Zij gaan 
vaak aan het werk in plaats van 
naar school om hun ouders te 
helpen met hun inkomen. Trau-
maverwerking is een essentieel 
onderdeel van de hulp. In groe-
pen krijgen kinderen en jongeren 
creatieve therapie in een chris-

telijke setting. Tijdens de bijeen-
komsten worden verhalen uit 
de Bijbel verteld. Van Stg. Ismaël 
krijgt elke jongere een kinderbij-
bel uitgereikt. De kostprijs is € 4, 
en de cie. wil graag voor € 1.000 
doneren. In de dienst op 3 nov. 
zullen enkele kinderen van hier 
hun eigen creatieve kunsten laten 
zien als bijzondere groet aan 
de kinderen in Irak. Op welke 
manier dat gaat gebeuren houden 
we als verrassing!

Vrouwenkring. 5 nov. komt de 
vrouwenkring weer bij elkaar. 

Onderwerp: ‘Welkom thuis in 
Gods Koninkrijk’. Aanvang: 19.30 
uur.
Dat iedereen voor de komende 
week Gods nabijheid om zich 
heen mag weten zodat de ver-
schillende werkzaamheden in 
Gods wijngaard mogen leiden 
tot versterking van geloof en 
opbouw van de gemeente van 
Christus.

Hartelijke groeten en een 
goede en gezegende week toege-
wenst.

berichten uit de gemeente 
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en dat, want dan roep je het op. 
Goed naar me luisteren. Hele-
maal niet over nadenken.” U 
bent niet bang voor de dood? 
“Helemaal niet, helemaal niet. 
Totáál niet. Je moet het leven 
beleven. Bang zijn voor de dood, 
zoals jij, niet doen! Weg met 
die ellende. Dat wil ik de men-
sen meegeven. Ik kan hier zo 
zitten en naar buiten kijken, 
en dan denk ik: god Jan, wat is 
het allemaal mooi. Ga jij met 
je kinderen wel eens naar het 
Vondelpark?” Ja... “Dat is toch 
enig!” Zeker, heel leuk. “Nou, 
dat zijn leuke dingen. En wat je 
net zei was niet leuk.”

Oude Testament in 
Deventer leerhuis
In het Leerhuis laat men de oor-
spronkelijke taal van het Oude 
Testament spreken, waarbij ook 
de grote hoeveelheid Rabbijnse 
interpretaties van die tekst aan 
de orde komen. Dodo van Unen 
leidt deze avond, waarbij men 
dieper in gaat op de samenstelling 
en structuur van de teksten, met 
als basis teksten uit de Tenach 
en de Talmoed. Leerhuis is een 
begrip afkomstig uit de Joodse 
traditie. In de steeds groter wor-
dende hoeveelheid bijbelvertalin-
gen is een van de problemen dat 
de oorspronkelijke Hebreeuwse 
tekst en betekenissen in een aan-
tal gevallen uit beeld dreigen te 
verdwijnen. Reserveren is niet 
nodig, betaling vindt plaats in de 
zaal.

Dinsdag 5 november, 19.30 uur, Deventer, Etty Hillesum 
Centrum, Roggestraat 3, € 9. Meer info: info: John Bos 
tel. 0570-616611 of johnyredon08@gmail.com. 

Jubileumconcert 
Groupe Evangélique
Le Groupe Evangélique bestaat 
50 jaar en viert dit met een jubi-
leumconcert. Eerder die dag is 
er een reünie, waarvoor alle 117 
oud-leden uitgenodigd zijn. Deze 
oud-leden kunnen elkaar ont-
moeten en herinneringen delen 
onder het genot van een hapje en 
drankje. Samen met de huidige 
koorleden, 26 in totaal, studeren 
ze een lied in dat ’s avonds tijdens 
het concert uitgevoerd wordt. 
Tijdens het jubileumconcert 
worden oude en nieuwe num-
mers uit het repertoire van Le 
Groupe Evangélique ten gehore 
gebracht. Speciaal voor het jubi-
leumconcert wordt de band aan-
gevuld met extra muzikanten. 
Margriet Buirs is de dirigent. De 
huidige leden van de zanggroep 
komen uit Emmen, Buinerveen, 
Nieuw-Buinen, Stadskanaal, Mus-
sel, Wedde en Onstwedde tot 
Nieuw-Weerdinge, Weerdinge, 
Klazienaveen en Schoonebeek. 
Kaartverkoop: boekhandel Sola 
Scriptura Emmen of via 
www.legroupeevangelique.nl. 

Zaterdag 9 november, 19.30 uur, Emmen, Goede Her-
derkerk, Oude Roswinkelerweg 30, € 5, info: Bert van 
der Schoot, tel. 06-22655272

Sketches en muziek 
van Dorus
Beide kerken - de Schoof en 
de Kruiskerk - en de stichting 
‘Welzijn Ouderen Daarlerveen’ 
nodigen senioren uit de wijde 
omtrek van Daarlerveen uit voor 
een feestelijke middag. Er zal een 
parodieband aanwezig zijn die de 
aanwezigen meeneemt terug in de 
tijd met Dorus (Tom Manders). 
Dorus is onder andere bekend 
van ‘Twee motten’, ‘Bij de mari-
ne’ en ‘Het borstellied’. Bij deze 
parodieën horen niet alleen lied-
jes, maar ook sketches. Vooraf 
is er koffi e, thee en een lekkere 
koek (gesponsord door het mis-
sionaire werk van de PKN). De 
organisatie is blij met de sponsors 
die zich spontaan aanboden en zo 
de activiteiten ondersteunen. 

Woensdag 13 november, 14.00 uur, Daarlerveen, De 
Kruiskerk, Kerkstraat 1, gratis (vrije gift)

Op 16 oktober jl. 
vond in de protestantse kerk te 
Hellendoorn een thema-avond 
plaats met medewerking van 
ds. Ebi Wassenaar (zie ook het 
verslag op pagina 5). Inderdaad: 
‘familie van’ - ze is 
een tante van me. 
Twee jaar gele-
den werd ze in de 
kerk van Rhenoy, 
waar ze toen pre-
dikant was, uit het niets door een 
51-jarige pianostemmer in elkaar 
geslagen. Ze heeft toen voor 
haar leven moeten vechten. En 
sindsdien is ze halfzijdig verlamd, 
geheel op de zorg van anderen 
aangewezen.

Okke Jager
Over de bijeenkomst op 16 
oktober jl. is nog veel nage-

dacht en nagepraat. Zelf moest 
ik denken aan ‘Hoe kostbaar is 
een kwetsbaar mens’, de titel 
van een boekje van (en over) dr. 
Okke Jager (1928-1992). Toen hij 
getroffen werd door een hersen-
tumor, heeft hij in de maanden 
die hij nog te leven had zorgvul-
dig beschreven wat er in hem 
omging, samen te vatten in die 

uitspraak over 
mens-zijn.

Psalm 8
‘Hoe kostbaar is 
een kwetsbaar 

mens’ brengt mij bij Psalm 8. 
Boven dat lied staat ‘De mens, 
de kroon der schepping Gods’. 
Begrijpelijk, die aanduiding. Want 
in de psalm staat dat God de 
mens bijna goddelijk gemaakt 
heeft en hem met heerlijkheid 
en luister gekroond heeft. Dat 
is ook zo. Wat heeft de mens 
allemaal wel niet in zijn mars! 
Ja, maar naast de grootheid van 

de mens moet ook zijn klein-
heid worden genoemd, naast zijn 
daadkracht ook zijn onmacht, 
naast zijn capaciteiten ook zijn 
beperkingen, naast zijn grandeur 
ook zijn misère, naast zijn welda-
den ook zijn ondeugden.

Willem Kloos
De dichter van Psalm 8 is van 
die andere kant doordrongen, 
wanneer hij letterlijk niet over 
‘de mens’ spreekt, maar over 
‘de sterveling’, ‘het mensenkind’. 
Mens-zijn heeft dan niets van wat 
de negentiende-eeuwse dichter 
Willem Kloos ooit in een son-
net schreef: ‘Ik ben een God in 
’t diepst van mijn 
gedachten, en 
zit in ’t binnenst 
van mijn ziel ten 
troon.’  Als het 
erop aankomt, 
is de mens een 
broos, kwetsbaar wezen. Er zijn 
veel mensen die dat naar lichaam 
en geest ervaren. Zo vertelde ds. 
Ebi Wassenaar over haar eigen 
ervaringen, niet alleen die van de 
afgelopen tijd, sinds de aanslag, 
maar ook die van de jaren waarin 

ze in de zwakzinnigenzorg werk-
zaam was.

Door God bemind
De mens is een broos, kwetsbaar 
wezen. Ja, maar wel schepsel van 
God. En dan geldt de uitroep 
over wie God voor de mens wil 
zijn: ‘Wat is de mens, dat Gij zij-
ner gedenkt en het mensenkind, 
dat Gij naar hem omziet?’ Veel 
mensen ervaren dat juist wan-
neer alle glans en glorie, status en 
staatsie afgelegd is.

Dat het Nederlands Bijbel-
genootschap in de 1951 in de 
Nieuwe Vertaling boven Psalm 

8 ‘De mens, de 
kroon der schep-
ping Gods’ gezet 
heeft, is op z’n 
minst eenzij-
dig. De andere 
kant is, dat de 

mens bij God geliefd, door 
God bemind is. Bij Hem geldt: 
‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar 
mens.’

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?
Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
(Psalm 8:5, Nieuwe Vertaling 1951)

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

ALS HET EROP AANKOMT, IS DE MENS 
EEN BROOS, KWETSBAAR WEZEN. ER 

ZIJN VEEL MENSEN DIE DAT NAAR 
LICHAAM EN GEEST ERVAREN. WAT HEEFT DE MENS ALLEMAAL 

WEL NIET IN ZIJN MARS! JA, MAAR 
NAAST DE GROOTHEID VAN DE MENS 
MOET OOK ZIJN KLEINHEID WORDEN 

GENOEMD.

‘Wat is de mens, dat Gij zijner 
gedenkt en het mensenkind, 
dat Gij naar hem omziet?’ 
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Vrijdag 1 november
Lucas 18:18-30

Zaterdag 2 november 
Lucas 18:31-43

Zondag 3 november
Lucas 19:1-10 

Maandag 4 november
Lucas 19:11-28

Dinsdag 5 november
2 Samuel 5:17-25

Woensdag 6 november
2 Samuel 6:1-11

Donderdag 7 november
2 Samuel 6:12-23

Vrijdag 8 november
2 Samuel 7:1-16 Bouwplan

Genade is als ademhalen: je bent 
je er niet van bewust, totdat je 
benauwd wordt. Rikkert Zuiderveld
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Aalden 10.00 da. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van Noord 
De Bron 10.00 da. E. Struikmans 
JK 10.00 dhr. A. Zijderveld De 
Slingeborgh 10.30 da. N. Veldman 
OK 10.00 ds. A. Verbeek
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 ds. W. v/d Wel
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. v/d 
Werff
Coevorden HK 10.00 gez. dienst
Diever GK 10.00 ds. B. van 
Werven 19.00 ds. J. de Kok
Drijber GK 10.00 ds. de Korte
Dwingeloo 10.00 ds. Hoogeveen
Een 9.30 mw. P. de Kruijf
Elim GK 10.00 evang.-dienst
Emmen GrK 10.00 ds. Dijk 
Ichthus 10.00 mw. Dekker Kapel 
10.00 ds. Akkerman Opgang 10.00 
ds. Kajim SH 10.00 ZWO-dienst
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 dhr. van Vondel
Gasselternijveen 10.00 mw. J. 
Louissen
Gees 10.00 ds. J. Woltinge
Gieten DK 10.00 ds. F. Karelse
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas 10.00 
ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 dhr. H. 
Lowijs
Hoogersmilde De Schakel 10.00 
ds. H. Jumelet. Voorber. H.A.
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans 
GrK 9.30 ds. J. Snaterse 17.00 dr. J. 
Borst HK 9.30 ds. h. Scholing OK 
9.30 ds. D. v/d Vaart. H.A. VH 9.30 
ds. J. Berghuis 11.00 ds. W. Loosman 
16.30 ds. J. Batenburg Weidesteyn 
10.30 ds. T. van Beijeren Olden 
Kinholt 10.15 mw. G. Mateman
Klazienaveen KK 9.30 ds. Fischer. 
H.A.
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Harmsen
Meppel MK 10.00 ds. S. Sijtsema 
Erfdeel 10.00 da. F. Groen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. v/d 
Wilden
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. 
Beekman 19.00 ds. M. Krooneman
Nieuweroord ImK 10.00 ds. W. 
Bakker 19.00 dhr. A. Lowijs
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 mw. E. Winters
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 dhr. G. ter Beek
Roden Op de Helte 10.00 ds. W. 
Meijles
Ruinerwold/Koekange BH 10.00 
ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. H. Paas
Sleen OK 10.00 ds. H. Borst
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. G. Nijland 
15.00 ds. T. Beekman
Valthe BK 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. M. 
Leffers
Zuidlaren DK 10.00 ds. W. Slob 
19.30 praisedienst
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 10.00 ds. F den Arend
Zwartemeer GK 9.30 drs. 
Wiegman

Woensdag 6 november 2019
Dankdag

Alteveer GK 19.00 ds. H. 
Hoogeveen
Beilen PK 19.30 ds. J. Moerman
Borger GH 19.30 Hessel Hansma
Bovensmilde WK 19.30 ds. P. de 
Vries
Coevorden GK 19.30 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 19.30 ds. B. van Werven
Dwingeloo 10.00 ds. M. Hazeleger
Elim GK 19.30 n.b.
Emmen Kapel 19.00 ds. Wijnsma
Gees 19.30 ds. B. Breunesse
Hijken/Hooghalen Antenne 
19.30 da. V. Thurkow
Hollandscheveld 19.30 ds. H. 
Scholing
Hoogeveen GH 19.30 ds. J. Paans 
GrK 19.30 ds. J. Snaterse HK 19.30 
ds. E. v/d Veen VH 19.30 ds. W. 
Loosman
Klazienaveen KK 10.00 ds. 
Lageveen
Meppel MK 19.30 ds. S. Sijtsema
Nieuw-Balinge 14.00 ds. T. 
Beekman 19.30 ds. H. Klok
Nieuw-Weerdinge 19.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 19.30 ds. J. Stap
Noordscheschut GK 19.30 dhr. 
A. Lowijs
Pesse OK 19.30 ds. M. Paas
Ruinerwold/Koekange BH 19.30 
ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 19.30 
ds. T. Oldenhuis
Sleen DK 19.30 ds. J. Scheffer
Tiendeveen 19.30 ds. T. Beekman
Westerbork VH 19.30 ds. A. de 
Lange
Zuidwolde HG 19.30 ds. A. 
Broekman

Zondag 3 november 2019

Ens GK 9.30 missionaire dienst
Kraggenburg 10.00 dhr. G. Doorn
Marknesse 9.30 da. C. 
Aalbersbergen
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 17.00 
ds. G. Molenaar PK 10.00 ds. H. v/d 
Wal 17.00 ds. C. Bijman De Poort 
10.00 ds. C. Bijman 17.00 ds. E. 
Terpstra
Zeewolde 10.00 en 16.00 ds. E. 
Gruteke

Woensdag 6 november 2019
Dankdag

Ens RK 19.30 ds. G. Timmer
Zeewolde 19.30 mw. R. Achterhuis

Zondag 3 november 2019

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. J. Lammers 15.30 ds. C. Elsinga 
GrK 10.00 ds. P. Endedijk PK 9.30 
ds. M. Montagne Noach 10.00 mw. 
H. Veenstra Eugeria 10.30 ds. H. 
Dekkers ZGT 10.30 dhr. S. Visser
Beerzerveld 10.00 ds. D. Wolters 
19.00 ds. J. Peschar
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld. H.A. 19.00 sing-in
Bergentheim WK 10.00 da. G. 
Rohaan 19.00 ds. W. v/d Braber
Berkum HH 10.00 ds. M. Jonker
Blokzijl/Scheerwolde GrK10.00 
ds. J. Vonk 15.30 cantatedienst
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 ds. A. van 
Houwelingen
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg. H.A.
Daarle GK 9.30 en 15.00 spreker 
‘Open Doors HK 9.30 ds. G. de 
Goeijen 15.00 ds. L. Aangeenbrug
Daarlerveen ds. M. Bos 19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 ds. A. 
Tol Oudleusen 10.00 ds. E. Urban

Dedemsvaart Antenne 9.30 da. 
C. de Haan De Fontein 19.00 ds. K. 
van Staveren
De Krim PK 10.00 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 10.00 ds. H. de 
Haan 19.00 ds. G. de Goeijen DK 
10.00 ds. C. Bax
Enschede OK 10.00 ds. A. Reitsma 
Lonneker 10.00 dhr. W. Kulk 
Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot BK 
10.00 dhr. D. Maassen van de Brink 
ZP 18.00 ds. J. Bekhof HZ 10.00 
past. F. Beuger
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. L. van Rikxoort
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma 19.00 ds. P. v/d Meulen GrK 
9.30 ds. M. van Campen 19.00 ds. J. 
Gerling HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg Baalderveld 10.30 
ds. P. Langbroek HK 10.00 ds. M. 
Voet De Matrix 9.30 ds. J. Dijkstra 
Radewijk 10.00 ds. A. de Lange 
HöK 10.00 ds. P. Noordmans 19.00 
Sien-dienst Witte Kerk 10.00 ds. 
B. Breunesse Oostloorn 11.00 mw. 
N. Jonkers SK 19.00 ds. H. Dorgelo
Heino RK 10.00 Lieke van Houte
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 ds. 
J. Wassenaar 19.00 ds. H. Paas KW 
9.30 ds. R. Perk KZ 10.15 ds. L. 
Aangeenbrug
Holten DK 9.30 ds. M. van Sandijk 
19.00 drs. G. Zijl Kandelaar 9.30 
ds. B. Heusinkveld
Kamperveen 9.30 dhr. B. Franken
Lemelerveld BK 10.00 da. M. 
Benard
Lutten LK 9.30 ds. Schipper
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 en 19.15 
ds. G. Trouwborst OK 10.00 ds. M. 
Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. 
Broekema HC 9.30 ds. H. van Dalen 
18.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 mw. H. 
Kramer 19.00 Sing-in GK 9.30 ds. J. 
v/d Mark
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart HK 
10.00 ds. R. de Bruijn 19.00 ds. K. 
Hazeleger
Paasloo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.30 n.b. 19.00 ds. S. 
Ris
Rouveen 11,00 ds. D. Hellinga
Sibculo KK 9.30 ds. J. Zondag FK 
9.30 ds. H. Dorgelo
Schuinesloot 9.30 dhr. M. Vos
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. R. 
van Hornsveld 14.30 ds. A. v/d Spek 
Kapel 14.30 ds. W. Menkveld
Staphorst 9.00 ds. K. van Staveren
Steenwijk GrK 9.30 en 19.00 ds. 
B. Haanstra OV 9.30 en EV 10.45 
ds. G. Frerikze
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap 
MK 10.00 da. de Kok 19.00 ds. H. 
Pap
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. 
Wegerif 19.00 Taizé-dienst
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Droogendijk. H.A. Flierborgh 
11.15 ds. J. Droogedijk. H.A 19.00 
ds. F. Schipper
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. T. Oldenshui
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. H. 
Donken 18.45 ds. T. Smink GK 9.30 
ds. K. Benard 19.00 ds. P. Dekker 
Hoge Hexel 9.30 ds. G. Schreuders 
15.00 ds. J. v/h Goor Kapel 10.00 
ds. P. Dekker
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. van den 
Dool
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. J. 
Malipaard
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk 
19.00 ds. G. v/d Berg
Witharen 10.00 ds. B/ v/d Weg
IJsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 
ds. E. van der Veen
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 

Spek 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink GrK 
17.00 Michaëlsvesper JK 9.30 ds. C. 
Visser 17.00 dr. J. Hoek LK 10.00 
ds. M. Jonker OK 10.00 ds. I. Epema 
Open Kring 9.30 ds. N. Beimers 
SiK 10.00 dhr. W. Wilbrink 19.00 
ds. H. Evers StK 9.30 ZWO-dienst 
19.00 Johannes de Heer-dienst

Woensdag 6 november 2019
Dankdag

Almelo GrK 19.00 ds. P. Endedijk 
De Ontmoeting 19.30 ds. R. 
Visser
Beerzerveld 8.45 ds. J. Adriaanse 
19.30 ds. R. Kranen
Belt-Schutsloot 19.30 ds. W. 
Menkveld1
Bergentheim OK 10.30 ds. G. 
Rohaan WK 19.30 da. G. Rohaan
Berkum HH 18.00 
Dankdagmaaltijd
Blokzijl/Scheerwolde Wielewaal 
19.30 ds. J. Vonk
Bruchterveld 19.30 da. R. v/d Berg
Daarle GK 9.30 ds. B. Heusinkveld 
HK 19.00 ds. K. Borsje
Daarlerveen 19.00 ds. M. Bos
Dedemsvaart Antenne 19.30 ds. 
G. Trouwborst
De Krim PK 19.30 ds. G. Rohaan
Den Ham HK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld 19.30 ds. G. de Goeijen
Enter 9.30 en 19.30 ds. F. den 
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en 19.30 
ds. I. Postma GrK 9.30 ds. W. 
Hulsman 19.30 ds. A. Mensink HC 
9.30 ds. A. Beens
Hardenberg HöK 19.30 ds. P. 
Noordmans Witte Kerk 19.30 ds. 
L. van Rikxoort
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds. J. 
Wassenaar 19.00 ds. L. Aangeenbrug 
KW 9.30 ds. R. Perk
Holten DK 19.00 ds. S. Roozenburg
Kamperveen 19.30 n.b.
Lutten KK 19.00 ds. C. Post
Nieuwleusen GrK 19.30 ds. L. 
Hoekstra OK 19.30 ds. M. Develing
Nijverdal HC 19.30 ds. H. van 
Dalen
Oldemarkt GK 19.30 mw. E. Pierik
Ommen GK 19.00 ds. J. de Haan 
HK 10.00 ds. R. de Bruijn
Rijssen GK 19.30 ds. Oosterwijk
Sibculo KK 19.30 ds. H. Dorgelo
Sint Jansklooster JK 19.30 ds. G. 
van Zanden Kapel 19.30 ds. H. Pap
Staphorst 20.00 ds. J. Wassenaar
Steenwijk GrK 19.30 ds. A. van ‘t 
Zand
Vollenhove GrK 11.00 ds. H. Pap 
19.30 ds. Wolters MK 19.30 ds. A. 
v/d Spek
Vriezenveen OK 19.00 ds. C. 
Elsinga
Vroomshoop Het Anker 19.30 
ds. J. Droogendijk
Wierden DK 9.30 ds. H. Donken 
19.30 ds. T. Smink GK 19.30 ds. P. 
Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. T. 
Smink 19.30 ds. H. Donken
Willemsoord 19.30 ds. G. van den 
Dool
Wilsum 19.30 ds. H. de Kok
Windesheim 19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. H. Baart
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
19.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 19.30 ds. H. ter 
Beek
Zwolle JK 15.00 en 19.30 ds. H. de 
Leede SiK 19.30 ds. H. Evers StK 
19.30 ds. G. van Rheenen

In deze rubriek wordt informatie over 
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is 
afhankelijk van de gegevens van de preek-
voorzieners en kan daarom niet verant-
woordelijk 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

Flevoland

Overijssel

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

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

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

Eindredactie Willemke Wieringa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOOR JOKE VEERMAN

Steeds vaker voelt het touw aan 
als een zijden draadje. En dan 
knapt het, alle betrokkenen in 
verdriet en misère achterlatend… 

Relatieverdriet
‘Drievoudig snoer of zijden 
draadje - Geloven in het christe-
lijke huwelijk’ is 
de titel van het 
vierde boek van 
Bram de Blouw. 
Vier boeken over 
het huwelijk, over 
vooral de vele 
hobbels op de 
huwelijksweg. Zonder de per-
soonlijke ervaringen van Bram 
en zijn vrouw Helma had hij die 
vast niet geschreven. Van dicht-
bij zagen ze het verdriet van hun 
zoon toen zijn huwelijk strandde. 
In die periode woonde de familie 
in de Verenigde Staten. Bram en 
Helma zagen hoe in christelijke 
kringen zorg voor gescheiden 
mensen werd georganiseerd. Iets 
wat zij in Nederlandse kerken 
misten. Bram schreef daarom 
in 2012 ‘Gebroken en toch 
heel’. Later volgden ‘Voordat je 
opnieuw ja zegt’ en ‘Ik heb er 
toch zo genoeg van!’ De boeken 
zijn het resultaat van een worste-
ling in zijn theologische denken 
over echtscheiding en hertrou-
wen.

Geloven in het huwelijk
Op de boeken, maar ook via 
Family7, Groot Nieuws Radio en 
internet kwamen veel kritische 
reacties. In de ogen van critici 
denkt Bram de Blouw als chris-
ten veel te lichtzinnig over echt-
scheiding en hertrouwen. Dat 
resulteerde in oeverloze gevech-
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Agenda

Zaterdag 2 november
Inspirerende werkdag ambtsdra-
gers door PKN, 10.00-16.00 uur, 
Assen, € 30 per persoon, 
www.protestantsekerk.nl/training

Zondag 3 november
Expositie, Joods leven in en om 
Zwolle, 13.30 uur, Zwolle, syna-
goge, € 4

Maandag 4 november
Tour: welkom in het huis van 
de predikers, 19.30 uur, € 10, 
Zwolle, Assendorperstraat 29, 
aanmelden: www.kloosterzwolle.
nl/programma 

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

Dinsdag 5 november 
Deventer Leerhuis, 19.30 uur, 
Deventer, Etty Hillesum Cen-
trum, Roggestraat 3, € 9 

Dinsdag 5 november 
Zwolle lezing Kaddisj-gebed, 
20.00 uur, Zwolle, Sionskerk, 
Glanerbeek 10

Dinsdag 5 november 
Marcusevangelie Lezen met Bibli-
oloog, 20.00 uur, Assen, De 
Ontmoeting, Vesteplein 5

Woensdag 6 november
Dankdaglezing over mode, 19.30 
uur, Assen, Opstandingskerk

Donderdag 7 t/m vrijdag 8 
november
2-daags creationistisch congres 
‘Geloof is de sleutel tot kennis’, 
De Bron, Maasstraat 1, Hardinx-
veld-Giessendam, info/aanmel-
ding: logos.nl/evenement

Zaterdag 9 november
Open Doors-Dag: ‘Hoop doet 
leven’, Utrecht, Jaarbeurs, 10.00-
16.00, info/tickets: opendoors.nl/dag

Zaterdag 9 november
Deventer denkt: Schepping of evo-
lutie? 20.00 uur, Deventer, De 
Ontmoeting, Nieuwstraat 19-21, 
gratis, mogelijkheid om gift te 
geven, aanmelden: https://deven-
terdenkt.nl/schepping-of-evolutie

Zaterdag 9 november t/m 
zondag 24 november
Rembrandt in Emmen, 13.00-
17.00 uur, Emmen, Grote kerk, 
Marktplein

Zondag 10 november
Themazondag Christen-zijn op je 
werk, www.christenzijnopjewerk.nl

Zondag 10 november
Gedenkstenen leggen in Apel-
doorn, 13.00 uur, Apeldoorn, 
Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, 
https://gedenkstenen-apeldoorn.nl

Zondag 10 november
Lezing: wijsheid voor moderne 
mensen, 14.30 uur, Zwolle, 
synagoge, Samuel Hirschstraat 8, 
€ 7,50

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Geloven in het christelijke huwelijk

Het huwelijk 
eerlijk? 
Waar staat 
dat? 

DOOR JOKE VEERMAN

Steeds vaker voelt het touw aan 
als een zijden draadje. En dan 
knapt het, alle betrokkenen in 
verdriet en misère achterlatend… 

Relatieverdriet
‘Drievoudig snoer of zijden 
draadje - Geloven in het christe-
lijke huwelijk’ is 
de titel van het 
vierde boek van 
Bram de Blouw. 
Vier boeken over 
het huwelijk, over 
vooral de vele 
hobbels op de 
huwelijksweg. Zonder de per-
soonlijke ervaringen van Bram 
en zijn vrouw Helma had hij die 
vast niet geschreven. Van dicht-
bij zagen ze het verdriet van hun 
zoon toen zijn huwelijk strandde. 
In die periode woonde de familie 
in de Verenigde Staten. Bram en 
Helma zagen hoe in christelijke 
kringen zorg voor gescheiden 
mensen werd georganiseerd. Iets 
wat zij in Nederlandse kerken 
misten. Bram schreef daarom 
in 2012 ‘Gebroken en toch 
heel’. Later volgden ‘Voordat je 
opnieuw ja zegt’ en ‘Ik heb er 
toch zo genoeg van!’ De boeken 
zijn het resultaat van een worste-
ling in zijn theologische denken 
over echtscheiding en hertrou-
wen.

Geloven in het huwelijk
Op de boeken, maar ook via 
Family7, Groot Nieuws Radio en 
internet kwamen veel kritische 
reacties. In de ogen van critici 
denkt Bram de Blouw als chris-
ten veel te lichtzinnig over echt-
scheiding en hertrouwen. Dat 
resulteerde in oeverloze gevech-

ten over standpunten. Daarnaast 
reageerden ook veel mensen met 
relatieverdriet. “Er zijn zoveel 
vragen, zoveel moeilijke, onop-
losbare situaties. Wij hebben de 
wijsheid niet in pacht”, zegt Bram. 
“Ik heb nog volop vragen, met het 
klimmen der jaren eerder meer 
dan minder. Maar dat neemt niet 
weg dat ik van harte geloof in het 

christelijke huwe-
lijk. Daarover 
gaat mijn vierde 
boek. Geen boek 
met tips en tricks 
trouwens, die 
zijn er genoeg. In 
mijn boek ga ik op 

zoek naar kernbegrippen die een 
huwelijksverbond als drievoudig 
snoer mogelijk maken. Ik schrijf 
over geloven in je huwelijk, in 
liefhebben, in respect voor elkaar 
en in het doel van je huwelijk. 
Over geloven in toewijding, in je 
unieke twee-eenheid, in ‘al het 
mijne is het uwe’. In de kracht van 
het geloof en de paradoxen in het 
huwelijk. En over genade!”

Verscheidenheid 
De Blouw geeft zijn persoonlijke 
visie als Nederlandse man met 
een huwelijkservaring van ruim 
40 jaar. Op de achterfl ap lezen 
we: ‘Noem me naïef, lichtgelovig, 
onrealistisch, een hemelbestor-
mer. Noem me fundamentalis-
tisch. Ik wil blijven geloven in het 
huwelijk als de door God gegeven 
verbintenis tussen een man en 
een vrouw die van elkaar hou-
den.’ Christenen in West Europa 
hebben een andere levensvisie 
dan geloofsgenoten in Afrika, 
Zuid-Amerika of elders ter 
wereld, merkte Bram tijdens zijn 
werkzaamheden voor Jeugd met 
een Opdracht (internationale 

interkerkelijke jongerenorganisa-
tie die het evangelie wereldwijd 
bekend wil maken, red.). Ook is 
iemands visie op een christelijk 
huwelijk niet los te zien van de 
interpretatie van de Bijbel binnen 
een bepaalde geloofsgemeen-
schap. Het maakt verschil of 
iemand behoort tot bijvoorbeeld 
de gereformeerde gemeenten, 
pinksterbeweging of remon-
stranten. Onder christenen zul-
len altijd vraagstukken blijven 
bestaan, al eren en aanbidden we 
dezelfde God en lezen we dezelf-
de Bijbel, is Brams overtuiging. 
“Dat is lastig, maar niet erg. Ieder 
heeft een eigen verantwoordelijk-
heid tegenover God. Niemand 
heeft het recht de ander te ver-
oordelen. ‘Wie zonder zonde is, 
werpe de eerste steen’, lezen we 
als woord van Jezus in het evan-
gelie. De lezer hoeft het niet eens 
te zijn met mijn overwegingen. 
Dat respecteer ik. En ik ga ervan 
uit dat een ander mij ook respec-
teert.”

Verbondenheid
Nog steeds worden mensen pijn-
lijk getroffen door opvattingen 
en uitspraken van medegelovigen 
die menen te weten wat de beste 
weg is. Bram: 
“Iemand afwijzen 
helpt een mens 
niet verder. Leven 
we vanuit de wet 
of vanuit genade? 
Wij horen in 
de verhalen van 
gescheiden mensen dat wet en 
oordeel vaak voorrang krijgen. 
Kerken nemen een standpunt in, 
maar dat lukt nooit zonder men-
sen voor het hoofd te stoten. 
Wat zou het mooi zijn als iemand 
die zich daardoor niet langer 

thuisvoelt in een gemeente, 
geholpen zou worden te zoeken 
naar een gemeenschap waarin hij 
zich wél op zijn plaats voelt. Onze 
kerkorde is niet heilig, onze God 
is Heilig! Uiteraard, echtscheiding 
is níet wat God heeft bedoeld! 
Hij haat het als mensen elkaar 
niet trouw blijven en scheiden. 
Hij wéét hoeveel pijn en ellende 
er volgen na een relatiebreuk, 
hoe ingewikkeld het leven wordt. 
Al die narigheid wil Hij mensen 
besparen. Maar ook al leven wij in 
een gebroken wereld met zondige 
mensen, toch houden wij vast 
aan het christelijk huwelijk. Aan 
een verbond van kameraadschap, 
waarin kinderen welkom zijn en 
mensen hun taak vervullen. Ook 
als het niet het eerste jawoord is 
van een stel, is het belangrijk dat 
zij hun nieuwe leven samen met 
God beginnen. Als een kerk dit 
vanwege eigen regels niet toe-
staat, is het belangrijk een andere 
mogelijkheid te zoeken.”

Gelukkig of heilig?
“Wij begeleiden al jaren mensen 
die gaan trouwen, voor het eerst 
of opnieuw. In ons traject bieden 
wij een persoonlijkheidstest aan 
waarin zij meer over zichzelf ont-

dekken. Wie zijn 
ze? Hoe zitten ze 
in elkaar? De test 
laat zien op welke 
punten het lastig 
kan worden in de 
relatie. Beseffen 
beide partners 

tegen wie ze ‘ja’ zeggen? Accepte-
ren ze de ander zoals hij is? Laatst 
waren hier twee nogal perfectio-
nistische mensen; allebei vinden 
ze dat ze zelf de beste keuzes 

‘Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen 
standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.’ 
Voor heel wat christenen was deze tekst uit Prediker 4 het motto voor 
hun huwelijksviering. Twee partners verbonden met God - een drie-
voudige duurzame verbintenis. En toch…  Een gesprek met relatie- en 
huwelijkscoach Bram de Blouw.

‘AL HET MIJNE IS HET UWE’ IS EEN 
BIJBELS BEGRIP. IN DE NEDERLANDSE 

WETGEVING IS DEZE OPVATTING 
ACHTERHAALD VERKLAARD. JE EIGEN 
BANKREKENING, JE EIGEN SPAARPLAN, 

JE EIGEN AGENDA… 

IK DENK DAT LEVEN VANUIT GEVEN 
VOOR DE OPGROEIENDE GENERATIE 
NOG MOEILIJKER WORDT DAN HET 
AL WAS. OPGEGROEID ALS PRINSJES 

EN PRINSESJES VOOR WIE HET LEVEN 
LEUK MOET ZIJN…

Lees verder op pagina 10

Wij leven in de tijd van het romantische huwelijk 
- het is maar de vraag of romantiek als basis een 
bijbelse gedachte is.

“Ik heb nog volop vragen, met het klimmen der 
jaren eerder meer dan minder. Maar dat neemt 
niet weg dat ik van harte geloof in het christelijke 
huwelijk.



10 zondag 3 november 2019

Kerkdienst
Zondag 3 november. 10.00 uur, 
gezamenlijke dienst in Kuinre, Ds. 
J. Riemersma uit Sliedrecht.
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan con-
tact op met een van de ouderlin-
gen.
Zieken en allen die pijn en ver-
driet hebben: wensen we Gods 
troost en nabijheid toe.
Bloemen met onze hartelijke 
felicitaties tgv haar verjaardag 
gingen deze week naar mw. I Kik-
stra, een fruitmand, met de beste 
wensen voor een spoedig herstel, 
werd bezorgd bij dhr. G. Appelo.
Leefnet (door Jan van der Wolf)
Een gebrandschilderd raam van 
de kunstenaar Mariène Gatineau 
is te vinden in een kapel op het 
schiereiland van Quiberon in 
Zuid-Bretagne. Het is gemaakt 
bij de bijbeltekst: “Vaar uit naar 
diep water en gooi jullie netten 
uit” (Lucas 5:4). Deze woorden 
van Jezus zijn gericht aan de visser 
Petrus. Dit blauwe raam toont 
ons wat Petrus ziet als hij naar 
de diepte is afgestoken en hij zijn 
hoofd onder water houdt. Er zijn 
water en netten te zien. Aan de 
bovenkant van het raam is een 
lichte plek. Bij nader inzien is het 
een lichte gedaante. Het is de 
Heer, die op de kant wacht. Het 
beeld van het net is dubbelzinnig. 
Het doet aan de ene kant den-
ken aan een fuik waar je in kunt 
lopen. Aan een net waarin je ver-
strikt kunt raken. De vele zwarte 
lijnen van het raam zou je kunnen 
zien als kaders waarin je gevangen 
kunt zitten. Aan de andere kant 
brengt een net bijeen. Het ver-
zamelt dat wat ver is en te ver is 
gegaan. Het vist op wat verloren 
is. Een net werkt ook als een zeef. 
Het behoudt wat goed en mooi is 
in ons. Dit net houdt ons niet bin-
nen de perken, maar geeft zeker-
heid. Dit net onderdrukt niet, 
maar geeft vrijheid. Het is een 
leefnet. Want het is de bedoeling 
dat we uitkomen bij het licht, bij 
de Heer die ons wacht. 
Oud en nieuw (door ds. Henk 
Poot)
Het Nieuwe Testament is anders 
dan het Oude. Maar niet zoals 
sommige mensen denken. Zo 
is de nadruk op de liefde niet 
typisch iets van het Nieuwe. Als 
God de wet aan Israël geeft, is 
een van de belangrijkste geboden 
je naaste lief te hebben als jezelf. 
En omgekeerd zijn straf en vergel-
ding geen dingen die je alleen in 
het Oude Testament tegenkomt. 
Het Nieuwe Testament vertelt 
over twee mensen die sterven 
als zij gelogen hebben over hun 
bijdrage aan de apostelen en ver-
derop horen we over het bloed 
van de martelaren dat gewro-
ken zal worden. Mensen zeggen 

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
Benefi etconcert Hoogeveens 
Christelijk Mannenkoor (HCM), 
20.00 uur, Hoogeveen, Goede 
Herderkerk, Middenweg 14, gratis 
(collecte stichting De regenboog 
voor Gambia) 

Zondag 3 november
Oratoriumkoor Assen zingt 
Dvořák, 16.00 uur, Assen, Linde-
laan 49, € 22 (t/m 18 jaar gratis)

Woensdag 6 november
Meedoen met Kerst-Kinderkoor 
o.l.v. Aletta Jansen-Hilberts, va. 
15.15 uur, Zwartsluis, De Poort, 
vrijwillige bijdrage

Zaterdag 9 november
The Young Messiah 2019, Assen, 
De Kandelaar, Oude Molenstraat 
20, 19.30 uur, € 22, infor/tickets: 
eventsforchrist.nl

Zaterdag 9 november
Jubileumconcert Groupe Evangé-
lique, 19.30 uur, Emmen, Goede 
Herderkerk, Oude Roswinkeler-
weg 30, € 5, info: Bert van der 
Schoot, tel. 06-22655272, Kaar-
ten: boekhandel Sola Scriptura 
Emmen of via 
www.legroupeevangelique.nl

Zondag 10 november
Byzantijnskoor Drenthe, 15.00 
uur,Westerbork, Stefanuskerk, 
Hoofdstraat 10 en zondag 1 
december, Ruinen, Mariakerk, 
Kloosterstraat 4, € 12,50, 
kaarten: 
www.byzantijnskoor-drenthe.nl

Donderdag 14 november
Hoop voor Israël concerttour 
2019 m.m.v. Gerald Troost & 
band en ds. Oscar Lohuis, Zwol-
le, Opstandingskerk, Esdoorn-
straat 25, 20.00 € 7,- info/tickets: 
cvi.nl 

Vrijdag 15 november
Celebrating the Songs of Michael 
W. Smith, 19.30 uur, Zwolle, 
Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 
€ 12,50 p.p excl. reserveringskos-
ten via www.eventsforchrist.nl of 
0297-237172

Vrijdag 15 en zaterdag 16 
november
Mozaïek Worship Conference, 
Veenendaal, De Basiliek, Wil-
tonstraat 56, 9.30-21.30, € 122,50 
(incl. koffi e/thee) info/tickets: 
eventsforchrist.nl

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

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Een kleine vijftig 
kilo (50 kg!) etens-

waar per hoofd van de bevolking 
belandt in de afvalbak of zomaar 
langs de kant van de weg. Een 
onvoorstelbare hoeveelheid, 
bedenkend dat bijvoorbeeld een 
baby - ook een hoofd van de 
bevolking - zeker niet iets weg 
zal gooien. Ook ikzelf gooi zeer 
zelden iets eetbaars weg. Dan 
moeten er dus mensen zijn die 
minstens één keer per week de 
volledige inhoud van hun koelkast 
in de kliko gooien. 

Boterham met tevredenheid
Nogmaals vol ongeloof het hoofd 
schuddend, gingen de herinnerin-
gen automatisch terug naar de tijd 
dat we zelf jong waren en een tik 
van die tijd meekregen. Immers, 
onze ouders had-
den de oorlog 
nog meegemaakt, 
hadden werkelijk 
honger en tekort 
gekend. Wij, als kinderen, moes-
ten zeker iedere dag bij de brood-
maaltijd één boterham met tevre-
denheid eten. Verder stonden er 
niet meer dan drie soorten beleg 
op tafel of in de kast. Houdbaar-
heidsdata regeerden bepaald nog 

niet de vermoedelijke smaak, en 
van de melk die je bij de melkboer 
tapte, bleef nooit iets over. Want 
gepaste porties en hoeveelheden 
ingeslagen. 
Wat is er, onderweg van toen 
naar nu, toch in ’s hemelsnaam 
gebeurd? 

Leren ouders hun kinderen dan 
niet meer dat je niet meer hoeft 
te koken dan je op kunt eten, 

dat je niet meer 
soorten beleg op 
tafel hoeft dan 
je gebruikt, dat 
houdbaarheidsda-

ta niets zeggen over de kwaliteit 
van het voedsel, doch bedoeld 
zijn om aan te geven dat ergens 
een einde aan versheid komt? 

Mobiele gretigheid
Nogmaals schudden wij ons wijze 

hoofd en luisterden vervolgens 
naar iemand die opperde, dat de 
onstilbare huidige nieuwshonger 
bijna vergelijkbaar is met het sym-
posiumthema van de achterlig-
gende dag: voortdurend een blik 
op de mobiele telefoon om maar 
geen moment van de beweging 
van vrienden of bekenden te hoe-
ven missen. Een gretigheid, waar-
bij we vergeten elkaar in de ogen 
te kijken en vast te houden. 

Onmiddellijk rees de vraag: wat 
heeft dit slordige omgaan met 
levens-middelen (in de brede 
betekenis van het woord!) met 
mij te maken?

Al pratend ontstond er een 
nieuw plan: de mens zelf als weg-
werpwaar. Is dat een tijdsteken?  
Een boeiend onderwerp voor een 
volgend symposium.

Wegwerpwaren
Samen met een stel leeftijdsgenoten zat ik nog wat na te kletsen. Dit 
naar aanleiding van het mini-symposium dat we net achter de rug had-
den. Het ging daarbij over de onvoorstelbare slordigheid - zacht uitge-
drukt - waarmee mensen in dit deel van de wereld met voedsel omgaan. 

DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

WAT IS ER, ONDERWEG VAN TOEN 
NAAR NU, TOCH IN ’S HEMELSNAAM 

GEBEURD? 

Leren ouders hun kinderen niet meer dat je niet meer hoeft te koken dan je op kunt eten

Meer Bram de Blouw
Bram (Kampen, 1954) is 
van Nederlands Hervormde 
huize. Hij ontmoette zijn 
vrouw Helma bij Youth for-
Christ. Zij trouwden in 1977 
en werden ouders van drie 
inmiddels volwassen kinde-
ren. Bram werkte 27 jaar bij 
de politie en is samen met 
Helma 17 jaar actief bij Youth 
With A Mission, afdeling 

Family Ministries, inmiddels 
parttime. Vanuit hun stichting 
Heartwork werken Bram 
en Helma in Amersfoort als 
relatie- en huwelijkscoaches. 
www.heartworkcoaching.nl. 
Bij Novapres verschenen: 
‘Gebroken en toch heel - de 
weg van herstel na een echt-
scheiding’(2012), ‘Voordat je 
opnieuw ja zegt - over her-
trouwen na een echtschei-
ding’ (2013), ‘Ik heb er soms 
zo genoeg van… - 10 rede-
nen om toch bij elkaar te 
blijven’ (2014) en ‘Drievou-
dig snoer of zijden draadje 
- geloven in het christelijke 
huwelijk’ (2017).

maken. Als ze daar aan vasthou-
den, wordt het een leven lang 
strijd! Ik stel dan de vraag: wat 
wil je zijn, gelukkig of heilig? Wie 
kiest voor gelukkig, kijkt vooral 
naar zichzelf, wat de ander moet 
geven en hoe de ander moet ver-
anderen. Wie kiest voor heilig, 
zoekt steeds het welzijn van de 
ander. Dat valt niet mee. Ieder 
mens moet aan de slag met zijn of 
haar eigen aandeel in de relatie.

‘Maar dat is niet eerlijk!’ klagen 
mensen soms. Nee, maar waar 
staat dat het huwelijk eerlijk is? 
Je moet bezig zijn met je eigen 
verandering, niet met die van de 
ander. Wij leven in de tijd van 
het romantische huwelijk - het is 

maar de vraag of romantiek als 
basis een bijbelse gedachte is. De 
secularisatie en het individualisme 
raken elk mens, ook elke chris-
ten. ‘Al het mijne is het uwe’ is 
een bijbels begrip waaruit weder-
zijdse dienstbaarheid spreekt. In 
de Nederlandse wetgeving is deze 
opvatting achterhaald verklaard. 
Je eigen bankrekening, je eigen 
spaarplan, je eigen agenda, ieder 
voor zich. Ik denk dat leven van-
uit geven voor de opgroeiende 
generatie nog moeilijker wordt 
dan het al was. Opgegroeid als 
prinsjes en prinsesjes voor wie 
het leven leuk moet zijn… Het 
wordt een heel karwei. Maar het 
is de moeite waard! Wij blijven 
geloven in het christelijke huwe-
lijk!”

Vervolg van pagina 9
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Kerkdienst
Zondag 3 november. 10.00 uur, 
gezamenlijke dienst in Kuinre, Ds. 
J. Riemersma uit Sliedrecht.
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan con-
tact op met een van de ouderlin-
gen.
Zieken en allen die pijn en ver-
driet hebben: wensen we Gods 
troost en nabijheid toe.
Bloemen met onze hartelijke 
felicitaties tgv haar verjaardag 
gingen deze week naar mw. I Kik-
stra, een fruitmand, met de beste 
wensen voor een spoedig herstel, 
werd bezorgd bij dhr. G. Appelo.
Leefnet (door Jan van der Wolf)
Een gebrandschilderd raam van 
de kunstenaar Mariène Gatineau 
is te vinden in een kapel op het 
schiereiland van Quiberon in 
Zuid-Bretagne. Het is gemaakt 
bij de bijbeltekst: “Vaar uit naar 
diep water en gooi jullie netten 
uit” (Lucas 5:4). Deze woorden 
van Jezus zijn gericht aan de visser 
Petrus. Dit blauwe raam toont 
ons wat Petrus ziet als hij naar 
de diepte is afgestoken en hij zijn 
hoofd onder water houdt. Er zijn 
water en netten te zien. Aan de 
bovenkant van het raam is een 
lichte plek. Bij nader inzien is het 
een lichte gedaante. Het is de 
Heer, die op de kant wacht. Het 
beeld van het net is dubbelzinnig. 
Het doet aan de ene kant den-
ken aan een fuik waar je in kunt 
lopen. Aan een net waarin je ver-
strikt kunt raken. De vele zwarte 
lijnen van het raam zou je kunnen 
zien als kaders waarin je gevangen 
kunt zitten. Aan de andere kant 
brengt een net bijeen. Het ver-
zamelt dat wat ver is en te ver is 
gegaan. Het vist op wat verloren 
is. Een net werkt ook als een zeef. 
Het behoudt wat goed en mooi is 
in ons. Dit net houdt ons niet bin-
nen de perken, maar geeft zeker-
heid. Dit net onderdrukt niet, 
maar geeft vrijheid. Het is een 
leefnet. Want het is de bedoeling 
dat we uitkomen bij het licht, bij 
de Heer die ons wacht. 
Oud en nieuw (door ds. Henk 
Poot)
Het Nieuwe Testament is anders 
dan het Oude. Maar niet zoals 
sommige mensen denken. Zo 
is de nadruk op de liefde niet 
typisch iets van het Nieuwe. Als 
God de wet aan Israël geeft, is 
een van de belangrijkste geboden 
je naaste lief te hebben als jezelf. 
En omgekeerd zijn straf en vergel-
ding geen dingen die je alleen in 
het Oude Testament tegenkomt. 
Het Nieuwe Testament vertelt 
over twee mensen die sterven 
als zij gelogen hebben over hun 
bijdrage aan de apostelen en ver-
derop horen we over het bloed 
van de martelaren dat gewro-
ken zal worden. Mensen zeggen 

weleens “oog om oog, tand om 
tand, dat is het Oude Testament”, 
en “als iemand je op de linker-
wang slaat, keer hem dan ook 
de rechter- wang toe, dat is het 
Nieuwe Testament”. Ik denk dat 
het eerste blijft staan: een straf 
moet evenredig en eerlijk zijn. 
Maar Jezus zegt daarbij dat je er 
niet mee bent om de regels van 
God droog toe te passen. Uit-
eindelijk draait het in de wet van 
God om liefde en vergeving. De 
profeten van vroeger zeiden niet 
anders. De woorden van God, 
de wet en alles wat Hij beloofd 
heeft – Israël als uitverkoren 
volk en de liefde voor de wereld, 
genade en geduld, de komst van 
het Koninkrijk – het blijft allemaal 
staan zoals het er staat. God is 
niet ineens anders gaan denken. 
Het Nieuwe Testament zegt zelfs 
dat de” Geest van Christus” de 
profeten hun woorden ingaf. 
(1 Petrus 1:11). Wat is dan wel 
anders? Dat het Woord van God 
zichtbaar geworden is in Jezus, 
dat Hij voor onze zonden gestor-
ven is, dat God Zijn eigen Geest 
geeft om Hem te kunnen dienen 
en dat de naam van de God van 
Israël bekend gemaakt wordt in 
heel de wereld. 

Citaat van Jan Kruis: Geluk is niet 
krijgen wat je wilt, maar willen wat 
je krijgt.
 
Namens de kerkenraad van de 
Protestantse gemeente Blanken-
ham 
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

Zondag 03 nov. 10.00u ds Jelle 
Vonk Grote Kerk Blokzijl. Orga-
nist: Corry van den Berg. Col-
lecte: 1e diaconie, 2e eigen kerk, 
3e onderhoud pastorie. 
Zondag 03 nov. 10.00u jeugdkerk
Zondag 03 nov. cantatedienst 
15.30u Grote Kerk.
Woensdag 06 nov. biddag 19.30 
ds J.Vonk de wielewaal Scheer-
wolde m.m.v. de bazuin. Collecte: 
1e diaconie, 2e eigen kerk. 3e 
energie. 
Komende zondag is de samen-
komst opnieuw in de Grote Kerk. 
De voorganger is dan dominee 
Jelle Vonk. Organist is dan Corry 
van den Berg. En tevens is er 
jeugdkerk in de Waaier, terwijl er 
s̀ middags cantatedienst is. Ook 
is er zoals gewoonlijk weer kof-
fi edrinken. Wees allen van harte 
welkom!
Pastoraat
Dhr Roelof van Benthem (Kuin-
derstraat 16 Blokzijl) is gelukkig 
weer thuis na z`n verblijf in het 
ziekenhuis in Meppel.
Dit door hevige pijnen bij z’n 
heup.
Mw Afi en Muis – Hazenberg 
(Wetering Oost 20 Wetering) 
heeft bij een val haar heup gebro-
ken. Zij is inmiddels geopereerd 
en weer thuis.
Onze aandacht en gebeden gaan 
uit naar Roelien de Lange, haar 

gezin en familie. Roelien woont 
sinds enige tijd in Nieuw Claren-
berg, marjolein kam.352 8325LK 
Vollenhove. Een kaartje wordt zeer 
op prijs gesteld. 
Mw. H.F.Marsman-Uilenreef ver-
blijft nog in Reggersoord te Mep-
pel en wacht op een verblijf elders. 
Adres: Reggersweg 1 7943KC 
Meppel.
Allen wensen we kracht, moed en 
genezing toe en vooral de nabijheid 
van de Allerhoogste. Dit ook voor 
allen, die hier niet genoemd zijn!

Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van 
te zijn.
Kom je van verre en roept men je 
na-
ik noem je mijn naaste, wees wel-
kom. besta.
lied 1007

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 fi jne 
dag hebben!
Agenda
Zondag 03 nov. 10.00u dienst 
Grote Kerk en om 10.00u jeugd-
kerk. Om 15.30u cantatedienst in 
de Grote Kerk. Woensdag dank-
dag 19.30u dienst in de wielewaal 
m.m.v. de bazuin. Woensdag 
20.30u moderamen kerkenraad. 
Zondag 10. nov. 10.00u dienst in 
de wielewaal 
Vernieuwing kinderkerk
De KinderKerk zal vanaf nu wor-
den 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, Pink-
steren en Kerst loopt het anders. 
Alle kinderen starten dan eerst 
in dienst en gaan dan gezamen-
lijk met de leiding naar de Kin-
derKerk. Alle kinderen komen 
dan voor het slotlied terug in de 
dienst.
Cantatedienst 3 november
Over twee weken op zondag 3 
november is er weer een canta-
tedienst. Tijdens de dienst wordt 
cantate 106 ‘Gottes Zeit ist die 
allerbeste Zeit’ van Bach uitge-
voerd. 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 binnen-
gaan 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 mens-
heid 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 cantate-
dienst 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 voedsel-
zekerheid: de rol van genetisch 
gewijzigde organismen (GGO). 
We hopen op een grote opkomst. 
Onze spreker de heer Krijn Poppe 
is uitermate deskundig op dit ter-
rein en staat midden in de discus-
sie en onderzoek naar verduurza-
ming 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 koffi e en thee. 
Opgave kan per mail bij pmul-
ler2@freeler.nl. Namens de RTG 
commissie, Pieter Muller
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 fi jne 
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 uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 3 november gaat 
onze eigen predikant ds. A.C.J. 
van Waard - Pieterse voor. 
De organist is de heer J. Floor 
en mevrouw M. Kruider is de 
dienstdoende ouderling. De uit-
gangscollecte is bestemd voor de 
verwarming. Na de dienst is er 
koffi e/thee/limonade drinken in 
het Protestants Centrum. Tijdens 
de diensten zal er oppas aanwezig 
zijn voor de kleintjes. Kerkver-
voer: Hans Spitzen, tel. 360322.
Afscheid ouderling
In de dienst van zondag 27 okto-
ber nam Marjolein Petter afscheid 
als ouderling. Bijna 6 jaar heeft zij 
zich als ambtsdrager met hart en 
ziel ingezet voor het pastoraat. 
Vanuit de gemeente ook via deze 
weg nogmaals onze hartelijke 
dank hiervoor Marjolein! 
Uit het nieuwe liedboek deze 

keer een gedicht van Aurelius 
Augustinus.

Wat heb ik lief?
Maar wat heb ik lief als ik u liefheb?
Niet een mooi lichaam,
geen schoonheid die voorbijgaat,
geen licht dat onze ogen graag zien,
geen mooie melodieën van allerlei 
liederen,
niet de fi jne geur van bloemen of 
van parfum of zalf,
geen manna en geen honing,
niet een lief lichaam om te omhel-
zen.
Dat heb ik niet lief als ik mijn God 
liefheb.

En toch heb ik wel zoiets lief als 
licht,
zoiets als een stem en als een geur,
zoiets als voedsel en als een omhel-
zing,
als ik mijn God liefheb:
hij is licht en klank en geur en voed-
sel,
hij is de omhelzing van mijn inner-
lijke mens,
waar voor mijn ziel oplicht wat niet 
aan plaats gebonden is,
waar klinkt wat de tijd je niet 
afneemt,
waar een geur is die niet op de wind 
verwaait,
waar smaken niet minder wordt 
door eten,
waar omhelzing niet loslaat door 
verzadiging.
Dit heb ik lief als ik mijn God lief-
heb.
(Bladzijde 1350 Nieuwe Liedboek: 
Leven-Levensreis).

Voor u allen een goede week 
gewenst! Met een hartelijke 
groet,
Petra van Wieringen.

De bloemen uit de dienst van 
27 oktober zijn ter bemoedi-
ging naar mevr. J. Pouwels-Kroes 
gegaan.    
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, Dank-
dag 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. 
Zondag 10 november is een 
gezamenlijke dienst om 10.00 uur 
in Blankenham. In deze dienst zal 
mevr. B. Groen uit Giethoorn 
voorgaan.

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

Met een vriendelijke groet,
Protestantse Kerk Kuinre.

 Giethoorn

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

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

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

Kuinre 

Protestantse Gemeente Kuinre
Henric de Cranestraat 41
8374 KL  Kuinre
 
Scriba: scriba-kuinre@live.com
 
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham
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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
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Zondag 3 november. Aanvang: 
09.30 uur. Voorganger: ds. E. van 
Veen. Organist: Gerco Eggink. 
Ophaaldienst: dhr. J. Kraak. 
Oppasdienst: Petronella Hiel-
kema. Bloemendienst: fam. J.D. 
Zeefat. Eindcollecte: Najaarszen-
ding. Lezingen: Genesis 12:1-8 en 
Lucas 19:1-10.
Jezus is onderweg naar Jeru-
zalem en komt door Jericho. 
Daar horen we het verhaal van 
Zacheüs, wat letterlijk de recht-
vaardige betekent. De vraag is of 
deze naam terecht is. Zacheüs is 
het hoofd van de tollenaars die 
de belasting voor de Romeinen 
inden. Vaak werd het niet zo 
nauw genomen en verdween er 
ook het nodige in de eigen beurs, 
de extra bonus die hem rijk had 
gemaakt. Zacheüs wilde Jezus 
wel zien. Wat voor iemand is die 
Jezus toch? Vanuit een schuil-
plaats in de boom probeert hij 
een glimp van hem op te vangen. 
Om vervolgens face to face met 
Jezus geconfronteerd te worden. 
Wat voor iemand ben jij Zacheüs? 
De vraag wordt omgedraaid en 
er begint een gesprek dat voort 
wordt gezet in het huis van de 
tollenaar bij de maaltijd. Wat 
voor iemand ben jij toch?
Na de dienst is er gelegenheid tot 
ontmoeting onder het genot van 

een kop koffi e of thee.
Kinderdienst
Op zondag 6 oktober hebben we 
de eerste Kinderdienst van dit 
seizoen weer gehad. Het thema 
was ‘ik ga op reis’, waarbij we 
het verhaal van Naomi hebben 
gelezen. Met wie ga je op reis? 
En wie gaat er altijd met je mee? 
Hierover hebben we gesproken 
en daarna hebben we samen een 
wereldbol gemaakt. Deze wereld-
bol komt in de kerk te staan, voor 
iedereen te bewonderen. Voor de 
komende Kinderdienst gaan we 
iets bijzonders doen bij het thema 
‘dopen’. We hopen op een grote 
opkomst. Ben je nieuwsgierig? 
Zondag 3 november om 9.20 uur 
starten we in Hoogthij. 
Avondmaal 
De viering van het Heilig Avond-
maal van zondag 27 oktober j.l. 
is verschoven naar zondag 10 
november. Dit in verband met 
het afscheid en de bevestiging van 
ambtsdragers afgelopen zondag.
Dag van de Dialoog Steenwij-
kerland
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 kennis-
maken met de Dag van Dialoog. 
We verwachten een leuk gesprek 
en lekker eten. Voor nadere 
informatie en/of aanmelding kunt 
u mailen naar: aanmelden@dag-
vandedialoogsteenwijkerland.nl
Meer informatie kunt u ook vin-
den op: www.dagvandedialoog-
steenwijkerland.nl
Met vriendelijke groet, namens 
het projectteam Steenwijkerland, 
Faruk Ersoy

Ouderenmorgen en Samen 
aan tafel
Op donderdag 7 november is 
er weer ouderenmorgen. De 
morgen begint om 10.30 uur in 
Hoogthij. Na afl oop van de oude-
renmorgen is er weer Samen aan 
Tafel. Vanaf ongeveer 12.15 uur 
kunt u weer gezellig samen eten 
en een praatje maken in Hoog-
thij. Nieuwe deelnemers zijn van 
harte welkom. Heeft u geen ver-
voer, en wilt u worden opgehaald 
voor de ouderenmorgen of voor 
Samen aan tafel, dan kunt u bellen 
met Petra van Beek, tel. 588 685. 
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 27 oktober zijn met een 
hartelijke groet en een felicitatie 
gebracht bij mevr. C.F. de Groot-
Kramer van de Boomsluiters, die 
deze week haar 93e verjaardag 
mocht vieren.
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 men-
sen 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 onder-
zoeken. En dan zijn er de man-
telzorgers die soms zwaar belast 
worden, maar hun werk met veel 
liefde doen. Alle zieken en hun 
verzorgers sterkte toegewenst! 
Gedachtenisdienst 
Zondag 24 november, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, 
herdenken wij onze dierbaren 
die ons zijn ontvallen. Dat roept 
bij ons allerlei herinneringen, 
emoties en gedachten op, ook 
al is het al langer geleden. De 
dood doet ons altijd stilstaan. 
Afscheid nemen en loslaten heeft 
een enorme impact op ons leven. 
Ze veranderen veel meer dan 
je denkt. Je leven krijgt er een 
andere kleur door. Het is goed 
om –ook in de kerk– hierbij stil 
te staan. We steken kaarsen aan 
de Paaskaars aan bij het noemen 
van de namen, en iedereen die 
dat wil mag ook zelf een lichtje 
aansteken. Zo willen we als 
gemeente samen met de betrok-
ken families stilstaan bij wie niet 
meer onder ons zijn. Wie zij 
voor ons waren, zij worden niet 
vergeten.
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente 
is in de eerste plaats het omzien 
naar elkaar in het dagelijkse 
leven. Op basis van ons geloof 
zijn we met elkaar verbonden 
en geven we zorg aan wie dat 
nodig heeft. De pastorale zorg 
wordt door de gemeente in het 
bijzonder toevertrouwd aan de 
predikant en ouderlingen, wat 
wel moeilijker wordt nu we nog 
maar twee ouderlingen hebben. 
Daarnaast zijn er de bezoekers 
die contacten met gemeenteleden 
onderhouden. Indien u behoefte 
hebt aan pastoraal contact of een 
gesprek, kunt u altijd direct con-
tact opnemen met de predikant 
of ouderling.

Tenslotte,

Eens werd een Woord geroepen
en zie: de mens was daar.
Die vormde nieuwe woorden
en maakte woorden waar.

Nu schreeuwen mensen woorden
als: oorlog, haat en dood.
Nu dromen mensen woorden
Als: vrede, liefde, brood.

Zo worden woorden tekens
van wat de mensen doen.
Zo maken zij hun woorden
tot vuistslag of tot zoen.

Als ieder woord gezegd is,
gevoeld is en gehoord,
dan blijft als allerlaatste
het allereerste Woord.

Jacqueline Roelofs-van der Linden

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

3 november 2019 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor 
te gaan. De organist is dhr. J. 
Bredewout en het lied voor de 
dienst is Lied 839. De autodienst 
wordt verzorgd door fam. G. 
Mooiweer, telefoon 246129. Er is 
een kindernevendienst voor de 
kinderen van groep 1,2 en 3, dit 
wordt verzorgd door Rosannie en 
Myrthe Heetebrij. Er is een kin-
dernevendienst voor de kinderen 
van groep 4,5 en 6, dit wordt ver-
zorgd door Geen KND (gr.4-6).
3 november 2019 om 14:30 
uur in de Kapel, in deze dienst 
hoopt ds. W J Menkveld uit Wan-
neperveen voor te gaan. De orga-
nist is dhr. J. Dunsbergen en het 
lied voor de dienst is Lied 305.
6 november 2019 om 11:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
gezinsdienst, hoopt ds. H.J.H. Pap 
voor te gaan. De organist is dhr. 
A. Kroeze. Collectes: Najaarszen-
dingsweek, instandhouding van de 
eredienst, energiekosten.
Er wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Job Kwast en Dani-
que Roskam.
6 november 2019 om 19:30 
uur in de Grote Kerk, in deze 
dienst hoopt ds. D. Wolters voor 
te gaan. De organist is dhr. J.S. 
Wuite en het lied voor de dienst 
is Lied 982.
6 november 2019 om 19:30 
uur in de Kapel, in deze dienst 

hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. 
De organist is mevr. C. van den 
Berg en het lied voor de dienst is 
Lied 982. Collectes: Najaarszen-
dingsweek, instandhouding van de 
eredienst, energiekosten.
Agenda
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 Bonhoef-
fer”, Voorhof.
5 november 2019 om 20:00 uur, 
Informatieavond Focus voor Krin-
gen, Tilvoorde.
7 november 2019 om 15:00 uur, 
Contactmiddag oudere gemeen-
teleden, 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, 
Gezamenlijk moderamen, Til-
voorde.
14 november 2019 om 20:00 uur, 
Gezamenlijk groot moderamen, 
Tilvoorde.
14 november 2019 om 20:00 uur, 
Heet hangijzer , Johanneskerk.
Giften
De Diaconie ontving voor het 
bloemenfonds: via Yvonne Boeve 
€12.00, via Gé Knobbe €10.00 
en via Jannie Bonthuis-Visscher 
€6.00. Hartelijk dank voor deze 
giften.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bij dhr. van de Berg, Reesstraat 1, 
bij dhr. Rook, Leeuwte 82, bij dhr. 
Rook, Kadoelen 43, bij Nick Hee-
tebrij, J.v.Dieststraat 49, bij Janti-
na Westhuis, ‘t Engelse Bos 18 en 
bij dhr. Lassche, D.v.d.Arestraat 
21.
Collectebonnen
Op maandagavond 4 november is 
er weer gelegenheid om collec-
tebonnen te kopen. U kunt hier-
voor van 19.00-20.00 uur terecht 
in Tilvoorde.
Begroting 2020
De begroting van de CvK voor 
2020 is gereed en ligt ter inzage 
voor de gemeente van 31 oktober 
en 14 november. Hiervoor kunt 
u een afspraak maken met Dhr. 
Nick Pater.
Focusnieuws
Hieronder een update van de 
belangrijkste activiteiten die in 
het kader van Focus de komende 
week op het programma staan:
Kring-informatieavond
Op dinsdag 5 november willen 
we om 20.00 uur een informatie-
avond 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 deelne-
men zijn hiervoor van harte uitge-
nodigd! Ook iedereen die belang-
stelling 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, 
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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. 0527-
239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl

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

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

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

Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

O O K  V O O R  O N D E R H O U D -  E N  R E S T A U R A T I E W E R K Z A A M H E D E N
Stadskanaal: Klompenmaker  2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224

E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl

GEDENKSTENEN
 Staande letterplaten
 Enkele gedenkstenen
 Dubbele gedenkstenen
 Liggende zerken
  Gedenkstenen met volledige  
bedekking

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

 Gedenkstenen met een omranding
  Alle uit te voeren in eenvoudig,  
klassiek, kunstzinnig of  
natuurlijk ontwerp

Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

De Weyert 10, Vollenhove   |   0527-24 13 55    |   decorette-drok.nl

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires 
- Kortom... alles!

Advertenties
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6 november, zal het gesprek over 
Verwondering, n.a.v. Filippenzen 1 
centraal staan.
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. Vorige week deelden we het 
gebed van de gesprekskring in de 
Kapel. Deze week een gebed van 
een hele andere groep, een kring 
uit Stad met een aantal twintigers 
en dertigers:

Liefdevolle Vader in de hemel,
Hoe groot, en hoe liefdevol U bent, 
heeft u ons laten zien in de afge-
lopen periode. We zijn U zó dank-
baar voor alles wat U aan ons heeft 
gegeven! Als wij met elkaar op kring 
zitten en samen bedenken waar 
we over verwonderd zijn, gaat onze 
grootste dank uit naar U, en naar 
hoe U mogelijk maakt dat wij met 
elkaar gemeente kunnen zijn.
We danken U voor de kinderen en 
de jeugd in de kerk. Soms zie je ze 
niet eens zo goed zitten in de ban-
ken, maar als ze dan naar hun eigen 
dienst mogen dan verwonderen wij 
ons erover hoe ze dan ineens in 
grote getale aanwezig blijken te zijn. 
Dat maakt ons dankbaar, en tege-
lijk ook heel bewust van het feit dat 
U áltijd iedereen ziet, waar we ook 
zijn. Dat U ons niet loslaat, ook al 
zijn we soms zoekend naar waar U 
bent. Maar dat wat er ook gebeurt, 
en wat we soms ook over het hoofd 
zien: dat we ons altijd veilig mogen 
weten bij U.
We danken U voor onze twee 
dominees, voor de aanvulling die 
zij mogen zijn op elkaar, voor de 
prettige mix die zij met zich mee 
brengen. Wat een zegen dat U deze 
twee mensen aan onze gemeente 
heeft gegeven. Twee mensen die 
ons, allebei op hun eigen manier, 
steeds meer over U leren. Twee lei-
ders, twee herders, die iedere keer 
hun best doen om ons er weer bij te 
halen, ons laten nadenken over ons-
zelf als gemeentelid en ons helpen in 
onze relatie tot U, onze Vader.
We danken U dat we bij U altijd 
welkom zijn en we willen U dan-
ken voor de gemeente, waarin we 
ons welkom mogen voelen. Waarin 
er voor iedereen plek is. Dank U 
wel voor het enthousiasme in de 
gemeente. Hoe er altijd weer men-
sen zijn die zich willen inzetten voor 
U, en voor de mensen om ons heen. 
Al die grote en kleine taken die 
gedaan worden waarbij we elkaar 
steeds stimuleren om het goede te 
doen, tot eer van U. We willen U 
danken voor onze actieve diaconie. 
U laat ons zien dat iedereen ertoe 
doet, wat hun plek in het leven 
ook is. Voor iedereen heeft U iets 
bedacht. En als we het soms niet 
weten: wilt U ons dan helpen om 
er achter te komen wat dat precies 
is wat U voor ons in petto heeft, en 
waar we aan kunnen bijdragen?
God, als we zo bij elkaar zitten en 
nadenken over waar we voor kun-
nen danken in onze gemeente, dan 
raakt het ons dat er zóveel is om 
voor te danken. Het zit soms meer 
in onze aard om te kijken naar 
wat er niet goed gaat, maar als we 
met elkaar nadenken over wat er 
allemaal wél goed gaat, dan zijn 
we geraakt, verwonderd over U, en 

over hoe U werkt. Heer, help ons 
om daar ook steeds meer oog voor 
te hebben zodat we met elkaar toe 
groeien naar de gemeente die eens 
voor altijd bij U zal zijn. Waar we 
U, samen met alle gelovigen ter 
wereld zullen aanbidden. En dan is 
het enige lied waar wij nog aan kun-
nen denken is: ‘dan zingt mijn ziel! ’, 
want ‘Hoe groot zijt Gij! ’.
Amen

Vespers
Ook dit seizoen willen we elke 
woensdagavond een vesper hou-
den. Dat is een kort moment van 
stilte, schriftlezing en gebed. Het 
doel van deze wekelijkse activiteit 
is meervoudig:
• Het stimuleren van het gebeds-
leven van gemeenteleden, bidden 
is de kern van het geloof
• Het regelmatig openstellen van 
het kerkgebouw als plaats voor 
rust, bezinning en gebed
• Het creëren van 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 gemeente-
leden. Mocht u hieraan mee wil-
len werken, geef het dan door 
aan één van de predikanten! We 
beginnen op woensdag 13 novem-
ber en gaan door tot Pasen. 
Iedereen is van harte welkom!
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 voedselpak-
ketten uitgegeven door de voed-
selbank in Vollenhove en Steen-
wijk. Van deze gebruikers zijn veel 
gezinnen met kleine kinderen. 
Per week hebben deze gezinnen 
niet meer te besteden dan gemid-
deld €50.- Hiervoor moet eten, 
kleding en schoolspullen e.d. van 
gekocht worden. U begrijpt dat 
deze gezinnen tegen de decem-
bermaand opzien. Kinderen die bij 
anderen zien dat er extra lekkere 
dingen in huis gehaald worden 
en niet te vergeten dat er sinter-
klaas gevierd wordt met cadeaus. 
Voor deze gezinnen is het bijna 
niet mogelijk of zelfs onmogelijk 
een cadeautje te kopen en sinter-
klaas 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 novem-
ber, of via de mail van de diaconie, 
diaconie@hervormdvollenhove.
nl. Wij hopen door uw betrok-
kenheid de minima gezinnen een 
LICHTPUNTJE te brengen in de 
voor hen moeilijke december-
maand. Zo mogen we de liefde 
van God aan hen doorgeven. Met 
vriendelijke groet, Diaconie Her-
vormde Gemeente Vollenhove/
Sint-Jansklooster.
Contactmiddag oudere 
gemeenteleden
De dames van de contactcommis-
sie nodigen de oudere gemeente-
leden uit voor weer een gezellige 
en creatieve middag. En dat is op 
D.V donderdag middag 5 novem-
ber van 3 tot 5 uur in Tilvoorde. 
Henrike Hofstede – Stam uit 
Rouveen gaat met ons bezig om 
Staphorster stipwerk te maken. 
Met hulp van de commissie zal 
het vast lukken om er iets moois 
van te maken. We hopen er 
samen weer een gezellige middag 
van te maken . Als er tijd over is 
heeft zal Lammie Bos -Kisjes ons 
nog voorlezen. Voor vervoer kunt 
u Hennie Heetebrij -Voerman 
bellen: tel 24 3698 en zij regelt 
de STAVIB voor u.Wij hopen u te 
begroeten D.V 5 november tegen 
3 uur in Tilvoorde. 
The Passion 2020 in Vollen-
hove
‘Een passie is een verhaal, een 
toneelstuk, een muziekstuk of 
een beeldend kunstwerk dat het 
lijden van Jezus Christus als uit-
gangspunt heeft.’
Terugkijkend op het succes van 
de eerste editie van The Passion 
in Vollenhove in 2017 is er binnen 
de werkgroep het idee ontstaan 
om volgend jaar voor de tweede 
maal een passie te organiseren 
met nieuwe scripts, liedjes en 
een nieuwe cast. Wij kunnen dit 
natuurlijk niet alleen en daarom 
zijn wij op zoek naar jou /u! Lijkt 
het jou/u leuk om een bijdrage te 
leveren aan deze passie? Dan zien 
wij graag jouw/uw aanmelding 
tegemoet! Wij zoeken enthousi-
aste mensen voor allerlei uiteen-
lopende onderdelen. Hierbij valt 
te denken aan het vertolken van 
één van de hoofdrollen, het mee-
zingen in het koor óf een com-
binatie hiervan. Verder zoeken 
wij ook mensen die willen helpen 
met de catering, het opbouwen 
en afbreken van het decor, ver-
keersregelaars etc. Iedereen is 
welkom! Dus twijfel niet en geef 
je/u op! Aanmeldingen kunnen, 
tot uiterlijk 5 november 2019, 
verstuurd worden naar: thepas-
sionvollenhove@hotmail.com. 
Dit graag onder vermelding van 
uw naam, telefoonnummer en uw 
voorkeurstaak /rol. Wij hopen op 
veel opgaves om zo aankomend 
jaar wederom een prachtig pas-
sieverhaal neer te zetten.
De werkgroep The Passion Vol-
lenhove 2020 
Preek van de Leek door Arie 
Ruitenbeek
Op vrijdag 8 november 2019 
beklimt Arie Ruitenbeek, voor-
malig huisarts uit Vollenhove de 
preekstoel van de Mariakerk. Hij 
is in Vollenhove en Sint Janskloos-
ter een bekend gezicht. Hij heeft 
een boeiende achtergrond, maar 

gepreekt heeft hij nog nooit. Voor 
één keer staat hij op de kansel 
om een preek te houden over 
een Bijbeltekst die hij zelf heeft 
uitgekozen. Verschillende onder-
delen van een kerkdienst komen 
aan bod... Een vrolijk, diepzinnig 
en inspirerend uur met muziek 
die door de hem zelf is uitgeko-
zen. Daarna is er gelegenheid in 
de Voorhof om elkaar te ontmoe-
ten en gaan we in gesprek over de 
gehouden preek onder het genot 
van een hapje en drankje. U bent 
van harte uitgenodigd om naar 
zijn “preek” te komen luisteren 
op vrijdagavond om 20.00 uur in 
de Mariakerk, Bisschopstraat Vol-
lenhove.

Wij gedenken
Op zondagmorgen 20 oktober 
2019 is Klazina Lassche – Win-
ter na een moedig strijden rustig 
ingeslapen.
Zij is geboren op 26 september 
1936. Samen met haar man Evert 
Lassche kreeg zij 6 kinderen. 
Corrie, Coba, Corrie, Carolien, 
André en Anita.
Een groot verdriet kwam er in 
haar leven toen zij hun oudste 
dochter Corrie al op drieja-
rige leeftijd verloren als gevolg 
van ziekte. In die tijd werd daar 
nauwelijks of niet over gespro-
ken, en het heeft haar onge-
twijfeld gevormd. Verdriet gaat 
niet zomaar aan je voorbij. Op 
haar eigen manier heeft zij altijd 
gezorgd – totdat zij stapje voor 
stapje veranderde. De ziekte 
die dementie heet, maakte dat 
zij een strijd met haarzelf en de 
wereld, een gevecht met haar 
lichaam en geest moest door-
staan. Dat betekende ook dat 
het niet langer verantwoord 
was dat zij in haar eigen huisje 
in Heetveld bleef wonen. Begin 
dit jaar verhuisde zij naar Nieuw 
Clarenberg. Al begreep ze niet 
goed waarom dat nodig was, 
toch heeft ze daar nog een paar 
maanden mogen wonen met veel 
goede zorg om haar heen. Over 
haar geloof sprak ze niet veel, 
maar zij hield zich vast aan de 
belofte van Jezus: In het huis van 
Mijn Vader zijn veel woningen; 
als dat niet [zo was], zou Ik het 
jullie gezegd hebben. Ik ga heen 
om een plaats voor jullie gereed 
te maken. (Joh. 14:2)
Donderdag 24 oktober heb-
ben we Klazina Lassche – Win-
ter naar haar laatste rustplaats 
gebracht en haar begraven bij 
haar man. Daaraan voorafgaand 
hebben we haar herdacht in de 
dienst in de Hervormde Kapel en 
stil gestaan bij de woorden die 
voor haar een houvast waren. 
Dat ook de kinderen, klein- , 
en achterkleinkinderen troost 
mogen vinden en bemoedigd 
mogen worden door die woor-
den. Ook voor hen zal blijven 
gelden dat de Here hen nabij zal 
blijven.
Heidi Kramer

Er is geen extra kopij aangeleverd.

Diensten 3 november
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld – Vie-
ring H.A. (staande)
Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing 
In met medewerking van een aan-
tal muzikanten.
Wanneperveen 10.30 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld – Vie-
ring H.A. 
De avondmaalcollecte is in beide 
diensten voor de STAVIB (zie 
onder).
Huisviering Heilig Avond-
maal Wanneperveen
Misschien weet u het niet, of 
frissen we met dit bericht enkel 
uw geheugen op, maar als in de 
kerk in Wanneperveen het Hei-
lig Avondmaal gevierd wordt, 
doen wij dit tegelijkertijd ook bij 
1 van onze gemeenteleden thuis. 
We luisteren dan naar de dienst 
via in internet, en hebben zo op 
afstand, toch als 1 gemeente de 
viering. Hebt u belangstelling om 
hier ook bij te zijn, of wilt u er 
wat meer van weten? Bel 1 van 
de diakenen, we helpen u graag.
Gerda v/d Heide 281825, Grietje 
Wink 281509, Ineke Slot 0527-
246459
Dienst 6 november – Dank-
dag
Belt-Schutsloot 19.30 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen: Dienst in BS.
Bij het uitgaan van de kerk wordt 
de dankdagcollecte gehouden.
Diensten 10 november
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld – 
Dienst met de basisschool en kof-
fi edrinken na de dienst. Er wordt 
een extra collecte gehouden voor 
een project van de basisschool.
Wanneperveen 11.00 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld.
Avondmaalscollecte 3 
november Wanneperveen/ 
Belt-Schutsloot
Deze is bestemd voor de u allen 
welbekende STAVIB. STAVIB 
staat voor:
Stichting Aangepast Vervoer 
In voormalig Brederwiede. De 
doelstelling is het vervoeren van 
de deelnemende, mindervalide 

Vervolg van pagina 12

Lees verder op pagina 14

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

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot

 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

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

 Vollenhove  STAD
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 Spreken over Israël 
met ds. Trouwborst
Velen hebben van oudsher 
geleerd dat het Joodse volk 
belangrijk is voor het christelijke 
geloof. Veel christenen kijken met 
gemengde gevoelens naar Israël. 
De meningen over land, volk en 
staat zijn verdeeld. Wat kan een 
gelovige met Israël hebben? Inlei-
der is ds. Bart Trouwborst uit 
Nieuwleusen, een expert op dit 
gebied. Na de pauze is het tijd 
voor om met elkaar in gesprek te 
gaan. Er zal ook een kraam met 
Israëlproducten zijn. 

Dinsdag 12 november, 19.30 uur, Dedemsvaart, de Fon-
tein, Hoofdvaart 7, gratis

 Stoute schoenen-
kring 
Een kring die gaat over leefregels 
en vrijheid. Mozes zegt in Exo-
dus tegen de Israëlieten: “Trek 
de stoute schoenen aan en ga 
op weg naar de vrijheid.” In de 
woestijn geeft God zijn volk tien 
leefregels. Met het schoeisel kun-
nen zij op weg naar de vrijheid. 
Want slaven waren ze, vrije men-
sen zullen ze worden. De tien 
geboden zijn geen willekeurige 
beperkingen van iemands vrij-
heid. Het zijn ook richtingwijzers 
voor vrijheid! De kring gaat in 
op de vraag op welke manier de 
leefregels actueel zijn in ieders 
leven. 

Dinsdag 12 en 26 november, dinsdag 10 december, 
19.30 uur, Dronten, Kerkcentrum, De Ark 54

 Debuut John’s Son 
Emmeloord
Johan Jansen, alias John’s Son is 
een nieuwe ster aan het fi rma-
ment en binnenkort voor het 
eerst te horen en zien in Emmel-
oord. Producer/songwriter Ralph 
van Manen maakte kennis met 
Johans talent en nodigde hem uit 
een EP te maken. Johan had al 
een aantal nummers liggen, die 
hij samen met Ralph van Manen 
heeft geperfectioneerd. In de 
teksten zitten veel vragen aan 
God en krijgt twijfel een belang-
rijke plaats. De nummers zijn 
klaar, dus John’s Son gaat nu echt 
het podium op. De weergaloze 
band tijdens dit concert bestaat 
uit onder andere Jan Willem van 
Delft, Wilkin de Vlieger, Mark 
Dekkers, Jan-Peter Beijersber-
gen en André Bijleveld. De zang 
wordt verzorgd door Johan Jan-
sen, Ralph van Manen, Anne Ver-
hart, Maikel Staal en Johan Zuur-
mond. Een eerste nummer is al te 
beluisteren via www.johns-son.nl.

Zondag 17 november, 20.00 uur, Emmeloord, de Fontein, 
€ 12, Wilgenlaan 4, kaarten: www.eventsforchrist.nl

medemens. De STAVIB bestaat 
uit een groep mensen die als vrij-
williger hun bijdrage leveren in de 
functie van: chauffeur, monteur, 
planner, schoonmaker, notulist, 
secretaris, penningmeester en 
voorzitter. Allemaal voor één 
doel, de medemens zo goed 
mogelijk op de plek van haar of 
zijn keuze te brengen. Voor o.a. 
onderhoud van het wagenpark 
is natuurlijk wel geld nodig. Een 
hele belangrijke stichting in onze 
gemeente die veel goed werk 
doet, daarom van harte aanbevo-
len door uw diaconie.
Doelcollecte diaconie novem-
ber voor Stichting Vrienden 
van Rwanda
We zijn natuurlijk bijzonder ver-
heugd dat we door de Diaconie 
van de Protestantse Gemeente 
Wanneperveen-Belt-Schutsloot 
zijn gekozen voor de doelcollecte 
in de maand november. Daarom 
vertel ik graag wat over het werk 
van deze stichting. De stichting 
Vrienden van Rwanda (VVR) is 
opgericht in 1989 maar de oor-
sprong van het werk gaat eigenlijk 
al terug naar het begin van de 
zestiger jaren van de vorige eeuw. 
Vanuit de protestantse kerk in 
Turnhout (België) werden men-
sen uitgezonden naar Kirinda in 
Rwanda. Eén van hen was Elone 
Hellemans (nu 90 jaar). Zij ging 
werken in een ziekenhuis dat 
werd gebouwd o.l.v. wijlen dr. 
van Hasselt (zijn zoon woont in 
Nijeveen). In de loop van de tijd 
werd Elone actief in het onder-
wijs en dat leidde in 1989 tot de 
bouw van een kleuterschool en 
de oprichting van een stichting. 
Nu 30 jaar later bestaat de kleu-
terschool nog steeds. Daarnaast 
is in de loop der jaren een alfa-
betiserings-, kook-, naai-, en tim-
mermansopleiding aan het aanbod 
toegevoegd. We bieden werk 
aan ca. 10 medewerkers (onder-
wijzers, directeur, wakers, con-
ciërge) die 150 studenten en kin-
deren onderwijzen op ons eigen 
schoolcomplex in Kirinda, in het 
westen van Rwanda. Rwanda ligt 
in centraal-Afrika en ontwik-
kelt zich economisch gezien als 
één van de beste landen in die 
regio. In de rurale gebieden gaat 
de ontwikkeling minder snel en 
daarom blijft ons werk onvermin-
derd hard nodig. Verder geven 
we ook nog studiebeurzen aan 
kinderen uit Kirinda die hoger- en 
universitair onderwijs willen en 
kunnen volgen. Daarvoor moeten 
ze ‘op kamers’ in de grotere ste-
den. Voor het levensonderhoud 
krijgen ze dan van ons een beurs. 
Onderwijs is de weg naar een 
betere toekomst voor veel men-
sen in Afrika. Via uw bijdrage aan 
onze stichting draagt u daar een 
steentje aan bij. Meer informatie 
vind je op vriendenvanrwanda.
nl. Hans Westenbrink, voorzitter. 
Namens de diaconie van harte bij 
u aanbevolen.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst W’veen:
03/11 – Bloemendienst.
10/11 – Fam. A. Wink en fam. E. 
Westerman.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 27 oktober gingen in BS 
met hartelijke groeten naar mw. J. 
Klaver-van de Belt.
De bloemen in Wanneperveen 
gingen met hartelijke felicitaties 

naar de heer A. Wildeboer en 
mw. A.P. van Velzen, beiden zijn 
jarig geweest.
Verantwoording
De opbrengst van de extra col-
lecte voor Kerk en onderhoud 
van 20 oktober in BS was €93,25.
De opbrengst van de extra col-
lecte voor het NBG van zon-
dag 27 oktober in BS bedroeg 
€145,45.
Collectemunten BS
Maandag 4 november kunt u 
weer collectemunten inslaan. Tus-
sen 18.45 en 19.45 uur zit Gerrit 
Knobbe voor u klaar.
Korenconcert 2 november 
2019
Op 2 november is er om 19.30 
uur een korenconcert in de 
Johannes kerk in Sint-Janskloos-
ter. Hieraan werken mee: kin-
derkoor Cantilena uit Staphorst, 
TOG uit Nijeveen, Sursum Corda 
uit Sint-Jansklooster, Blokzijl 
Vocaal en het organiserende koor 
Looft den Heere uit Belt-Schut-
sloot. U bent allen van harte 
welkom. Jannie Klaver, secretaris 
Looft den Heere.
Uit de gemeente
Mw. Smit, Veneweg 73, werd de 
afgelopen weken in Meppel en 
Zwolle opgenomen. Er werd bij 
haar een stent geplaatst. Nu is ze 
gelukkig weer thuis en ze herstelt 
voorspoedig. We wensen haar 
Gods nabijheid toe.
Vanuit de Pastorie
Zelfs de interessantste baan kent 
momenten van routine en saai-
heid. Zelfs de fascinerendste 
en begerenswaardigste positie 
brengt vervelende consequen-
ties met zich mee. Geen enkele 
baan is volmaakt en geen enkele 
positie kan ons volledig isoleren 
van spanningen en confl icten in 
het leven. In sommige banen is 
de stress bijna voortdurend aan-
wezig en dat eist na verloop van 
tijd zijn tol. De Bijbel vertelt ons 
twee belangrijke zaken over ons 
werk. Ten eerste wordt erkend 
dat werk gewoon werk is! Nadat 
Adam en Eva zondigden, stuurde 
God hen weg uit Eden en ver-
klaarde Hji: ‘Zweten zul je voor 
je brood.’ Maar de Bijbel zegt 
ons ook dat God ons werk heeft 
gegeven en dat het belangrijk is in 
zijn ogen. Dat zou het voor ons 
ook moeten zijn. Welke baan je 
ook hebt, hoe moeilijk of leuk het 
ook is, doe het van harte, alsof 
het voor de Heer is en niet voor 
mensen. Dat maakt het verschil in 
je houding en in de kwaliteit van 
het werk dat je levert.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 3 november
In deze dienst hoopt onze eigen 
predikant ds. Gerrit van den 

Dool voor te gaan. Ouderling van 
dienst is Feikje Kloosterman en 
het orgel wordt bespeeld door 
Menno van der Vinne. De deur-
collecte is voor de najaarszen-
ding. De ontvangst is door Adrie 
Winters en de bloemen worden 
bezorgd door Janny Dassen. De 
opname wordt rondgebracht 
door Geert Dedden en de zorg 
voor de kinderen is in handen 
van Neeltsje en Alisa. De ophaal-
dienst wordt verzorgd door Klaas 
Klarenberg (0521- 588863). Het 
lied voor de dienst is lied 760.
Dankdag 6 november 19.30 
uur. In deze dienst hoopt onze 
eigen predikant ds. Gerrit van 
den Dool voor te gaan. Ouderling 
van dienst is Feikje Kloosterman 
en het orgel wordt bespeeld door 
Menno van der Vinne. De deur-
collecte is voor het plaatselijk 
pastoraat. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Gerrit Hop (0521-
854343).
Bij de diensten. Zondag is het 
de eerste zondag van de maand 
november. Na de dienst is er kof-
fi edrinken voor iedereen. De kos-
ter rekent op uw komst.
Collecten. Diaconie: €28,90; 
Kerkrentmeesters: €35,63 en de 
uitgangscollecte voor het plaat-
selijk kerkenwerk: €27,60. Allen 
hartelijk dank voor uw gaven. 
Bloemen. De bloemen zijn als 
groet en bemoediging bezorgd bij 
de familie Logchies in Giethoorn.
Open Doors-dag. Samen om de 
vervolgde kerk staan. Met elkaar 
bidden en zingen. Dat maakt van 
de Open Doors-dag een ont-
moetingsdag vol hoop. Zaterdag 
9 november van 10 tot 16 uur 
bent u van harte welkom in de 
Jaarbeurs in Utrecht om de Open 
Doors-dag mee te beleven. Het 
thema is ‘Hoop doet leven’ en 
christenen uit het Midden-Oos-
ten staan centraal deze dag. Wat 
kunt u verwachten deze dag?
Sprekers uit de vervolgde kerk 
die vanuit hun eigen ervaring ver-
tellen. Hun verhalen zijn indruk-
wekkend én uitdagend voor uw 
eigen geloofsleven. Samenzang 
onder leiding van Jan Willem van 
Delft (Nederland Zingt) en zijn 
band. Speciaal voor de Open 
Doors-dag zingt Carla uit Libanon 
een aantal nummers mee. Ze is 
de dochter van een Iraakse vluch-
teling. Een bemoedigende bood-
schap van dominee Ron van der 
Spoel. Hij is tevens uw gastheer 
tijdens de Open Doors-dag. In de 
middagpauze kunt u verschillende 
stands en workshops bezoeken.

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: Zonder het te weten groei-
de Eun-Hye uit Noord-Korea op 
in een christelijke familie. Toen 
ze jaren later in de problemen 
zat, besloot ze te bidden tot de 
God van haar oma. Haar gebed 
werd verhoord. Eun-Hye vluchtte 
naar China en hoorde daar het 
evangelie. Bid voor kinderen van 
(niet)christelijke ouders.
Vakantie scriba. Henrike en ik 
gaan op reis door India. Als u dit 
blad ontvangt zijn we net geland 
in Bangalore, de hoofdstad van 
de deelstaat Karnataka met een 
inwonertal van bijna 9 miljoen. 
Zondag zijn we in de evangelische 
kerk van Hospet. De kerk die we 

al jaren bezoeken en hier mogen 
we van de diaconie, namens u 
een gift brengen. Hospet is een 
gemiddelde stad met ca. 250.000 
inwoners. Ik woonde daar 6 
maanden in 1996/1997 en ons 
verblijf daar zal vooral bestaan uit 
oude bekenden opzoeken en veel, 
heel veel eten. Want dat is wat 
je voornamelijk doet tijdens het 
afl eggen van bezoekjes. 
Regenboog. U kunt de kopij 
voor de eerstvolgende Regen-
boog nog inleveren tot 4 novem-
ber bij de redactie.
Kopij GZ. De kopij voor het vol-
gende zondagsblad kunt u inleve-
ren tot uiterlijk zondag 3 novem-
ber 12.00 uur bij ds. Gerrit van 
den Dool. 

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

Dankdag
Bidden voor gewas en arbeid,
Biddend overwinnen we deze tijd.
Door op God te vertrouwen,
en aan zijn koninkrijk te bouwen.

Wij kunnen praten met onze Heer,
praten, elke dag weer.
Een antwoord krijgen we via zijn 
woord,
uit de bijbel, dagelijks gehoord.

Wij mogen dankbaar zijn,
dankbaar voor eten, genade, dat is 
fi jn.
Op deze dag mogen we leren,
dat God het tij kan keren.

Deze dag is een mooie dag,
een dag om te bidden voor gewas en 
arbeid.
soms denk ik is het wel van deze 
tijd,
omdat elke dag, een dankdag zijn 
mag.
(Peter Rakhorst)

Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant
Komende zondag zal onze 
dienst weer in het teken staan 
van het Onze Vader. Ditmaal 
komt het gebed ‘Uw wil geschie-
de, zoals in de hemel zo ook op 
aarde’ aan de orde. In welk ver-
langen neemt Jezus ons mee met 
deze woorden? Is het een gebed 
om berusting, waarbij je vraagt 
dat je wat je ook overkomt aan-
vaardt als uitdrukking van Gods 
wil voor jouw leven? Of vragen 
we veeleer dat de wil van God, 
zoals verwoord in de Tien Woor-
den en het dubbelgebod van de 
liefde, wordt gedaan door alle 
mensen - om te beginnen door 
onszelf? Dan is het eerder een 
gebed om beschikbaarheid. Er 
valt veel over te zeggen! Het ligt 
in de bedoeling om met een zang-
groep, samen met de gemeente, 
in deze dienst enkele Opwek-
kingsliederen te zingen.
Dankdag. Ook in de dankdienst 
voor Gewas en Arbeid zullen 
woorden uit het Onze Vader cen-
traal staan, namelijk ‘Geef ons 
heden ons dagelijks brood’. Ook 
hiervoor geldt dat we dat samen 
als gemeente bidden, verbonden 
met medegelovigen wereldwijd. 
Het ‘ons’ maakt ons solidair met 
anderen die het minder hebben 
dan wij. 
Een nieuw voorlied. De 
komende weken zingen we vóór 
de dienst lied 760 ‘Gij zijt de zin 
van wat wij zijn’. Ook al stond dit 
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 GZB helpt Syrische 
kerken
De protestantse zendingsorga-
nisatie GZB, actief binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland, 
gaat enkele kerken in het noord-
oosten van Syrië helpen. De 
kerken hebben relatief rustige 
jaren achter de rug, al waren er 
aanslagen van de terreurorga-
nisatie ISIS, maar ‘de situatie is 
abrupt veranderd en nu verkeert 
de bevolking, waaronder veer-
tig- tot vijftigduizend christenen, 
in grote ongerustheid’, aldus de 
GZB. Dat heeft te maken met 
het binnenvallen van het Turkse 
leger in Noordoost-Syrië, in een 
strijd tegen de daar woonach-
tige Koerden. Er is gebed en geld 
nodig, aldus de GZB. 
Bron: ND 

Lezing: wijsheid voor 
moderne mensen
Marcel Poorthuis spreekt de 
Samuel Hirschlezing uit. Hij 
is hoogleraar vergelijkende 
godsdienstwetenschappen aan de 
Universiteit van Tilburg. Hij zal 
tijdens de 21e Samuel Hirschlezing 
ingaan op de wijsheid van de oude 
rabbijnen, die verzameld is in 
het Talmoed-traktaat ‘Spreuken 
van de Vaderen’. Veel van deze 
uitspraken gaan over menselijke 
situaties, dilemma’s en keuzen 
die ook vandaag nog zeer actueel 
zijn, niet alleen in de Joodse, maar 
ook in de niet-Joodse wereld. 
Wat valt er van deze wijsheid te 
leren voor moderne mensen? De 
Samuel Hirschlezing is genoemd 
naar rabbijn Samuel Jehoeda 
Hirsch (1872-1941), de laatste 
opperrabbijn van Overijssel, die 
is overleden in 1941 en begraven 
ligt op de Joodse begraafplaats 
van Zwolle. 

Zondag 10 november, 14.30 uur, Zwolle, synagoge, 
Samuel Hirschstraat 8, € 7,50

Rein Verhagen 
promoveerde op 
kerkmuziek
Kerkmusicus en muziekhistoricus 
Rein Verhagen schreef in 2013 
het boek ‘Quirinus en de andere 
Van Blankenburgs’. Van dit verhaal 
maakte de 83-jarige Verhagen 
een proefschrift, waar hij vrijdag 
18 oktober op is gepromoveerd 
aan de Theologische Universiteit 
Kampen (TUK). Het proefschrift 
gaat over de Nederlandse musi-
cus Quirinus van Blankenburg 
(1654-1739) en zijn muzikale 
familieleden. Rein Verhagen stu-
deerde zelf blokfl uit in Haarlem 
en Amsterdam.

DOOR: DS. JAN HOMMES, GLIMMEN

De predikant en de kwaliteit 
van kerkenraden
Met 27 van de ongeveer 180 
predikanten dan wel kerkelijk 
werkers heb ik direct contact 
gehad. Daarbij gaat het meestal 
om problemen met de kerken-
raad dan wel om ziekte. Predi-
kanten vinden het prettig dat 
er iemand is bij wie ze terecht 
kunnen. Ik vind het bijzonder 
om met collega-predikanten dit 
soort van contacten te hebben. 
Het is goed dat dit kan. Ik merk 
dat de predikanten die ik spreek 
nogal eens moeite hebben in 
het omgaan met de kerkenraad. 
Zij willen als professional zaken 
bespreken, terwijl er een zekere 
angst is bij de kerkenraad: deze 
is bang voor gedoe en wil ten 
koste van veel confl icten voor-
komen en is bang dat bij te veel 
openheid de verscheidenheid 
tot confl icten leidt. Die ver-

scheidenheid is een gegeven in 
de meeste gemeenten. Ik merk 
ook dat predikanten moeite 
hebben met hun rol. Mijn indruk 
is dat een onderwerp als ‘leiding 
geven’ goed zou zijn nadruk-
kelijker te bespreken; kwaliteit 
van kerkenraden speelt soms 
ook een rol en daar kun je als 
predikant weinig aan veran-
deren; communiceren op het 
niveau dat iedereen begrijpt wat 
er gezegd wordt, is niet altijd 
gemakkelijk; en besturen is in 
soms moeilijke omstandighe-
den waarin ingrijpende keuzes 
gemaakt moeten worden las-
tig en vraagt veel van mensen. 
Ik denk dat een predikant een 
belangrijke rol speelt om er 
voor te zorgen dat kerkenraden 
goede besluiten kunnen nemen: 
door te benoemen waar het om 
en over gaat, door gevolgen in 
beeld te brengen en dat soort 
zaken. 

Middelen van belang voor 
beleid
Bij de VKB (Vereniging voor 
Kerkrentmeesterlijk Beheer in de 
PKN) heb ik de nadruk gelegd op 
mijn overtuiging 
dat kerkrent-
meesters niet 
voor niets lid zijn 
van de kerken-
raad: ook zij die 
gaan over mate-
riële zaken moeten meedenken 
over inhoudelijk beleid; en ook zij 
die niet meteen betrokken zijn bij 
de materiële zaken moeten zich 
bewust zijn dat ook middelen van 
belang zijn voor het beleid van de 
gemeente. Echter: niet de fi nanci-
ele kaders zijn bepalend voor het 
beleid, maar de inhoud, de vraag 
op welke manier je gemeente van 
Christus wilt zijn, wat je kern-
waarden zijn met het oog op de 
aanwezigheid in deze samenleving. 

Diaconaal geld voor predi-
kantsplaats
Ik heb bij deze VKB-bijeenkom-
sten, waar ook de diakenen 
waren uitgenodigd, de vraag 
opgeroepen of het moreel ver-
antwoord is diaconaal geld in te 
zetten voor de predikantsplaats. 

Tegelijk heb ik opgeroepen na 
te denken over de inzet van dia-
conaal geld voor een diaconaal 
predikant, die dan ook echt het 
diaconale werk ter hand neemt. 

Dat kan prima 
om de gemeente 
een rol te geven 
bijvoorbeeld rich-
ting de burgerlijke 
gemeente in het 
veld van het soci-

aal domein of de voedselbank, 
opvang van vluchtelingen of de 
verbinding met bijvoorbeeld het 
platform Kerk en Aardbeving. 

Liever een kerk die ‘vuil’ is
Tijdens het missionair event in 
Assen heb ik gesproken over 
kerk zijn in je eigen omge-
ving: de taaiheid van plaatse-
lijke gemeenschappen en de 
noodzaak om te denken in 
termen van kerk, wat meer 
is dan gemeente. Ik heb een 
citaat van  Franciscus gebruikt: 
‘Ik geef de voorkeur aan een 
kerk die gewond is, pijn lijdt en 
vuil is omdat zij zich buiten op 
straat begeeft, boven een kerk 
die ongezond is omdat zij zich 
opsluit en vastklampt aan haar 
eigen veiligheid.’ 

Classispredikant Jan Hommes doet verslag II

“Financiële kaders niet bepalend voor beleid”
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 
2 delen. Dit is het tweede deel.

BESTUREN IS IN SOMS MOEILIJKE 
OMSTANDIGHEDEN, WAARIN 

INGRIJPENDE KEUZES GEMAAKT 
MOETEN WORDEN, LASTIG EN VRAAGT 

VEEL VAN MENSEN.
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als gemeente bidden, verbonden 
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lied al in het Liedboek van 1973 
(gezang 283), het is bij ons nog 
(betrekkelijk) onbekend. De tekst 
van de door mij zeer gewaardeer-
de Jan Willem Schulte Nordholt 
is zeer passend op weg naar het 
einde van het kerkelijk jaar. 
Cantatedienst. Aanstaande 
zondag 3 november is er een 
cantatedienst in de Grote Kerk 
te Blokzijl. Daarin wordt uitge-
voerd de prachtige cantate 106 
van Johann Sebastian Bach ‘Got-
tes Zeit ist die allerbeste Zeit’ 
(‘Actus Tragicus’). Het stuk gaat 
over leven en sterven en dat al 
onze tijden in Gods hand zijn 
en is gekozen met het oog op 
Allerheiligen. Mede vanwege de 
inzet van twee blokfl uiten is deze 
cantate heel bijzonder. Voor mijn 
vrouw en mij is het bijzonder dat 
ook wij erin mogen meezingen… 
De dienst begint om 15.30. Bij 

de uitgang is er een collecte ter 
bestrijding van de onkosten.

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

Dankdag. Woensdag 6 novem-
ber is het dankdag. Meer nog dan 
andere jaren waren we het afgelo-
pen jaar zoekende in een crisis die 
we met zijn allen klimaatcrisis heb-
ben genoemd. De droge zomers 
van de afgelopen jaren, maar ook 
de genomen maatregelingen voor 
voedsel productie, brachten de 
gevolgen - in een agrarisch gebied 
als het onze – soms voelbaar 
dichtbij. Maar ook wereldwijd is er 
zorg en vraagt het onderwerp om 
aandacht. Op 6 november willen 
we bij elkaar komen om te danken 
voor een oogst die we nooit als 
vanzelfsprekend willen zien. Ook 

dit jaar doen wij in deze periode 
mee aan het verzamelen van voed-
sel voor hen die het zoveel minder 
hebben in Oost Europa. Voedsel 
wat bij ons in onze welvaart over-
vloedig te verkrijgen is. Te denken 
valt aan rijst, suiker, olie, ingeblikt 
voedsel, gewoon houdbare waren 
niet verpakt in glas. De diaconie 
zal deze producten dan aan Dor-
cas schenken, zodat ze terecht-
komen op een plek waar ze nodig 
zijn. De actie loopt van zondag 3 
november t/m 10 november. U 
kunt uw gaven deze dagen voor 
in het portaal van de kerk neer-

zetten op zondag 3 nov, dankdag 
woensdag 6 november en zondag 
10 november. Alvast bedankt voor 
uw medewerking.
De diaconie
Jaarrekening. De jaarrekening 
2018 van de Protestantse gemeen-
te Willemsoord-Peperga/Blesdijke 
ligt ter inzage bij kerkrentmeester 
Adrie Winters, Steenwijkerweg 
156, van 4 t/m 8 november. U 
wordt uitgenodigd en bent wel-
kom om deze in te zien. Graag 
even bellen voor een afspraak: 
tel. 0521-588515. De kerkrent-
meesters

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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herfstwandelen 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .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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